
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kebugaran  Jasmani 

Para siswa seharusnya diajarkan dan dididik untuk memahami faktor yang mengandung 

resiko bagi kesehatannya. Dan mendapat pengetahuan mengenai ancaman terhadap 

kesehatan, akibat kurang gerak. Kepada mereka perlu ditanamkan pemahaman tentang 

manfaat yang dapat diperoleh dari pertisipasi aktif dalam aktivitas jasmani di sepanjang 

hayat. 

Menurut Lutan, dkk (2002: 11) Latihan jasmani secara teratur mendatangkan manfaat :  

a) Terbangun kekuatan dan daya tahan otot, seperti juga kekuatan tulang dan 

persendian, selain mendukung performa baik dalam olahraga maupun non olahraga 

b) Meningkatkan daya tahan aerobik 

c) Meningkatkan fleksibilitas 

d) Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan 

e) Mengurangi stress 

f) Meningkatkan rasa bahagia dan berguna 

Secara singkat dapat dikatakan, seseorang yang aktif berolahraga atau rajin melakukan 

aktivitas jasmani akan memperolah banyak keuntungan karena selain mempertinggi daya 

kerja, kegiatan yang teratur ini bermanfaat juga untuk mencegah penyakit. 
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Semasa perkembangan fisik siswa SMP kelas VIII kemempuan fisik khusus fleksibilitas 

sangan kurang di latih. Latihan yang tepat dan sesuai untuk siswa SMP adalah jenis 

latihan peregangan karena jenis latihan tersebut langsung berpengaruh pada otot dan 

ligament sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas denga tepat. 

a. Pengertian Kebugaran jasmani 

Kebugaran Jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan tugas/pekerjaan 

secara maksimal tanpa mengalami kelelahan dan mampu untuk melakukan 

kegiatan/aktivitas selanjutnya. 

 

b. Unsur-unsur Kebugaran Jasmani 

 

1. Kecepatan (speed) adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dalam 

waktu sesingkat-singkatnya 

2. Kecepatan reaksi adalah waktu yang diperlukan untuk memberikan respon 

kinetik setelah menerima perintah atau rangsangan. 

3. Daya ledak (power) adalah kemampuan tubuh yang memungkinkan otot atau 

sekelompok alat untuk bekerja secara maksimal. 

4. Kekuatan otot adalah tenaga,gaya atau tegangan yang dapat dihasilkan oleh otot 

atau sekelompok otot pada suatu kontraksi dengan beban maksimal. 

5. Daya tahan otot adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi 

yang beruntun atau berulang ulang terhadap suatu beban sub maksimal dalam 

jangka waktu tertentu 
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6. Daya tahan (Endurance) Jantung Paru adalah kapasitas sistem jantung,paru 

dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas 

sehari hari dalam waktu yang lama. 

7. Fleksibilitas (kelenturan) adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan 

melalui ruang gerak sendi secara maksimal. 

8. Komposisi tubuh adalah berat badan tanpa lemak yang terdiri dari masa 

otot,tulang dan organ organ tubuh 

9. Kelincahan (agility) adalah kemampuan tubuh tubuh untuk mengubah arah 

secara tepat tanpa adanya gangguan keseimbangan atau kehilangan 

keseimbangan. 

10. Keseimbangan (balance) adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan 

posisi atau sikap tubuh secara tepat pada saat melakukan gerakan. 

11. Ketepatan (accuracy) adalah kemampuan tubuh atau anggota tubuh untuk 

mengarahkan sesuatu sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. 

12. Koordinasi adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, 

cermat, dan efisien. 

13. Power ( Daya / tenaga ) Adalah kemampuan mengeluarkan kekuatan / tenaga 

maksimal dalam waktu yang tercepat. Seseorang yang mempunyai tenaga yang 

besar. 

