
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pendidikan Jamani 

 

 

Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas manusia adalah melalui 

pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani dan keterampilan berfikir psikis. Dalam pelaksanaannya, 

aktifitas jasmani dipakai sebagai wahana atau pengalaman belajar, dan 

melalui pengalaman itulah peserta didik tumbuh dan berkembang untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan 

melalui aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan jasmani meliputi : (1) mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan 

perkembangan sosial, (2) mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan 

untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang mendorong partisifasinya 

dalam aneka aktivitas pendidikan jasmani, dan (3) mengembangkan nilai-

nilai pribadi melalui partisifasi dalam aktivitas jasmani baik secara kelompok 

maupun perorangan. 
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Materi ajar pendidikan jasmani diklarifikasikan menjadi enam aspek yaitu : 

1) Permainan dan olahraga, 2) Aktifitas pengembangan, 3) Uji diri atau 

senam, 4) Aktifitas ritmik, 5) Akuatik(renang,), dan 6) Aktifitas luar sekolah. 

Di dalam tiap-tiap aspek materi ajar pendidikan jasmani yang harus diberikan 

kepada peserta didik, materi tersebut harus disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan. 

B. Keterampilan Gerak 

Keterampilan, menurut para ahli adalah sebuah kecakapan atau tingkat 

penguasaan terhadap suatu gerak atau pola gerak, yang dicirikan oleh tiga 

indikator kualitas utama, yaitu efektif, efisien, dan adaptable (Samsudin 

2008:22). Menurut Lutan (1988:95) menerangkan bahwa keterampilan itu 

dapat juga dipahami sebagai indikator dari tingkat kemahiran atau 

penguasaan suatu hal yang memerlukan gerak tubuh. 

Keterampilan gerak adalah gerak yang mengikuti pola atau gerak tertentu 

yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang 

bisa dilakukan melalui proses belajar. Semakin kompleks keterampilan gerak 

yang harus dilakukan, makin kompleks juga koordinasi dan kontrol tubuh 

yang harus dilakukan, dan ini berarti makin sulit juga untuk dilakukan.  

Menurut Lutan (1988:305) belajar keterampilan gerak berlangsung melalui 

beberapa tahap. yakni: (1) tahap kognitif, (2) tahap asosiatif, dan (3) tahap 

otomatis. 
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1.   Tahap Kognitif  

Pada tahap ini seseorang yang baru mulai mempelajari keterampilan  

motorik membutuhkan informasi bagaimana cara melaksanakan tugas 

gerak yang bersangkutan. Karena itu, pelaksanaan tugas gerak itu diawali  

dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian, termasuk 

bagaimana penerpan informasi atau pengetahuan yang diperoleh.  Pada  

tahap ini gerakan seseorang masih nampak kaku, kurang terkoordinasi, 

kurang efisien, bahkan hasilnya tidak konsisten. 

2.  Tahap Asosiatif 

Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa 

melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri 

dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang 

terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan 

lambat laun semakin konsisten. 

3.  Tahap Otomatis 

Pada tahap ini, keterampilan motorik yang dilakukannya dikerjakan 

secara otomatis. Pelaksanaan tugas gerak yang bersangkutan tak seberapa 

terganggu oleh kegiatan lainnya. 

C. Senam 

Beberapa ahli memiliki pendapat tentang definisi senam. Menurut Hidayat 

yang dikutip oleh Agus Mahendra (2002: 2) (dalam aswin 2013:28) “senam 

sebagai suatu latihan tubuh yang dipilih dan dikonsrtuk dengan sengaja, 

dilakukan secara sadar dan terencana, disusun secara sistematis dengan 
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tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan dan 

menanamkan nilai-nilai mental spiritual”Senam merupakan olahraga yang 

sangat mengesankan karena menampilkan gerakan-gerakan yang menarik dan 

mengagumkan. Dahulu senam dilakukan dengan tujuan memperoleh 

kekuatan serta keindahan jasmani seseorang, khususnya kaum lelaki. Kata 

senam itupun berasal dari bahasa latin (Yunani) yaitu Gymnos yang berarti 

menim atau telanjang. Maksudnya adalah karena dalam melakukan latihan 

senam mereka tidak mengenakan busana atau telanjang agar lebih dapat 

bergerak dengan leluasa. Kemudian dengan berkembangnya zaman, lambat 

laun senam dilakukan dengan modern yaitu menggunakan pakaian yang 

didesain khusus namun tetap menonjolkan unsur keindahan dalam 

gerakannya. 

