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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Pendidikan Jasmani  
 
 

Pendidikan jasmani merupakan wahana pengembangan motorik, 

pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai moral serta membiasakan diri dari 

pola hidup sehat yang bermuara pada pengembangan jiwa pribadi peserta 

didik secara utuh. Isi dari pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan 

memuat berbagai permainan olah gerak jasmani yang dapat merangsang 

peserta didik aktif, kreatif dan menarik sesuai dengan jiwa perkembangan 

anak yang merasa senang dalam bermain dalam kehidupan sehari-hari baik di 

rumah maupun di sekolah (Husein, 2008:1) 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran dalam kurikulum di 

sekolah. Mata pelajaran ini beroreantasi pada pelaksanaan misi pendidikan 

melalui aktivitas jasmani dan pembiasaan perilaku hidup sehat sehari-hari.  

Pendidikan jasmani adalah “suatu proses pembelajaran melalui aktivitas  

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup 

sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar 

diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

seluruh ranah, baik jasmani, psikomotor, dan afektif setiap siswa. 
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Pengalaman yang disajikan akan membantu siswa untuk memahami mengapa 

manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, 

efisien dan efektif” (Depdiknas, 2003:11). 

Tamat dan Mirman Muekarto (2005:8), mendefinisikan pendidikan jasmani 

sebagai usaha untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ke 

arah kehidupan yang sehat jasmani dan rohani, usaha tersebut berupa kegiatan 

jasmani atau fisik yang diprogram secara ilmiah, terarah, dan sistematis. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini adalah “membantu 

peserta didik untuk kesegaran jasmani dan kesehatan melalui pengenalan dan 

penanaman sikap positif serta kemampuan gerak dasar dan berbagai aktivitas 

jasmani” (Depdiknas, 2003:11). 

 
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani yang lebih diutamakan adalah pemahaman 

tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan yang profesional dari 

ranah belajar yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Oleh karena itu program 

pendidikan jasmani harus merupakan suatu program yang memberikan 

perhatian yang cukup dan seimbang pada ketiga ranah tersebut. 

 

B. Teori Belajar Gerak 

 
 
 

Belajar adalah suatu proses yang terjadi di dalam diri manusia seperti proses-

proses organik lainnya, misalnya proses pencernaan, proses pernafasan, dan 

lain sebagainya. Belajar adalah proses yang memungkinkan organisme, 

manusia berubah tingkah lakunya sebagai hasil pengataman yang 
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diperolehnya. Kunci pengertian tentang belajar adalah sebagai hasil 

pengalaman, pengalaman-pengalaman tertentu itulah yang menentukan 

kualitas perubahan tingkah laku. Peristiwa belajar terjadi apabila proses 

perubahan tingkah laku pada diri manusia. 

 
Istilah “belajar” merupakan sesuatu yang biasa didengar di dalam 

pembicaraan sehari-hari. Di dalam pembicaraan sehari-hari istilah belajar 

selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan membaca atau mengerjakan soal-soal. 

Belajar  adalah  kegiatan  yang  menghasilkan perubahan tingkah laku pada 

diri  individu yang sedang belajar, baik potensial maupun aktual. Perubahan 

tersebut dalam bentuk kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam 

waktu yang cukup lama dan perubahan itu terjadi karena berbagai usaha yang 

dilakukan oleh individu yang bersangkutan.  

 
Berikut ini disampaikan beberapa pendapat ahli tentang belajar, yaitu: (1) 

Charles Galloway, 1976 (dalam Sugiyanto, 1999:267) mengatakan bahwa 

“belajar adalah perubahan kecenderungan tingkah laku yang relatif permanen, 

yang merupakan hasil dan berbuat berulang-ulang”. (2) Ernest R. Hilgard 

(dalam Sanjaya, 2007:289) dalam bukunya yang berjudul “Introduction to 

Psychology” mengemukakan: “We may define learning at the process by 

which an activity originates or-is changed through responding to a situation, 

provide the changes cannot be attributed the growth or the temporary state of 

the organism (as fatique or under drugs)”. Terjemahan bebas: “Belajar 

adalah satu proses dimana ditimbulkan atau dirubahnya suatu kegiatan karena 

mereaksi terhadap suatu keadaan. Perubahan disebabkan oleh proses 

pertumbuhan (kematangan) atau keadaan organisme yang sementara (seperti 
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kelelahan atau karena pengaruh obat-obatan). (3) Robert N. Gagne, 1977 