 

Khusus kelentukan kebugaran jasmani yang di tekankan ialah pada ruang getak sendi 

dan otot-otot sekitar sendi, pengertian dari kelentukan itu sendiri ialah kemampuan 

tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi secara maksimal. Adapun 



10 
 

untuk bias mendapatkan ruang gerak sendi semaksimal mungkin harus dilakukan 

latihan yang sesuai dengan ruang gerak sendi itu sendiri, latihan yang sesuai dengan 

kelentukan antara lain: 

1. Peregangan Statis 

Peregangan statis dilakukan dengan merenggangkan tubuh atau anggota tubuh, 

dan mempertahankan sikap tersebut tanpa bergerak untuk beberapa sesaat.  

2. Peregangan dinamis 

Perenggangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh 

secara berirama atau dengan memantul-mantulkannya, sehingga otot-otot 

terenggang dan mulur. 

 

B. Fleksibilitas 

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 optimal 

memungkinkan sekelompok atau satu sendi untuk bergerak dengan efisien. 

 

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, amak akan menambah efisiensi dalam 

melakukan gerak yang lain. 
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Fleksibilitas 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 atau kelentukan mengacu kepada ruang 

gerak sendi tubuh. Lentuk-tidaknya seseorang ditentukan oleh luas-sempitnya ruang 

gerak sendi-sendinya. Kecuali oleh ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan oleh 

elastis tidaknya otot-otot, tendon, dan ligament disekitar sendi tersebut. Dengan demikian 

orang yang fleksibel adalah orang yang mempunyai ruang gerak yang luas dalam sendi-

sendinya dan mempunyai otot-otot yang elastis. Oleh karena itu, pengukuran kelentukan 

berkenaan dengan gerakan refleksi dan ekstensi (Johnson dan Nelson, 1969) 

(Http://zackyubaid.blogspot.com).  

 

Penelitian juga banyak mengungkapkan, bahwa kelentukan dapat ditingkatkan. 

Perkembangan kelentukan itu dimulai dari usia kanak-kanak hingga dewasa, dam 

kemudian berkurang setelah usia itu, seperti studi Hupprich, Philip (1955), Forbes (1950) 

dan Muller (1954).  Harsono (2004: 77) juga menyebutkan pada usia pra sekolah latihan 

fleksibilitas bisa dilakukan tapi belum begitu ditekankan. Pada usia awal sekolah sampai 

9 tahun latihan fleksibilitas bisa dilakukan. Pada usia 10 tahu anak harus dilatih 

fleksibilitas karena jika tidak pada usia ini fleksibilitas anak mulai menurun. 

(Http://zackyubaid.blogspot.com). 

Membicarakan masalah fleksibilitas selalu mengacu pada kemampuan ruang 

gerak sendi atau persendian tubuh. Banyak ahli memberikan penjelasan 

mengenaipengertian fleksibilitas yaitu antara lain : 

1. Menurut Harsono (1988:163), “Fleksibilitas adalah kemampuan untuk    

http://zackyubaid.blogspot.com/
http://zackyubaid.blogspot.com/
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Melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi.” 

(Http://zackyubaid.blogspot.com). 

2. Menurut Rushall & Pyke (1990:273), “Flexibility is an important  

characteristic for human performance because it governs the range of movement that 

is used in atechnique and the length of the movement over which forces can be 

generated. It relates to the range of movement around a joint.” Maksud dari 

pernyataan tersebut adalah fleksibilitas merupakan suatu karakteristik yang penting 

bagi penampilan 

atlet, karena fleksibilitas merupakan ruang gerak yang digunakan untuk suatu teknik 

olahraga dan memperluas gerakan di mana dengan gerakan itu kekuatan akan 

diciptakan. Fleksibilitas berhubungan dengan ruang gerak di sekitar sendi.( 

Http://zackyubaid.blogspot.com). 