Senam itu sendiri merupakan kegiatan yang paling bermanfaat untuk 

mengembangkan komponen fisik seperti daya tahan otot, kekuatan, 

kelentukan, koordinasi, kelincahan dan keseimbangan. Senam juga dapat 

menyumbangkan pengayaan perbendaharaan gerak pelakunya. Dengan dasar-

dasar senam akan sangat baik untuk mengembangkan pelurusan tubuh, 

penguasaan dan kesadaran tubuh secara umum sehingga siswa mampu 

menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya, dan menguasai  keterampilan-

keterampilan senam. 

Berlainan dengan cabang olahraga lain umumnya yang mengukur hasil 

aktivitasnya pada obyek tertentu, senam mengacu pada bentuk gerak yang 

dikerjakan dengan kombinasi terpadu dan menjelma dari setiap bagian 

anggota tubuh dari komponen-komponen kemampuan motorik seperti : 
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kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, agilitas dan ketepatan. 

Dengan koordinasi yang sesuai dan tata urutan gerak yang selaras akan 

terbentuk rangkaian gerak artistik yang menarik. 

Senam biasa digunakan orang untuk rekreasi, relaksasi atau menenangkan 

pikiran, biasanya ada yang melakukannya di rumah, di tempat fitness, di 

gymnasium maupun di sekolah.Sekarang, sejak kecil banyak anak sudah 

terbiasa diajarkan senam, baik oleh orang tua, maupun oleh pengajar olahraga 

di sekolah. Senam sangat penting untuk pembentukan kelenturan tubuh, yang 

menjadi arti penting bagi kelangsungan hidup manusia.Senam ada berbagai 

macam, diantaranya senam lantai, senam hamil, senam aerobik, senam 

pramuka, Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), dll. Biasanya di sekolah dasar, 

guru-guru mengajarkan senam-senam yang mudah dicerna oleh murid, 

seperti SKJ dan senam pramuka. Namun ketika beranjak remaja, banyak 

orang melakukan senam aerobik, ataupun senam lain termasuk meditasi 

untuk menenangkan diri. 

Gerakan-gerakan senam sangat sesuai untuk mengisi program pendidikan 

jasmani. Gerakannya merangsang perkembangan komponen kebugaran 

jasmani seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Di 

samping itu, senam juga berpotensi mengembangkan keterampilan gerak 

dasar, sebagai landasan penting bagi penguasan keterampilan teknik suatu 

cabang olah raga. Pengertian senam begitu luas cakupannya yang meliputi 

berbagai karakteristik geraknya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gym&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Senam_lantai
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_hamil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_aerobik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_pramuka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_pramuka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Senam_Kesegaran_Jasmani
http://id.wikipedia.org/wiki/SKJ
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Senam pertama kali diperkenalkan pada zaman Yunani kuno. Senam berasal 

dari kata Gymnastics, Gymnas berarti telanjang, sebab pada waktu itu orang-

orang berlatih tanpa memakai pakaian. Sedangkan Gymnasium adalah suatu 

tempat yang dipergunakan untuk mengadakan latihan senam. Pada zaman itu 

Gymnastik dilakukan dalam rangka upacara-upacara kepercayaan yaitu guna 

menyembah dewa Zeus. Pada awal permulaaan abad ke-20, senam telah 

menjadi rencana pendidikan di sekolah-sekolah Amerika.  

Senam di negara Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. 

Pada waktu itu namanya “Gymnastiek”, zaman jepang dinamakan “Taiso”. 

Pemakaian istilah “senam” sendiri kemungkinkan bersamaan dengan 

pemakaian kata olahraga sebagai pengganti kata sport. 

Untuk lebih memudahkan penjenisan senam, alangkah baiknya kita ikuti 

pengelompokkan senam yang dilakukan oleh FIG (Federation Internationale 

de Gymnastique) yang di-Indonesiakan menjadi Federasi Senam 

Internasional. Menurut FIG, senam dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu: 

Macam-Macam Senam : 

1.  Senam Artistik 

Senam artistik diartikan sebagai senam yang menggabungkan aspek 

tumbling dan akrobatik untuk mendapatkan efek-efek artistik dari 

gerakan-gerakan yang dilakukan pada alat-alat sebagai berikut : 1). 

Artistik putra : lantai, kuda pelana, gelang-gelang, kuda lompat, palang 

sejajar, palang tunggal. 2). Artistik putri : kuda lompat, palang bertingkat, 
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balok keseimbangan, lantai.  Efek artistik dihasilkan dari besaran 

(amplitudo) gerakan serta kesempurnaan gerak dalam menguasai tubuh 

ketika melakukan berbagai posisi. Gerakan-gerakan tumbling digabung 

dengan akrobatik yang dilaksanakan secara terkontrol, mampu 

memberikan pengaruh mengejutkan yang mengundang rasa keindahan. 