(dalam Sugiyanto, 1999:267) mendefinisikan bahwa “belajar adalah suatu 

perubahan pembawaan atau kemampuan yang bertahan dalam jangka waktu 

tertentu dan tidak semata-mata disebabkan oleh proses pertumbuhan”. 

 
Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa belajar adalah suatu proses, 

fungsi, dan juga hasil dari perubahan-perubahan. Perubahan yang terjadi 

dihasilkan dari pengalaman atau berbuat berulan-ulang. Perubahan yang 

terjadi bisa bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama, maksudnya 

adalah perubahan itu tidak langsung hilang sesudah kegiatan selesai 

dilakukan. 

 
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar dan Hasil Belajar 

 
Faktor-faktor penting yang sangat erat hubungannya dengan proses belajar 

adalah pengalaman, perkembangan, berfikir, dan tingkah laku, namun 

demikian kita harus dapat membedakan antara faktor-faktor tersebut 

dengan pengertian belajar itu sendiri.  

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar antara lain adalah bahan atau hal yang dipelajari, kondisi individu, 

subyek belajar, faktor-faktor lingkungan, dan faktor-faktor instrumental.  

Faktor-faktor itu dapat berupa perangkat keras (hardware) seperti gedung, 

ruangan, laboratoriun, perpustakaan, dan sebagainya, atau perangkat lunak 

(sofware) seperti kurikulum, program-program belajar, panduan belajar, 

dan sebagainya (Sanjaya, 2007: 300). 
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2. Teori-Teori Belajar 

Untuk memperdalam pengertian tentang belajar yang sangat penting bagi 

guru yang tugasnya sehari-hari berusaha untuk menciptakan situasi proses 

belajar mengajar sesuai tujuan, berikut ini akan dikemukakan beberapa 

pandangan para ahli psikologi tentang belajar, yaitu:  

 
1. Teori Conditioning dari Pavlov 

Pavlov dapat dikatakan sebagai pelopor teori conditioning yang 

kemudian mempengaruhi perkembangan aliran Behaviorisme dalam 

psikologi. la adalah seorang ahli psiko-refleksologi dari Rusia, yang 

terkenal mengadakan percobaan-percobaannya dengan anjing. Dari 

hasil percobaan-percobaan yang dilakukan dengan anjing itu Pavlov 

mendapat kesimpulan bahwa gerakan-gerakan reflek itu dapat 

dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan-latihan, sehingga dari 

hasil ini ia membedakan dua macam refleks yaitu: refleks bawaan 

(unconditioned reflex) dan reflek hasil belajar (conditioned reflex). 

Mungkin beberapa hal yang ada sangkut pautnya dengan belajar yang 

perlu diperhatikan antara lain ialah: bahwa dalam belajar perlu adanya 

latihan-latihan dan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat di 

dalam diri dapat mempengaruhi dan bahkan mengganggu proses belajar 

terutama belajar yang bersifat ketangkasan (Sanjaya, 2007: 305). 

2. Teori Conditioning dari Watson  

Watson adalah salah seorang behavioris dari Amerika, Watson 

mengadakan percobaan-percobaan tentang perasaan-perasaan takut 
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pada anak, dengan menggunakan tikus dan kelinci. Dari hasil 

percobaannya ia menarik kesimpulan bahwa perasaan takut pada anak 

dapat diubah dan dilatih. Anak percobaan Watson  mula-mula tidak 

takut kepada kelinci dilatih sehingga menjadi takut kepada kelinci. 