3. Menurut Bloomfield dkk (1994:209), “Flexibility can be defined as the  

range of movement in a joint or several joints.” Maksud dari pernyataan tersebut 

adalah fleksibilitas dapat diartikan sebagai ruang gerak di sekitar sendi atau di 

beberapa sendi.( Http://norhananiahmad.blogspot.com). 

4. Menurut AAHPERD (1999:112), “Flexibility is the ability of a joint and the 

muscles and tendons surrounding it to move freely and comfortably through its 

intended full range of motion (ROM)." Maksud dari pernyataan tersebut bahwa 

fleksibilitas adalah kemampuan dari sendi, otot, dan tendon-tendon di sekitarnya 20 

untuk dapat digerakkan dengan bebas dan nyaman, maksudnya adalah ruang gerak 

yang luas. (Http://norhananiahmad.blogspot.com). 

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengertian fleksibilitas, maka dapat 

http://zackyubaid.blogspot.com/
http://zackyubaid.blogspot.com/
http://norhananiahmad.blogspot.com/
http://norhananiahmad.blogspot.com/
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disimpulkan bahwa fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerak dalam ruang 

gerak sendi. Kemampuan yang dimaksudkan merupakan prasyarat untuk menampilkan 

suatu keterampilan yang memerlukan ruang gerak sendi yang luas dan memudahkan 

untuk melakukan gerakan-gerakan yang cepat dan lincah. Keberhasilan untuk 

menampilkan gerakan demikian itu sangat ditentukan oleh luasnya ruang gerak sendi. 

Fleksibilitas merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang mempunyai 

peranan penting. Peranan tersebut bagi non olahragawan adalah untuk menunjang 

aktivitas kegiatan sehari-hari. Sedangkan bagi para olahragawan yang terlibat dalam 

cabang olahraga yang banyak menuntut keluwesan gerak seperti senam, judo, gulat, 

atletik, dan cabang-cabang olahraga permainan lainnya ternyata fleksibilitas juga sangat 

diperlukan. 

Fleksibilitas yang dimiliki seseorang biasanya menggambarkan kelincahan seseorang 

dalam geraknya. Bahkan bagi para olahragawan yang terlibat dalam cabang olahraga 

yang dominan unsur fleksibilitasnya, apabila fleksibilitasnya tinggi akan menampakkan 

prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan olahragawan yang tingkat fleksibilitasnya 

rendah. 

 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fleksibilitas. 

Fleksibilitas seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Para ahli member penjelasan 

mengenai faktor-faktor tersebut antara lain : 

1. Bompa (1994:317) menyebutkan “Flexibility is affected by the form, type,  

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

temperature and muscle temperature.” Maksud dari pernyataan tersebut bahwa 
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fleksibilitas dipengaruhi oleh tipe dan struktur sendi, ligamen, tendon,otot, usia dan 

jenis kelamin, serta suhu tubuh dan suhu otot. (Http://aryawiguna10.blogspot.com). 

2. Bloomfield, dkk (1994:212) menyebutkan, “Factors affecting flexibility is  

age, gender, environmental conditions, psychological effect, limitations to the range 

of movement, physiological limitations.” Maksud dari pernyataan tersebut 

faktorfaktor yang mempengaruhi fleksibilitas adalah usia, jenis kelamin, kondisi 

lingkungan, efek psikologis, keterbatasan ruang gerak, dan keterbatasan fisiologis. 

(Http://aryawiguna10.blogspot.com). 

3.  Moeloek (1984:23) menyebutkan, “Faktor-faktor yang berpengaruh  

terhadap fleksibilitas adalah a) tulang dan ligamen sendi, b) jaringan di sekitar sendi, 

dan c) ekstensibilitas otot-otot yang tendonnya melintasi 

sendi.”(Http://aryawiguna10.blogspot.com). 