2. Senam Ritmik Sportif  

 

Senam ritmik sportif adalah senam yang dikembangkan dari senam irama 

sehingga dapat dipertandingkan. Komposisi gerak yang diantarkan 

melalui tuntunan irama musik dalam menghasilkan gerak-gerak tubuh 

dan alat yang artistik, menjadi ciri dari senam ritmik sprotif ini. Adapun 

alat-alat yang digunakan adalah: bola, pita, tali, simpai, gada. 

3.   Senam Akrobatik 

Senam Akrobatik adalah senam yang mengandalkan akrobatik dan 

tumbling, sehingga latihannya banyak mengandung salto dan putaran 

yang harus mendarat di tempat-tempat yang sulit. Misalnya mendarat di 

atas tangan pasangan atau di bahunya. Senam akrobatik biasanya 

dilakukan secara tunggal dan berpasangan. Senam ini, bersama-sama 

dengan senam trampolin dan sports aerobics, baru masuk ke dalam 

jajaran organisasi senam di bawah FIG pada tahun 1996, pada Kongres 

FIG di Atlanta Olympic Games, USA. 

4.   Senam Trampolin 

Senam Trampolin merupakan pengembangan dari satu bentuk latihan 

yang dilakukan di atas trampolin. Trampolin adalah sejenis alat pantul 
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yang terbuat dari rajutan kain yang dipasang pada kerangka besi 

berbentuk segi empat, sehingga memiliki daya pantul yang sangat besar. 

Pada mulanya penggunaan trampolin ini hanya untuk membantu 

penguasaan keterampilan akrobatik untuk senam artistik atau untuk para 

peloncat indah. Namun, karena latihannya memang menarik, akhirnya 

dikembangkan menjadi suatu latihan yang dipertandingkan. 

5.   Senam Aerobik Sport 

Aerobik sport merupakan pengembangan dari senam aerobik. Agar pantas 

dipertandingkan, latihan-latihan senam aerobik yang berupa tarian atau 

kalistenik tertentu digabung dengan gerakan-gerakan akrobatik yang sulit. 

Sports aerobics saat ini mempertandingkan empat kategori, yaitu : single 

putra, single putri, pasangan campuran, dan trio. 

6.   Senam Umum 

Sedangkan senam umum adalah segala jenis senam di luar kelima jenis 

senam di atas. Dengan demikian. Senam-senam seperti senam aerobik, 

senam pagi, SKJ, senam wanita, dsb., termasuk ke dalam senam umum. 

D. Roll Kip 

Roll kip atau guling lenting adalah gerak melecutkan kedua kaki kedepan atas 

setelah tengkuk menempel matras dengan sumber gerakan dari pinggang. 

Cara melakukan roll kip :  

1. Berdiri dengan kedua kaki agak rapat, kedua lengan lurus disamping 

badan dan pandangan ke depan  
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2. kemudian sikap jongkok menghadap lantai/matras dan kedua telapak 

tangan   menempel diatas lantai/matras. 

3. Angkat pinggul dan masukkan kepala diantara kedua lengan dengan siku 

ditekuk keluar. 

4. Saat tengkuk menempel lantai/matras, lecutkan kedua kaki ke depan atas 

hingga keduanya mendarat pada lantai/matras dengan ujung telapak kaki 

agak rapat. 

5. Kemudian untuk gerakan akhir  berdiri dengan kedua kaki agak rapat 

dan kedua lengan lurus disamping badan. 

6. Pandangan ke depan seperti sikap awal.   

 

Gambar 1. Roll kip 

 

E. Komponen kondisi fisik : 

 

1. Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan 

dalam mempergunakan otot-otot untuk menerima beban sewaktu bekerja 

(M. Sajoto, 1995:8). Kekuatan memegang peranan yang penting, karena 

kekuatan adalah daya penggerak setiap aktivitas dan merupakan 
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persyaratan untuk meningkatkan prestasi. Dalam permainan sepak bola, 

kekuatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan 

permaian seseorang dalam bermain. Karena dengan kekuatan seorang 

pemain akan dapat merebut atau melindungi bola dengan baik (selain 

ditunjang dengan faktor teknik bermain yang baik). Selain itu, dengan 

memiliki kekuatan yang baik dalam sepak bola, pemain dapat melakukan 

tendangan keras dalam usaha untuk mengumpan daerah kepada teman 

maupun untuk mencetak gol. 