Kemudian anak tersebut dilatihnya lagi sehingga menjadi tidak takut 

lagi kepada kelinci. Oleh karena itu,  menurut teori conditioning, belajar 

itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-

syarat (conditioning) yang kemudian menimbulkan reaksi. Untuk 

menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-

syarat tertentu, yang terpenting dalam belajar menurut teori 

conditioning ialah adanya latihan-latihan yang terus-menerus (Sanjaya, 

2007: 306). 

3. Teori Belajar Reinforcement dari Thorndike  

Teori Reinforcement dari Thorndike telah banyak mempengaruhi dunia 

pendidikan dan psikologi pendidikan di Amerika Serikat. Thorndike, 

telah mengembangkan hukum-hukum belajar dan yang terpenting 

diantaranya adalah: (a) hukum kesiapan (law of readiness) yaitu 

individu yang siap untuk merespon serta merespon akan menghasilkan 

respon yang memuaskan, (b) hukum efek (law of effect) yaitu reaksi-

reaksi yang membawa kepuasan akan lebih mudah dihubungkan dengan 

suatu situasi. Sebaliknya, reaksi-reaksi yang tidak membawa kepuasan 

akan tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan situasinya, (c) 

hukum latihan (law of exercise) yaitu perulangan kegiatan menguatkan 

hubungannya antara reaksi dengan situasinya, situasi sebagai rangsang 
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lingkungan yang aktual yang disebut “trial and error”. Kesimpulan 

Thorndike, ialah bahwa pengulangan trial and error tersebut akan 

menghasilkan proses belajar  (Sanjaya,2007: 306). 

4. Teori Skinner 

Skinner memandang bahwa teori Pavlov tentang reflek bersyarat itu 

hanya tepat untuk dinyatakan tingkah laku responden. Tingkah laku 

responden adalah tingkah laku yang terjadi setelah dan sebagai hasil 

dari suatu rangsang. Dalam percobaannya, Skinner mendapatkan tipe 

tingkah laku yang secara spesifik ditunjukan kepada perangsang 

lingkungan yang diistilahkannya dengan “Operant behavior”. Oleh 

sebab itu teorinya disebut “Operant conditioning”. Percobaannya 

“operant conditioning” atau “instrumental conditioning” (Sanjaya, 

2007: 306). 

5. Teori Puposive Behaviorisme dari Tolman 

E.L. Tolman telah mengembangkan teori yang dapat dipandang sebagai 

rantai penghubung antara aliran behaviorisme dengan teori Gestalt dan 

mengawinkan keuntungan dari keduanya. Tolman menolak konsep 

reinforcement dalam hubungannya dengan proses belajar. Dalam 

membedakan antara belajar dan tingkah laku, ia berpendirian bahwa 

belajar itu terdiri dari berpasangan stimulus atau berasosiasinya 

stimulus (Sanjaya, 2007: 307). 

Bagi Tolman, belajar dapat terjadi dalam keadaan bebas dari setiap 

performance yang bersamaan. Inilah yang dikenal sebagai “Latent 
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Learning”.  Menurut Tolman, motivasi itu mempengaruhi performance 

tetapi tidak mempengaruhi belajar. Confirmation of expectancey juga 

mempengaruhi performance (Sanjaya, 2007: 300). 

6. Teori Gestalt  

Salah satu alasan untuk membedakan psikologi Gestalt dengan 

behaviorisme ialah dalil-dalil dalam behaviorisme dikembangkan dari 

percobaan-percobaan tentang belajar, sedangkan teori Gestalt terutama 

dikembangkan dari studi pengamatan. Gestalt artinya bentuk, Ini 

menunjuk kegiatan (isi belajar) dalam pengorganisasian dunianya 

sendiri (Sanjaya, 2007: 307). 