 

 

D. Peregangan Statis 

Ada beberapa metode mengembangkan fleksibilitas/kelentukan, yaitu latihan peregangan 

statis, peregangan dinamis, peregangan pasif dan peregangan kontraksi-relaksasi atau 

disebut teknik PNF. Tetapi dari keempat metode latihan tersebut yang paling mudah dan 

aman dilakukan untuk pengembangan fleksibilitas bagi para pemula atau non-atlet adalah 

dengan latihan menggunakan metode peregangan statis.  Kelemahan peregangan dinamis 

yaitu kesulitan dalam memperkirakan rasa sakit. Sedangkan pada peregangan pasif  dan 

PNF harus dilakukan dengan hati-hati, karena teman yang membantu meregangkan otot 

mungkin tidak tahu betul kemampuan regang otot yang sebenarnya dari pelaku. 

(Suharjana, 2004: 70-74) 

http://aryawiguna10.blogspot.com/
http://aryawiguna10.blogspot.com/
http://aryawiguna10.blogspot.com/
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Dalam Lutan dkk (2002, 84) Peregangan statis umumnya dipandang paling sesuai untuk 

diterapkan dalam situasi pendidikan jasmani. Keuntunganya meliputi keuntungan yang 

diperoleh untuk meningkatkan RGM (ruang gerak maksimal) dan mudah untuk 

dilaksanakan dan tidak banyak memakan waktu. 

Menurut Suharjana (2004: 71) latihan peregangan statis adalah bentuk latihan yang 

dilakukan sendiri, dimana pelaku mengambil sikap sedemikian rupa sehingga 

meregangkan suatu kelompok otot tertentu. 

Keuntungan latihan peregangan statis adalah: 

1. memerlukan energi yang lebih sedikit, 

2. memberikan waktu yang cukup untuk mengulang kembali kepekaan stretch reflex, 

3. dapat menyebabkan relaksasi pada otot apabila peregangan tersebut dilakukan cukup 

lama. 

 

Dalam latihan peregangan statis, pelaku mengambil sikap sedemikian rupa sehingga 

meregangkan suatu kelompok otot tertentu. Misalnya : sikap berdiri dengan tungkai 

lurus, badan dibungkukkan, tangan mencoba menyentuh lantai. Sikap demikian 

dipertahankan secara statis selama beberapa detik, yaitu sekitar 20-30 detik.  (Harsono, 

1988) 

 

Untuk kelancaran pelaksanaan peregangan statis menurut Harsono (1988) ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Regangkan otot secara perlahan-lahan dan tanpa kejutan 
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2. Saat terasa ada regangan pada otot, berhentilah sebentar kemudian lanjutkan segera 

sampai terasa agak sakit, berhenti lagi, lanjutkan lagi sampai sedikit melewati tititk 

atau limit rasa sakit tapi jangan sampai terasa sakit yang ekstrim 

3. Pertahankan sikap trakhir ini secara statis untuk selama 20-30 detik 

4. Seluruh anggota tubuh lainnya rileks 

5. Bernafaslah terus, jangan menahan napas 

6. Selesai mempertahankan sikap statis selama 20-30 detik, kembalilah ke sikap semula 

secara perlahan-lahan, tidak mengejutkan agar ototnya tidak berkontraksi, sebab 

kontraksi ini akan memberikan rangsangan kepada otot yang baru diregangkan untu 

memendek kembali. 

Pada seminar Penerapan Iptek Olah Raga Untuk Meningkatkan Kebugaran Jasmani Non 

Atlet dan Prestasi Atlet yang diselenggarakan Ikatan Ahli Ilmu Keolah Ragaan di 

Universitas Negeri Medan dikatakan program latihan berupa erobik, latihan resistensi dan 

latihan kelentukan dapat memberikan manfaat untuk mencegah dari berbagai penyakit 

pada lanjut usia (lansia) yang disebabkan penurunan fungsi tubuh. Latihan kelentukan 

berguna untuk mempertahankan keseimbangan tubuh dan pola berjalan sehingga dapat 

terhindar dari cidera dan bentuk latihan kelantukan yang tepat adalah dengan 

menggunakan metode perenggangan statis. (http://www.formatnews.com/). 