 

2. Daya Tahan (Endurance) 

Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya 

untuk berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama 

dengan beban tertentu (M. Sajoto, 1995:8). Permainan sepak bola 

merupakan salah satu permainan yang membutuhkan daya tahan dalam 

jangka waktu yang cukup lama. Daya tahan penting dalam permainan 

sepak bola sebab dalam jangka waktu 90 menit bahkan lebih, seorang 

pemain melakukan kegiatan fisik yang terus menerus dengan berbagai 

bentuk gerakan seperti berlari, melompat, meluncur (sliding), body charge 

dan sebagainya yang jelas memerlukan daya tahan yang tinggi. 

 

3.  Daya Otot (Muscular Power) 

Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (M. 

Sajoto, 1995:8). Daya otot dipengaruhi oleh kekuatan otot, kecepatan 

kontraksi otot sehingga semua faktor yang mempengaruhi kedua hal-hal 
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tersebut akan mempengaruhi daya otot. Jadi daya otot adalah kualitas yang 

memungkinkan otot atau sekelompok otot untuk melakukan kerja fisik 

secara tiba-tiba. Dalam permainan sepak bola diperlukan gerakan yang 

dilakukan secara tiba-tiba misalnya gerakan yang dilakukan pada saat 

merebut bola. Pemakaian daya otot ini dilakukan dengan tenaga maksimal 

dalam waktu singkat dan pendek. Orang yang sering melakukan aktifitas 

fisik membuat daya ototnya menjadi baik. Daya otot dipengaruhi oleh 

kekuatan otot dan kecepatan kontraksi otot sehingga semua faktor yang 

mempengaruhi kedua hal tersebut akan mempengaruhi daya otot. 

 

4.  Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (M.Sajoto, 1995:8). Oleh karena itu seseorang yang 

mempunyai kecepatan tinggi dapat melakukan suatu gerakan yang singkat 

atau dalam waktu yang pendek setelah menerima rangsang. Kecepatan 

disini dapat didefinisikan sebagai laju gerak berlaku untuk tubuh secara 

keseluruhan atau bagian tubuh. Faktor yang mempengaruhi kecepatan, 

antara lain adalah : kelentukan, tipe tubuh, usia, jenis kelamin (Dangsina 

Moeloek, 1984 : 7-8). Kecepatan juga merupakan salah satu faktor yang 

menetukan kemampuan seseorang dalam bermain sepak bola. Pemain 

yang memiliki kecepatan akan dapat dengan cepat menggiring bola ke 

daerah lawan dan akan mempermudah pula dalam mencetak gol ke 

gawang lawan, selain itu kecepatan juga diperlukan dalam usaha pemain 

mengejar bola. 
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5.  Kelentukan (Fleksibility) 

(M. Sajoto, 1995:9). Kelentukan menyatakan kemungkinan gerak 

maksimal yang dapat dilakukan oleh suatu persendian. Jadi meliputi 

hubungan antara tubuh persendian umumnya tiap persendian mempunyai 

kemungkinan gerak tertentu sebagai akibat struktur 

anatominya. Gerak yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari 

adalah fleksi batang tubuh tetapi kelentukan yang baik pada tempat 

tersebut belum tentu di tempat lain pula demikian (Dangsina Moeloek, 

1984 : 9). Dengan demikian kelentukan berarti bahwa tubuh dapat 

melakukan gerakan secara bebas. Tubuh yang baik harus memiliki 

kelentukan yang baik pula. Hal ini dapat dicapai dengan latihan jasmani 

terutama untuk penguluran dan kelentukan. Faktor yang mempengaruhi 

kelentukan adalah usia dan aktifitas fisik pada usia lanjut kelentukan 

berkurang akibat menurunnya aktifitas otot sebagai akibat berkurang 

latihan (aktifitas fisik). Sepak bola memerlukan unsur fleksibility, ini 

dimaksudkan agar pemain dapat mengolah bola, melakukan gerak tipu, 

sliding tackle serta mengubah arah dalam berlari. 

 

6.  Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area 

tertentu, seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda 

dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti 

kelincahannya cukup baik (M. Sajoto, 1995:9). Sedangkan menurut 

Dangsina Moeloek (1984 : 8) menggunakan istilah ketangkasan. 