7. Teori Condition of Learning-Gagne 

Sebagai salah satu tokoh dalam psikologi, Gagne berpendapat bahwa 

belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan namun yang 

paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Di 

dalamnya termasuk lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai 

lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan 

apa yang akan dipelajari oleh seseorang dan selanjutnya akan 

menentukan menjadi apa ia nantinya. Bagi Gagne belajar adalah suatu 

perubahan pada disposisi atau kemampuan individu, yang dapat 

dipertahankan dan yang tidak sederhana dapat dikembalikan kepada 

proses pertumbuhan. Dalam rumusan di atas, jelas dinyatakan bahwa 

hasil belajar mengakibatkan perubahan pada kemampuan seseorang 

misalnya karena bertambah mampu, atau perubahan pada disposisi 
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seperti pada perubahan sikap, minat atau nilai. Perubahan itu tentunya 

menetap walau hanya sementara. Perubahan tersebut harus dapat 

dibedakan dari perubahan karena pertumbuhan otot. Menurut Gagne 

elemen belajar ada tiga buah yaitu: (a) individu yang belajar, sebagai 

seorang insan yang utuh yang mempunyai otak dan susunan urat saraf, 

(b) situasi stimulus, (c) responden yang melakukan aksi sebagai akibat 

dari stimulasi (Sanjaya, 2007: 308). 

 

3. Pengertian Belajar Gerak atau Motorik 

  
Proses belajar gerak berlangsung dalam suatu rangkaian kejadian dari 

waktu ke waktu dan dalam prosesnya melibatkan sistem saraf pusat, otak, 

dan ingatan. Dengan demikian tugas utama peserta didik dalam proses 

belajar gerak adalah menerima dan menginterprestasikan informasi tentang 

gerakan-gerakan yang akan dipelajari kemudian mengolah dan 

menginformasikan informasi tersebut sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan realisasi gerakan secara optimal dalam bentuk 

keterampilan. 

 
John N. Drowtzky, 1975 (dalam Sugiyanto, 1999:269) mengemukakan 

bahwa belajar gerak adalah “Perubahan secara permanen berupa gerak 

belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang 

diekspresikan dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh”. Belajar motorik 

merupakan seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau 

pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam 

prilaku terampil (Schmidt, 1982 dalam Rusli Lutan 1988:102). Meskipun 
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tekanan belajar motorik yaitu penguasaan keterampilan tidak berarti aspek 

lain, seperti peranan dominan kognitif diabaikan. Menurut Meinel (1976) 

dalam Lutan (1988:102), belajar gerak itu terdiri dari tahap penguasaan 

dan penghalusan gerak atau keterampilan teknik olahraga. Dia 

menekankan integrasi keterampilan di dalam perkembangan total dari 

kepribadian seseorang. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan baru 

diperoleh melalui penerimaan dan pemilikan pengetahuan, perkembangan, 

kordinasi dan kondisi fisik sebagaimana halnya kepercayaan dan semangat 

juang. Ditambahkannya belajar gerak dalam olahraga mencerminkan suatu 

kegiatan yang disadari bahwa aktivitas belajar diarahkan untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan. Schnabel (1983) dalam Lutan (2001 : 

102) menjelaskan, karakteristik yang dominan dari belajar ialah kreativitas 

dari pada sikap hanya sekedar menerima dipihak siswa yang belajar.  

 
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar gerak adalah sebagai 

tingkah laku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam 

jangka waktu tertentu, dan bukan berasal dari proses pertumbuhan yang 

diwujudkan melalui respon–respon. 

 

C. Senam 

 

 

1. Pengertian Senam 

 
Senam yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai salah satu cabang 

olahraga, merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris Gymnastics, 

atau Belanda Gymnastiek. Gymnastics sendiri dalam bahasa aslinya 
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merupakan serapan kata dari bahasa Yunani, gymnos, yang berarti 

telanjang. Menurut Hidayat (1995) kata gymnastiek tersebut dipakai untuk 

menunjukkan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan keleluasaan gerak 

sehingga perlu dilakukan dengan telanjang atau setengah telanjang. 