 

http://www.formatnews.com/
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        gambar 1. Gerakan Peregangan Statis 

E. Kajian fisiologis mengenai model latihan peregangan statis. 

 

Dalam metode peregangan statis, regangan otot dilakukan secara perlahanlahan sampai 

limit rasa sakit (rasa sakit pertama) dan bukan sampai terasa sakit yang ekstrim. Sikap ini 

dipertahankan selama 20 detik, setelah itu kembalilah secara perlahan-lahan ke sikap 

semula. Pada metode peregangan statis tidak ada renggutanrenggutan gerakan, sehingga 

tidak terjadi rangsangan-rangsangan yang sifatnya mendadak pada muscle spindle (artinya 

tidak ada refleks muscle spindle). Refleks muscle spindle baru terjadi setelah otot diregang 

sampai pada suatu kepanjangan tertentu yaitu setelah pelaku merasakan sakit (seperti 

dijelaskan di atas yaitu rasa sakit pertama). Apabila refleks muscle spindle terangsang, 

maka ia akan berkontraksi, sehingga pemanjangan otot sudah tidak dimungkinkan lagi 

(Dharma,1984/1993;Ganong,1995). 

(Http://norhananiahmad.blogspot.com) 

 

F. Peregangan Dinamis 

Peregangan dinamis adalah gerakan peregangan yang dilakukan dengan melibatkan otot-

otot dan persendian, gerakan peregangan ini dilakukan secara perlahan dan terkontrol 

dengan pangkal gerakannya adalah pangkal persendian. Kunci dan penekanan pada 

peregangan ini adalah pada cara garakannya yang dilakukan secara perlahan dan 

terkontrol tersebut. Adapun yang dimaksud dengan gerakan perlahan, yaitu dilakukan 

dengan cara yang halus dan tidak menghentak-hentak. Sedangkan gerakan yang 

terkontrol, artinya gerakan yang dilakukan hingga mencapai seluas ruang gerak dari 

persendian yang dikenai latihan. 

http://norhananiahmad.blogspot.com/
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Sasaran peregangan dinamis adalah untuk memelihara dan meningkatkan kelentukan 

persendian, tendon, ligament dan otot. Adapun perbedaan yang terjadi antara peregangan 

statis dan dinamis, terutama pada saat melakukan gerakanny dan sasaran yang dikenai 

dalam latihan. Gerakan pada peregangan statis setelah mencapai rasa nyeri (tidak 

nyaman) dipertahankan dalam beberapa waktu, sedangkan pada peregangan dinamis 

adalah sebaliknya. Yaitu diregang-regangkan sacara aktif seluas ruang gerak persendian 

yang dilatihkan. 

Sasaran pada peregangan statis adalah kelenturan (elastisitas otot), sedangkan peregangan 

dinamis adalah kelentukan persendian. 

Metode peregangan dinamis sering disebut juga metode balistik. Metode ini 

dilakukan sendiri tanpa memerlukan bantuan dari pihak lain. Adapun mengenai 

pelaksanaan gerakannya dijelaskan oleh Harsono (1988:164) sebagai berikut : 

Peregangan dinamis biasanya dilakukan dengan menggerak-gerakkan tubuh atau 

anggota-anggota tubuh secara ritmis (berirama) dengan gerakan-gerakan memutar 

atau memantul-mantulkan anggota-anggota tubuh, sedemikian rupa sehingga 

otototot terasa teregangkan, dan yang maksudnya ialah untuk secara bertahap 

meningkatkan secara progresif ruang gerak sendi-sendi. 

 

 

Contoh salah satu bentuk latihan peregangan dinamis yang tujuannya untuk meningkatkan 

fleksibilitas batang tubuh dan sendi panggul adalah sebagai berikut : Duduk dengan kedua 

tungkai lurus, lalu renggut-renggutkan badan dan usahakan jari jari tangan menyentuh 

jari-jari kaki. 

Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan latihan 

peregangan dinamis : 
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1. Lakukanlah pemanasan (warm-up). 

2. Lakukan gerakan dengan penuh konsentrasi dan hati-hati. 

Metode peregangan dinamis merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan 

fleksibilitas. Namun sejauh ini belum diketahui sejauh mana efektivitasnya dalam 

meningkatkan fleksibilitas. De Vries (1980) dalam Harsono (1988:165) menjelaskan : 

Gerakan-gerakan peregangan yang cepat dan kuat akan menyebabkan terjadinya 

refleks-regang. Oleh karena gerakan yang dinamis, refleks ini yang berfungsi untuk 

melindungi otot dari cedera akibat peregangan yang berlebihan, akan menyebabkan 

otot yang teregang tadi untuk berkontraksi, jadi memendek kembali. Dan kontraksi 

ini justru akan menghalangi otot untuk bisa meregang secara maksimal. 

 

Metode latihan peregangan dinamis atau sering disebut peregangan balistik merupakan 

salah satu bentuk latihan peregangan yang dilakukan sendiri dan dalam pelaksanaannya 

tanpa memerlukan bantuan orang lain. Metode ini sampai sekarang masih sering 

diterapkan oleh para pelatih dan guru olahraga untuk meningkatkan fleksibilitas. 

 

G. Kajian fisiologis mengenai model latihan peregangan dinamis. 

 

Apabila seseorang meregangkan suatu kelompok otot dengan metode peregangan dinamis, 

artinya dalam gerakannya ada renggutan-renggutan yang mendadak, maka setiap 

renggutan itu akan merangsang muscle spindle. Fungsi muscle spindle dimanifestasikan 

dalam bentuk refleks muscle spindle. Refleks muscle spindle berperan dalam kontraksi 

otot. Apabila refleks ini mulai muncul, maka otot yang hampir teregang secara berlebihan 

tiba-tiba berkontraksi, sehingga otot belum meregang secara maksimal, sudah terjadi 

kontraksi otot yang bersangkutan. Hal inilah yang menyebabkan pemanjangan otot sudah 

tidak dimungkinkan lagi. Jadi metode peregangan dinamis tidak memungkinkan otot 

untuk meregang secara maksimal, sehingga pengaruh pengembangan fleksibilitasnya 
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(kalau ada) sangat kecil. Selain itu peregangan dinamis kurang efektif apabila dipakai 

untuk melatih memperluas ruang gerak sendi dan untuk membuat otot elastis, karena 

peregangan ini tidak atau hampir tidak memberikan kesempatan pada seseorang untuk 

meregangkan otot sampai melewati titik sakit (tidak mengikuti prinsip overload). 

Kalaupun memberikan 

kesempatan untuk itu, kesempatan itu hanya sekejap saja (Dharma, 1984/1993 ; Ganong, 

1995). 

Hal ini sejalan dengan pendapat Harsono (1988:165) yaitu, “Peregangan dinamis kurang 

efektif apabila dipakai untuk melatih memperluas ruang gerak sendi dan untuk membuat 

otot elastis. Akan tetapi dynamic stretch tetap akan efektif apabila dipergunakan untuk 

latihan pemanasan badan (warm-up).” Oleh karena itu dalam pemanasan, sebelum 

melakukan aktivitas atau latihan dianjurkan untuk tetap mempergunakan peregangan 

dinamis, karena lebih efektif dan cocok. Peregangan dinamis akan cepat membuat tubuh 

menjadi panas dan dapat menghilangkan kekakuan pada sendi. 

 

 

    gambar 2. Gerakan Peregangan Dinamis 
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H. Teori Latihan 

Suatu latihan apapun bentuknya, jika dilakukan dengan benar akan memberikan suatu 

perubahan pada sistem tubuh, baik itu system aerobic, hormone maupun sistem otot. 