Ketangkasan adalah kemampuan merubah secara tepat arah tubuh atau 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recurring_alien_characters_in_Stargate_SG-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Latihan
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bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. Kelincahan seseorang 

dipengaruhi oleh usia, tipe tubuh, jenis kelamin, berat badan, kelentukan 

(Dangsina Moeloek, 1984 : 9). Dari kedua pendapat tersebut terdapat 

pengertian yang menitik beratkan pada kemampuan untuk merubah arah 

posisi tubuh tertentu. Kelincahan sering dapat kita amati dalam situasi 

permainan sepak bola, misalnya seorang pemain yang tergelincir dan jatuh 

di lapangan, namun masih dapat menguasai bola dan mengoperkan bola 

tersebut dengan tepat kepada temannya. Dan sebaliknya, seorang pemain 

yang kurang lincah mengalami situasi yang sama tidak saja tidak mampu 

menguasai bola, namun kemungkinan justru mengalami cedera karena 

jatuh. 

 

7.  Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-

organ syaraf otot (M. Sajoto, 1995:9). Keseimbangan adalah kemampuan 

mempertahankan sikap tubuh yang pada saat melakukan gerakan 

tergantung pada kemampuan integrasi antara kerja indera penglihatan, 

kanalis semisis kuralis pada telinga dan reseptor pada otot. Diperlukan 

tidak hanya pada olah raga tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari 

(Dangsina Moeloek, 1984 : 10). Keseimbangan ini penting dalam 

kehidupan maupun olah raga untuk itu penting dimana tanpa 

keseimbangan orang tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik. 

Seorang pemain sepak bola apabila memiliki keseimbangan yang baik, 

maka pemain itu akan dapat mempertahankan tubuhnya pada waktu 

menguasai bola. Apabila keseimbangannya baik maka pemain tersebut 
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tidak akan mudah jatuh dalam perebutan bola maupun dalam melakukan 

body contact terhadap pemain lawan. 

 

8.  Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan bermacam-

macam gerak yang berada berada ke dalam pola garakan tunggal secara 

efektif (Sajoto, 1995:9). Koordinasi menyatakan hubungan harmonis 

berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan (Dangsina Moeloek, 1984 

: 4). Jadi apabila seseorang itu mempunyai koordinasi yang baik maka ia 

akan dapat melaksanakan tugas dengan mudah secara efektif. Dalam sepak 

bola, koordinasi digunakan pemain agar dapat melakukan gerakan teknik 

dalam sepak bola secara berkesinambungan, misalnya berlari dengan 

melakukan dribble yang dilanjutkan melakukan shooting kearah gawang 

dan sebagainya. 

 

9. Kekuatan Lengan 

Pada hakekatnya kekuatan lengan adalah bagian dari komponen fisik yaitu 

kekuatan. Menurut Sajoto (1995:8) “Kekuatan adalah komponen kondisi 

fisik seseorang tentang kemampuan dalam mempergunakan otot-otot 

untuk menerima beban sewaktu bekerja”. Sedangkan Ganda Mas (2000 : 

90) mengemukakan bahwa “Kekuatan adalah kemampuan untuk 

membangkitkan ketegangan otot terhadap suatu keadaan”.  

Kekuatan memegang peranan yang penting, karena kekuatan adalah daya 

penggerak setiap aktivitas dan merupakan persyaratan untuk meningkatkan 
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prestasi. Dalam senam lantai, kekuatan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kemampuan performa seseorang dalam beraksi. Karena 

dengan kekuatan seorang pemain akan dapat memaksimalkan ability 

dengan baik (selain ditunjang dengan faktor teknik yang baik). Selain itu, 

dengan memiliki kekuatan yang baik dalam senam, seseorang dapat 

melakukan berbagai gerakan yang atraktif tanpa mengalami kelelahan otot.  

Kekuatan  lengan dalam senam lantai sangat berperan khususnya pada 

gerakan roll kip. Pada gerakan ini lengan merupakan tumpuan untuk 

menopang badan agar bisa berdiri dengan tegak kemudian dilanjutkan 

dengan gerakan berguling ke depan dan melecutkan kaki ke depan.  

10. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan 

tubuh ketika di tempatkan di berbagai posisi.Definisi menurut O’Sullivan, 

keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi 

pada bidang tumpu terutama ketika saat posisi tegak. Selain itu menurut 

Ann Thomson, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan 

tubuh dalam posisi kesetimbangan maupun dalam keadaan statik atau 

dinamik, serta menggunakan aktivitas otot yang minimal.Keseimbangan 

juga bisa diartikan sebagai kemampuan relatif untuk mengontrol pusat massa 

tubuh(center of mass) atau pusat gravitasi (center of  gravity) terhadap 

bidang tumpu(base of support ). 
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Kemampuan untuk menyeimbangkan massa tubuh dengan bidang tumpu akan 