Hal ini bisa terjadi karena teknologi pembuatan bahan pakaian belum 

semaju sekarang, sehingga belum memungkinkan membuat pakaian yang 

bersifat lentur mengikuti gerak pemakainya. Dalam bahasa Yunani sendiri, 

gymnastics diturunkan dari kata kerja gymnazein, yang artinya berlatih 

atau melatih diri. Latihan-latihan ini diperlukan bagi para pemuda Yunani 

Kuno (sekitar tahun 1000 SM hingga kira-kira tahun 476) untuk menjadi 

warga negara yang baik sesuai cita-cita negara serta untuk menjadikan 

penduduknya sebagai manusia harmonis (Mahendra, 2000:8). 

Para filosof seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles telah mendukung 

program-program latihan fisik ini, yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

keindahan dan kecantikan, kekuatan, serta efisiensi gerak. Dari jaman ini 

pulalah tanda-tanda berkembangnya senam medis, massage dan kebugaran 

dapat ditelusur ulang. Pada waktu itu masyarakat amat mendukung 

kegiatan-kegiatan fisik untuk memudahkan latihan-latihan militer untuk 

kaum prianya. Sebagai hasilnya, para pemuda Romawi telah dikenal 

sebagai pemuda yang kuat, berani, serta pejuang tangguh. 

Pada saat itu kata gymnos atau gymnastics mengandung arti yang demikian 

luas, tidak terbatas pada pengertian seperti yang dikenal dewasa ini. Kata 

tersebut menunjuk pada kegiatan-kegiatan olahraga seperti gulat, atletik, 
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serta bertinju. Sejalan dengan berkembangnya jaman, kemudian arti yang 

dikandung kata gymnastics semakin menyempit dan disesuaikan dengan 

kebutuhannya (Mahendra, 2000: 7-9). 

Senam menurut Imam Hidayat dkk yang dikutip Sholeh (1992: 2), “Senam 

adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, 

disusun secara sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan 

pribadi secara harmonis”. Sedangkan Hidayat (1995) yang dikutip 

Mahendra (2000 : 9) menyatakan, “Senam adalah suatu latihan tubuh yang 

dipilih dan dikonstruk dengan sengaja, dilakukan dengan sadar dan 

terencana, disusun secara sistematis dengan tujuan meningkatkan 

kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan, dan menanamkan nilai-

nilai mental spiritual”. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

senam adalah latihan jasmani atau olahraga yang bentuk gerakannya 

dipilih dan disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip tertentu 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. 

 

2. Jenis-jenis Senam 

 
Jenis-jenis senam berdasarkan FIG (Federation Internationale de 

Gymnastique) yang dikutip dalam Mahendra (2000:11-12) 

mengklasifikasikan senam menjadi enam kelompok yaitu : (1) Senam 

Artistik, (2) Senam ritmik sportif, (3) Senam akrobatik, (4) Senam aerobik 

sport, (5) Senam trampoline, (6) Senam umum. 
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Senam ketangkasan juga disebut sebagai senam artistik atau senam 

pertandingan, karena gerakan dalam senam ketangkasan harus sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dalam pertandingan baik mengenai sikap 

pada waktu akan melakukan, keindahan, ketepatan dan keseimbangan pada 

sikap akhir. 

Senam ketangkasan merupakan senam yang gerakan-gerakanya digunakan 

untuk menjaga kebugaran tubuh supaya lebih cekatan (Mitranto, 2010 : 

104). Senam ketangkasan dibagi menjadi dua yaitu senam ketangkasan 

tanpa alat dan senam ketangkasan menggunakan alat. Handstand 

merupakan salah satu senam ketangkasan tanpa menggunakan alat. Senam 

ketangkasan tanpa menggunakan alat sering disebut dengan istilah senam 

lantai (floor exercise). 

Senam lantai menurut Margono (2009: 79) yaitu “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”. 

Senam artistik terbagi menjadi dua yaitu senam artistik putra dan senam 

artistik putri. Masing-masing mempunyai nomor perlombaan yang 

berbeda. Menurut Margono (2009: 79) senam artistik putra terdiri dari 

enam alat, yaitu : (a) Lantai (floor exercise), (b) Gelang-gelang (rings), (c) 

Kuda Pelana (pommeld horse), (d) Palang Sejajar (parallel bars), (e) 

Palang Tunggal (horizontal bar), (f) Kuda Lompat (vaulting horse). 
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Sedangkan nomor senam artistik putri terdiri dari empat alat, yaitu : (a) 

Kuda Lompat (vaulting horse), (b) Palang Bertingkat (uneven bars), (c) 

Balok Keseimbangan (balance beam), (d) Lantai (floor exercise). 