Menurut Nossek dalam Suharjana (2004: 13) Latihan adalah proses untuk pengembangan 

penampilan olahraga yang komplek dengan memakai isi latihan, metode latihan, tindakan 

organisasional yang sesuai dengan tujuan.  

 

Latihan menurut Bompa dalam Suharjana (2004: 13) merupakan aktivitas olahraga yang 

sistematik dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual yang 

mengarah kepada cirri-ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai 

sasaran yang ditentukan.  

Latihan adalah suatu proses  yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau 

pekerjannya. (Harsono, 1988 :101) 

Jadi latihan ialah serangkaian kegiatan olahraga yang dilakukan dengan proses secara 

sistematik dan dilakukan secara benar dan berulang ulang dalam waktu yang lama, 

sehingga terdapat perubahan pada sistem tubuh, baik itu system aerobic, hormone 

maupun sistem otot. 

Dalam latihan kondisi fisik seseorang harus memperhatikan prinsip-prinsip atau asas 

latihan sebagai berikut : 

a. Prinsip overload (beban lebih) 

Menurut Harsono (2004: 45) Prinsip ini mengatakan bahwa beban yang diberikan 

kepada anak harus lah secara periodik dan progresif ditingkatkan. Kalau beban 

latihan tidak pernah ditambah maka berapa lamapun dan berapa seringpun anak 
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berlatih, prestasi tak mungkin akan meningkat. Namun demikian, kalau beban 

latihan terus menerus bertambah tanpa ada peluang-peluang untuk istirahat 

performanya pun mungkin tidak akan meningkat secara progresif. 

 

Pembebanan pada latihan membuat tubuh melakukan penyesuaian terhadap 

rangsangan dari beban latihan. Sehingga latihan beban lebih menyebabkan 

kelelahan, pemulihan dan penyesuaian memungkinkan tubuh untuk 

mengkompensasikan lebih atau mencapai tingkat kesegaran yang lebih tinggi. 

 

Dijelaskan dalam lutan dkk (2002: 84)Penerapan prinsip overload dalam latihan 

peregangan statis dapat mencakup peregangan makin sering (frekuensi), dan 

menahan regangan dalam waktu yang lebih lama (waktu). Guru harus mengetahui 

derajat keluasan peregangan masing-masing siswa pada awalnya, dan tiap kali 

latihan mengupayakan agar tiap siswa mampu melebihi regangan sebelumnya. 

 

 

 

 

b. Prinsip reversibility (kembali asal) 

Harsono (2004: 46) Prinsip ini mengatakan bahwa kalau kita berhenti berlatih, 

tubuh kita akan kembali kekeadaan semula. Atau kondisinya tidak akan meningkat. 

Jika beban latihan yang sama terus menerus  kepada anak maka terjadi penambahan 

awal dalam kesegaran kesuatu tingkat dan kemudian akan tetap pada tingkat itu. 

Sekali tubuh telah menyesuaikan terhadap beban latihan tertentu, proses 

penyesuaian ini terhenti. Sama halnya apabila beban latihan jauh terpisah maka 
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tingkat kesegaran si anak selalu cenderung kembali ketingkat semula. Hanya 

perbaikan sedikit atau tidak sama sekali. 

 

c. Prinsip kekhususan 

Menurut Suharjana (2004: 17) Prinsip kekhususan meliputi kekhususan terhadap 

kelompok otot yang akan dikembangkan. Latihan yang dipilih harus sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

 

 

d.  Prinsip Individu 

Menurut Suharjana (2004: 17) Pemberian latihan yang akan dilaksanakan 

hendaknya memperhatikan kekhususan individu. Sesuai dengan kemampuan 

masing-masing karena setiap orang mempunyai ciri yang berbeda baik secara 

mental maupun fisik.  