mebuat manusia mampu untuk beraktivitas secara efektif dan 

efisien.Keseimbangan terbagi atas dua kelompok, yaitu keseimbangan 

statis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga kesetimbangan pada posisi 

tetap (sewaktu berdiri dengan satu kaki, berdiri diatas papan 

keseimbangan),keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk 

mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak. Keseimbangan 

merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi/interaksi sistem 

sensorik (vestibular, visual, dan somatosensorik termasuk proprioceptor ) 

dan muskuloskeletal (otot, sendi, dan jar lunak lain) yang 

dimodifikasi/diatur dalam otak (kontrol motorik, sensorik, basal 

ganglia,cerebellum, area asosiasi) sebagai respon terhadap perubahan 

kondisi internal daneksternal. Dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti, 

usia, motivasi, kondisi,lingkungan, kelelahan, pengaruh obat dan 

pengalaman terdahulu.Sehingga keseimbangan sangat dibutuhkan dalam 

melakukan senam lantai khususnya pada roll kip. 

 

11.  Kelentukan punggung 

Fleksibilitas/kelentukan menurut Harsono (2000: 132) yaitu kemampuan 

seseorang untuk menggerakkan tubuh dan bagian-bagian tubuh dalam satu 

ruang gerak yang seluas mungkin, tanpa mengalami, menimbulkan cedera 

pada persendian dan otot disekitar persendian itu. Dalam olahraga, 

fleksibilitas sangat berguna untuk mencegah terjadinya cedera. Dengan 

dimilikinya fleksibilitas oleh seseorang akan dapat:1) mengurangi 

kemungkinan terjadinya cedera otot dan sendi, 2) membantu dalam 
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mengembangkan kecepatan, koordinasi dan kelincahan, 3) membantu 

memperkembang prestasi, 4) menghemat pengeluaran tenaga (efisien) 

pada waktu melakukan gerakan-gerakan, dan 5) membantu memperbaiki 

sikap tubuh. 

Sajoto (1995:9) mengatakan bahwa “Kelentukan adalah efektivitas 

seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktifitas dengan 

pengukuran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat mudah ditandai dengan 

tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh permukaan tubuh”. Selain itu, 

menurut M. Yunus (2000 : 117) berpendapat bahwa kelentukan adalah 

kemampuan tubuh untuk melakukan latihan – latihan dengan amplitudo. 

Menurut Lutan dkk (2002: 80)fleksibilitas dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan dari sebuah sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk 

bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal yang 

diharapkan. Fleksibilitas/kelentukan optimal memungkinkan sekelompok 

atau satu sendi untuk bergerak dengan efisien. 

Dengan demikian kelentukan berarti bahwa tubuh dapat melakukan 

gerakan secara bebas. Tubuh yang baik harus memiliki kelentukan yang 

baik pula. Hal ini dapat dicapai dengan latihan jasmani terutama untuk 

penguluran dan kelentukan. Faktor yang mempengaruhi kelentukan adalah 

usia dan aktifitas fisik pada usia lanjut kelentukan berkurang akibat 

menurunnya aktifitas otot sebagai akibat berkurang latihan (aktifitas fisik).  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latihan
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12.  Kekuatan Tungkai 

Kekuatan adalah energi untuk melawan suatu tahanan atau kemampuan untuk 

membangkitkan tegangan (tension) terhadap suatu tahanan (resistance) ini 

menurut Harsono. Kekuatan(strenght) di sebut pula sebagai komponen fisik 

seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk 

menerima beban sewaktu bekerja. Jadi kekuatan otot merupakan komponen 

yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. 

Tungkai adalah anggota badan bawah mencakup tungkai dan panggul serta 

sendi-sendi dan otot-ototnya. Tungkai di bentuk oleh tulang atas atau paha 

(os femoris/femur), sedangkan tungkai bawah terdiri dari tulang kering (os 

Tibia) dan betis serta tulang kaki, sedangkan gelang panggul dibentuk oleh 

coksea dengan tulang sacrum, terdapat dua persendian pada gelang 

panggul, yaitu : sendi usus kelangka dan sendi sela kemaluan, gelang 

panggul mempunyai hubungan yang kokoh dengan batang badan sesuai 

dengan faalnya sebagai alat yang harus menerima berat badan dan 

meneruskannya pada kedua tungkai hanya dalam penelitian ini tungkai 

harus mempunyai kekuatan yang baik agar dapat mempertahankan diri. 