 

3. Senam Lantai 

 
Menurut Muhajir (2007 : 69), Senam lantai adalah salah satu cabang 

olahraga yang mengandalkan aktivitas seluruh anggota badan, baik untuk 

olahraga senam sendiri maupun untuk cabang olahraga lain. Senam lantai 

mengacu pada gerak yang dikerjakan dengan kombinasi dari kemampuan 

komponen motorik/gerak seperti kekuatan, kecepatan, keseimbangan, 

kelentukan, kelincahan, dan ketepatan.  

 
Senam lantai pada umumnya disebut floor exercise, tetapi ada juga yang 

menamakan tumbling. Senam lantai merupakan salah satu rumpun dari 

senam. 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. Bentuk latihannya merupakan gerakan dasar dari senam 

perkakas (alat). Pada dasarnya, bentuk-bentuk latihan bagi putra dan putri 

adalah sama, hanya untuk putri banyak unsur gerak balet. Jenis senam 

juga disebut latihan bebas karena pada waktu melakukan gerakan 

pesenam tidak mempergunakan suatu peralatan khusus.  
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Disebut senam lantai, karena gerakan senam dilakukan di matras. Senam 

lantai disebut juga dengan istilah latihan bebas, karena saat melakukannya 

tidak menggunakan benda atau perkakas lain (Mahendra 2000 : 14). 

 

D. Handstand 

 

 

1. Pengertian Handstand 

 

Handstand adalah senam lantai yang menggunakan kekuatan tubuh 

dimana dengan cara berdiri dengan dua tangan dan badan di atas. 

Handstand merupakan salah satu materi senam yang penguasaan 

rangkaian keterampilan geraknya dilakukan secara berurutan. 

Adisuyanto (2009 : 100-101) berpendapat bahwa keterampilan gerak 

handstand diperoleh dari berbagai gerak awalan. Beberapa awalan yang 

dapat menunjang terjadinya gerak akhir handstand bisa diperoleh dari:  

1. Sikap awal berdiri, dengan mengayunkan satu kaki. 

 
Keterampilan gerak handstand juga dapat diawali dari sikap berdiri. 

Posisi tangan di atas lurus dan kemudian diturunkan bersamaan 

dengan kaki kiri melangkah ke depan. Julurkan telapak tangan hingga 

ke bawah dan kaki kiri ditekuk. Dorong kaki kiri dan ayunkan kaki 

kanan hingga lurus ke atas, kemudian kaki kiri menyusul kaki kanan 

hingga rapat. 
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Gambar 1. Rangkaian Keterampilan Gerak Handstand Sikap  

Awal Berdiri dengan Mengayunkan Satu Kaki  

(sumber: Adisuryanto, 2009:101) 

 

2. Sikap awal berdiri, dengan mengangkat dua kaki secara bersama-

sama. 

 
Keterampilan gerak dasar handstand dengan awalan mengangkat dua 

kaki secara bersama-sama sering dikenal dengan istilah (press to 

handstand). Gerakan ini lebih sulit dilakukan dari awalan yang 

sebelumnya karena membutuhkan kekuatan pergelangan tangan, 

tangan, bahu dan otot perut yang benar-benar kuat. Tanpa ditunjang 

dengan kekuatan empat komponen tersebut anak didik akan 

mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. 
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Gambar 2. Rangkaian Keterampilan Gerak Handstand sikap Awal 

Berdiri dengan Mengangkat Dua Kaki Secara Bersama-sama  

            (sumber: Biasworo Adisuyanto, 2009:101) 