Dalam Lutan dkk (2002: 83) prinsip kekhususan dalam peregangan statis adalah 

kekhususan otot yang dilatih. Misalnya peregangan otot tungkai ditujukan untuk 

memperoleh peningkatan fleksibilitas otot tungkai. 

 

I. Komponen Sistem Latihan 

Lutan dkk (2002: 40-42) Pada setiap kegiatan latihan yang akan dilakukan, maka 

langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah: 

a. Pemanasan (Warm-Up) 

Pemanasan bertujuan untuk mempersiapkan fisik dan psikis dalam menghadapi 

latihan inti, dan juga menghindari cedera. Pelaksanaan pemanasan dapat dilakukan 
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dengan lari-lari kecil atau jogging keliling lapangan dan alternative lainnya agar 

menarik bagi anak. 

 

b. Latihan Inti 

Latihan inti berisikan serangkaian latihan yang sudah disiapkan sesuai dengan tujuan 

latihan. Latihan inti biasanya memakan waktu antara 20-60 menit, dengan intensitas 

latihan yang telah disesuaikan. 

 

c. Pendinginan (Cooling-Down) 

Tujuan pendinginan adalah untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikis peserta 

latihan kekeadaan semula. Kegiatan ini bermanfaat untuk mencegah otot terasa pegal 

dan kaku. 

 

 

 

 

 

J. Kerangka Pikir 

1. Adanya pengaruh antara model latihan peregangan statis terhadap fleksibilitas hal ini 

disebabkan pada saat melaukan gerakan latihan peregangan statis otot dan sendi 

dipaksa untuk mendapatakan ruang gerak yang masksimal dengan mempertahankan 

gerakan latihan peregangan statis dalam beberapa detik. 

2. Adanya pengaruh antara model latihan peregangan dinamis terhadap fleksibilitas hal 

ini disebabkan pada saat melakukan gerakan latihan peregangan dinamis otot di 

sekitar persindian dilatih dengan gerakan yang memantul – mantul atau di ulang – 

ulang dalam hitungan detik sehingga diharapkan fleksibilitas otot dapat meningkat. 
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3. Model latihan peregangan statis lebih baik dari model latihan peregangan dimanis hal 

ini karena pada model latihan peregangan statis faktor yang dilatih adalah otot dan 

persendian sedangkan pada model latihan peregangan dinamis hanya menekankan 

pada latihan otot saja sehingga latihan peregangan statis akan lebih baik dibandingkan 

latihan peregangan dinamis. 

 

Diagram kerangka pikir 

           X1 

                                    Y 

           X2 

 

X1 : Latihan peregangan statis 

X2 : Latihan Peregangan Dinamis 

Y  : Fleksibilitas siswa 

K. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap maslah penelitian yang kebenaranya masih 

harus di uji secara empiris (Sumadi S, 1983). ). Dari pendapat tersebut artinya hipotesis 

merupakan anggapan sementara yang kemungkinan benar, tetapi masih perlu dibuktikan 

kebenarnya melalui penelitian lapangan. pada peneltian ini digunakan dua jenis latihan yaitu 

latihan peregangan statis dan latihan peregangan dinamis terhadap fleksibilitas sisawa kelas 

VIII SMP Negri 7 kotabumi. berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan  dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Ada pengaruh antara model latihan peregangan statis  terhadap fleksibilitas  
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       siswa di SMP Negeri 7 Kotabumi Tahin Ajaran 2011 –  2012 

H2 : Ada pengaruh antara model latihan peregangan dinamis terhadap  

       Fleksibilitas sisawa di SMP Negeri 7 kotabumi tahun ajaran 2012 – 2013 

H3 : Model latihan peregangan statis lebih baik dari model latihan peregangan  

       dinamis terhadap fleksibilitas siswa di SMP Negeri 7 kotabumi tahun ajaran  

        2012-2013. 

 

 