Tungkai sama dengan kaki mulai dari pangkal paha ke bawah sampai 

dengan telapak kaki, merupakan anggota gerak bagian bawah yaitu seluruh 

kaki di tambah dengan panggul. 
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F.  Penelitian Yang Relevan 

 

1. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Restu Wijaya UNILA 2013 Jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif  korelasional dengan sampel  

berjumlah 20 orang. Analisis data hasil pengolahan data dengan 

menggunakan flexion dan extenxion, push dinamometer, dan leg 

dinamometer kelentukan tubuh dengan kekuatan otot lengan dan kekuatan 

otot tungkai terhadap kemampuan kayang. 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa, hasil penghitungan yang dilakukan 

antara kelentukan badan dan kekuatan (otot lengan dan otot tungkai) 

diperoleh nilai thitung  = 2,734 lebih besar dari nilai ttabel = 1,734 yang 

berarti hipotesis nol diterima. Dibanding dengan kontribusi kekuatan (otot 

lengan dan otot tungkai) dengan kemampuan kayang dengan nilai thitung  = 

2,495 lebih besar dari nilai ttabel = 1,734. 

Yang artinya kelentukan tubuh memberikan kontribusi yang lebih besar 

dibandingkan dengan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai  

terhadap kemampuan kayang pada siswa kelas VII di SMP Nusantara 

Gedongtataan Pesawaran.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kelentukan tubuh memberikan 

sumbangan yang lebih besar pada taraf nyata atau pada taraf kepercayaan     

95 % dibandingkan dengan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot 

tungkai dengan kemampuan kayang pada siswa kelas VII SMP Nusantara 

Gedongtataan Pesawaran.  



27 
 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama bertujuan mengetahui 

kontribusi atau sumbangan kekuatan lengan, dan kelentukan punggung. 

Perbedaan dari penelitian ini yaitu variable terikatnya berbeda namun 

masih sama-sama senam ketangkasan yang didalamnya terdapat ungsur 

kekuatan lengan, keseimbangan, kelentukkan punggung dan kekuatan 

tungkai. 

2. Penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Maria Dewanti Widodo 

UNS 2011. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan meroda dan 

bila ada seberapa besar hubungan tersebut. (2) Untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan keseimbangan dengan kemampuan meroda dan bila 

ada seberapa besar hubungan tersebut. (3) Untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan power otot tungkai dengan kemampuan meroda dan bila ada 

seberapa besar hubungan tersebut. (4) Untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan kekuatan otot lengan, keseimbangan dan power otot tungkai 

dengan kemampuan meroda dan bila ada seberapa besar hubungan 

tersebut.  

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi korelasional.  

Populasi penelitian ini adalah siswa putra SMA Kanisius Bharata 

Karanganyar berjumlah 38 orang. Penetapan sampel yang digunakan 

adalah purposiv samplingberjumlah 30 orang. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dengan tes dan pengukuran yang terdiri dari empat 

variabel yaitu kekuatan otot lengan, keseimbangan, power otot tungkai dan 

kemampuan meroda. Untuk mengukur kekuatan otot lengan dengan push 
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up, untuk mengukur keseimbangan dengan modifikasi bass test, untuk 

mengukur power otot tungkai dengan vertical jump test dan tes 

kemampuan meroda. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi 

product moment dan analisis regresi tiga prediktor dengan taraf 

signifikansi 5%.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Ada hubungan yang  

signifikan antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan meroda, 

rhitung = 0.563 > rtabel 5%. = 0.361 dan memberikan sumbangan sebesar 

21.68 %. (2) Ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dengan 

kemampuan meroda, rhitung = 0.438 > rtabel 5%. = 0.361 dan 

memberikan sumbangan sebesar 12.36 %. (3) Ada hubungan yang 

signifikan antara power otot tungkai dengan kemampuan meroda, rhitung 

= 0.569 > rtabel 5%. = 0.361 dan memberikan sumbangan sebesar 13.00%. 

(4) Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan, 

keseimbangan dan power otot tungkai dengan kemampuan meroda. Nilai 

Fhitung = 7.704 > Ftabel = 2.89 dan memberikan sumbangan sebesar 

47.05 %. Besarnya R2 antara kekuatan otot lengan (X1), keseimbangan 

(X2), power otot tungkai (X3) dengan kemampuan meroda (Y) adalah 

0.470.  

 

G.  Kerangka Pemikiran 

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 
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menggunakan benda/perkakas lain (alat lain). Ada beberapa jenis senam 

lantai, diantaranya roll depan, roll belakang, kayang, lompat harimau, 

handstaien roll, stut, meroda, round off, handspring, roll kip. Dari beberapa 

jenis senam lantai tersebut penulis mengambil roll kip, karena gerakan roll 

kip merupakan gerakan senam yang kompleks yaitu lebih dari satu gerakan. 