3. Berguling ke belakang dengan posisi kaki lurus 

 
Pelaksanaan gerak dasar handstand dari awalan roll belakang 

menyudut membutuhkan kekuatan otot lengan, bahu dan perut serta 

ketepatan mengatur keseimbangan badan saat melakukan gerak dasar 

handstand. diawali dari duduk kaki lurus, kemudian berguling ke 

belakang dengan posisi kaki tetap lurus. Letakkan tangan di samping 

kepala dengan ujung jari menghadap ke bahu. Ketika ujung kaki telah 

melampaui kepala, ayunkan kedua kaki secara bersama ke atas diiringi 

kedua tangan mendorong dengan kuat. Secara otomatis, badan 

terangkat ke atas. Ketika sudah lurus, kencangkan seluruh tubuh mulai 

dari tangan sampai dengan ujung kaki sehingga keseimbangan dapat 

diatasi dengan baik. 

      

Gambar 3. Rangkaian Keterampilan Gerak Handstand  

Berguling Ke Belakang Kaki Lurus  

(sumber: Adisuyanto, 2009:102) 
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2. Cara Melakukan Pembelajaran Handstand 

 
Latihan handstand untuk pertama kali perlu dilakukan dengan berbagai 

bentuk orientasi gerak yang mengarahkan pesenam pada kesadaran dan 

membiasakan penggunaan kedua lengannya sebagai tumpuan. Agar 

tumpuan tersebut kuat, kedua lengan harus lurus. Bengkok sedikit saja 

akan menyebabkan badan kehilangan tumpuannya. Inilah beberapa 

latihan orientasi gerak untuk menuju sikap handstand : 

1) Lompat kelinci pada bangku lengan lurus 

2) Lompat kelinci di lantai berusaha mengangkat kaki lebih tinggi 

3) Bersandar ke tembok cobalah naik kesikap handstand dengan 

merayap 

4) Menghadap ke tembok, latihan handstand dengan sikap awal yang 

sebenarnya, satu kaki dilempar terlebih dahulu, disusul kaki yang 

lainnnya. Kedua tangan dekat ke tembok 

5) Dengan bantuan teman. 

 

3. Kesalahan yang Sering Dilakukan Saat Handstand 

 
Dalam melakukan gerakan handstand ada beberapa kesalahan yang 

sering dilakukan oleh siswa, yaitu : 

1. Letak kedua tangan dan kepala bukan merupakan segitiga sama sisi 

2. Ketika meluruskan kaki ke atas tidak dibantu dengan mendorongkan 

pinggul ke depan secara perlahan 

3. Pada saat melakukan tangan masih membengkok, tidak sedikit juga 

yang tangannya gemetaran karena posisi tumpuan yang kurang benar. 

http://artikelpenjas.blogspot.com/2011/06/metode-pembelajaran-gerak.html
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Kesalahan-kesalahan tersebut di atas harus dihindari pada saat 

melakukan gerakan handstand. Cara memberi pertolongan pada siswa 

yang mengalami kesulitan pada saat melakukan handstand adalah : 

 
1.  Berdiri di samping siswa yang akan melakukan 

2. Bagi siswa yang kurang kuat dalam menolak, guru bersiap memegangi 

pinggul dan membantu menarik pinggul perlahan-lahan ke atas 

belakang pada saat siswa melakukan tolakan 

3. Ketika siswa sudah bisa mengayunkan kaki ke atas, guru bersiap 

menangkap pergelangan kaki atau paha siswa 

4. Membantu meluruskan dan menjaga keseimbangan pada saat kaki 

berada di atas. 

Cara memberikan bantuan pada gerakan handstand sangat penting 

dipahami oleh seorang guru pendidikan jasmani maupun pembantu 

gerakan handstand. Pemberian bantuan handstand yang benar akan lebih 

mempermudah seseorang dalam melakukan handstand. Akan tetapi jika 

pemberian bantuan justru salah maka akan dapat menimbulkan rasa takut 

dan cidera pada siswa. 