Unsur kondisi fisik yang menunjang gerakan senam seperti 1). kekuatan, 2). 

daya ledak (power), 3). kecepatan, 4). kelenturan, 5). daya tahan otot, 6). 

daya tahan kardio-respiratori, 7). keseimbangan, 8). koordinasi, 9). reaksi, 

10). ketepatan. 

 

Roll kip atau guling lenting adalah gerak melecutkan kedua kaki kedepan atas 

setelah tengkuk menempel matras dengan sumber gerakan dari 

pinggang.Sesuai dengan karakteristik senam lantai khususnya pada gerakan 

roll kip maka unsur fisik yang dominan adalah komponen kekuatan lengan, 

keseimbangan, kelentukan dan kekuatan tungkai.  

Harsono (1988 : 36) kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan 

tegangan (force) terhadap suatu tahanan. Otot lengan yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah keberadaan lengan yang diukur dari ujung jari 

tangan sampai dengan pangkal bahu yang digunakan dalam menopang tubuh 

ke atas. Dalam gerakan roll kip kekuatan pada  lengan diperlukan sebagai 

tumpuan saat akan memulai gerakan dan memberikan tolakan agar siswa 

mampu melakukan guling lenting ke depan. 

Peta konsep penelitian hubungan kekuatan lengan, keseimbangan, kelentukan 

punggung dan kekuatan tungkai dengan kemampuan roll kip. 
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Peta konsep senam lantai 

 

 

     

 

 
 

           

  

 

 

  

Definisi menurut O’Sullivan, keseimbangan adalah kemampuan 

untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu terutama ketika 

saat posisi tegak. Selain itu menurut Ann Thomson, keseimbangan adalah 

kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam posisi kesetimbangan 

maupun dalam keadaan statik atau dinamik, serta menggunakan aktivitas otot 

yang minimal.Keseimbangan juga bisa diartikan sebagai kemampuan 

relatif untuk mengontrol pusat massa tubuh(center of mass) atau pusat gravitasi 

(center of  gravity) terhadap bidang tumpu(base of support ). 

Suharjana (2004: 70) menerangkan bahwa fleksibilitas adalah kemampuan 

otot atau persendian untuk bergerak secara leluasa dalam ruang gerak yang 

maksimal. Apabila seseorang mempunyai fleksibilitas yang optimal, maka 

akan menambah efisiensi dalam melakukan gerak yang lain.Kelentukan 

dalam roll kip penting untuk menghasilkan gerakan yang maksimal, yaitu 

memposisikan tubuh lebih lenting saat perputaranke depan.  

 

 

Kekuatan Lengan  

Kelentukan 

Punggung  

Roll Kip 
Keseimbangan 

 

Kekuatan Tungkai 
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K.    Hipotesis 

 

Menurut Sutrisno (1990) hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar 

mungkin salah yang dapat dibuktikan kebenarannya.sesuatu yang ditolak atau 

sesuatu yang diterima.  Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 71) 

hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan 

di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha1 :    Ada hubungan  yang signifikan dari kekuatan lengan dengan 

kemampuan roll kip pada siswa kelas X SMA Persada Bandar 

Lampung. 

Ho  :   Tidak ada hubungan yang signifikan dari kekuatan lengan  dengan 

kemampuan roll kip pada siswa kelas X SMA Persada Bandar 

Lampung. 

Ha2 :    Ada hubungan yang signifikan dari keseimbangan dengan kemampuan 

roll kip  pada siswa kelas X SMA Persada Bandar Lampung. 

Ho :      Tidak ada hubungan yang signifikan dari keseimbangan dengan 

kemampuan roll kip pada siswa kelas X SMA Persada Bandar 

Lampung. 

Ha3 :   Ada hubungan yang signifikan dari kelentukan punggung dengan 

kemampuan roll kip pada siswa kelas X SMA Persada Bandar 

Lampung 
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Ho :      Tidak ada hubungan yang signifikan dari kelentukan punggung dengan  

kemampuan roll kip pada siswa kelas X SMA Persada Bandar 

Lampung. 

Ha4 :    Ada hubungan yang signifikan dari kekuatan tungkai dengan 

kemampuan roll kip pada siswa kelas X SMA Persada Bandar 

Lampung 

Ho   :  Tidak ada hubungan yang signifikan dari kekuatan tungkai dengan   

kemampuan roll kip pada siswa kelas X SMA Persada Bandar 

Lampung. 

 