E. Kekuatan Lengan 

 

Kekuatan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk 

menunjang aktivitas fisik. Kerja otot yang maksimal dapat meningkatkan 

kemampuan kerja seseorang yang akan meningkatkan prestasi individu 

dalam berolahraga. Senada dengan hal itu (Irianto, 2002: 66) menyatakan 

“Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi 
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tahanan”. Kekuatan dikelompokan menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) 

Kekuatan umum, (2) Kekuatan khusus, (3) Kekuatan eksplosive, (4) 

Kekuatan daya tahan, (5) Kekuatan maksimum, (6) Kekuatan absolut, dan (7) 

Kekuatan relatif”. 

Menurut Hermawan (2013 : 37) “Otot merupakan suatu organ atau alat yang 

penting sekali memungkinkan tubuh dapat begerak, dalam menjalankan 

sistem otot ini tidak bisa dilepaskan dengan kerja saraf. Jadi otot, khususnya 

otot rangka merupakan sebuah alat yang menguasai gerak aktif dan 

memelihara sikap tubuh”.  

Kekuatan otot merupakan komponen yang sangat penting untuk 

meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan, hal ini dikarenakan kekuatan 

merupakan daya penggerak setiap aktifitas fisik. Kekuatan memegang 

peranan penting dalam melindungi otot dari kemungkinan cedera, dengan 

kekuatan atlet akan dapat lebih cepat melakukan teknik yang diinginkan 

dalam cabang olahraga.   

Lengan merupakan anggota gerak atas (extremitas superior). Tulang-tulang 

extremitas superior dari proximal sampai distal adalah : tulang lengan atas 

(humerus), tulang hasta (ulna), tulang pengupil (radius), tulang pergelangan 

tangan (carpalia), tulang telapak tangan (metacarpalia), dan tulang jari-jari 

tangan (palanges) (Syaifudin, 1992 :50). Otot-otot lengan : 

1. Otot Lengan Atas 

Otot ini terbagi atas : 
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1. Otot-otot kentul (fleksor) 

 

a. Muskulus biseps brachi (otot lengan berkepala 2) 

Otot ini meliputi 2 sendi dan memiliki 2 kepala (kaput), fungsinya 

membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta dan 

mengangkat lengan. 

b. Muskulus brakialis (otot lengan dalam), berpangkal di bawah otot 

segitiga yang fungsinya membengkokkan lengan bawah siku. 

c. Muskulus korakobrakialis, berpangkal prosesus korakoid dan 

menuju ketulang pangkal lengan. 

2. Otot-otot kedang (extensor) 

Muskulus triseps brarki (otot lengan berkepala 3), dengan kepala luar 

berpangkal di sebelah belakang tulang pangkal lengan dan menuju ke 

bawah kemudian bersatu dengan yang lain. Kepala dimulai di sebelah 

dalam tulang pangkal lengan dan kepala panjang dimulai pada tulang di 

bawah sendi dan ketiganya mempunyai sebuah urat yang melekat di 

olekrani. 

      

Gambar 4. Otot Lengan Atas  
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(sumber : Wingered 1994:222) 

 

2. Otot Lengan Bawah 

Terbagi atas : 

1. Otot-otot kedang yang memainkan peranannnya dalam pengetulan di 

atas sendi siku, sendi-sendi tangan, sendi-sendi jari, dan sebagian dalam 

gerak silang hasta, yang terbagi menjadi : 

a. Muskulus extensor karpi radialis longus 

b. Muskulus extensor karpi radialis brevis 

c. Muskulus extensor karpi ulnaris 

Ketiga otot ini fungsinya adalah sebagai extensi lengan (menggerakan 

lengan) 

d. Diditonum karpi radialis, yang berfungsi extensi jari tangan kecuali 

ibu jari 

e. Muskulus extensor policis longus, fungsinya untuk extensi ibu jari. 

 
2. Otot-otot ketul yang mengedangkan siku dan tangan serta ibu jari dan 

meratakan hasta tangan. Otot-otot ini berkumpul sebagai berikut : 

a. Otot-otot di sebelah telapak tangan, ini terdiri dari 4 lapis, lapis yang 

ke 2 di sebelah luar yang berpangkal di tulang pangkal lengan. Di 

dalam lapis yang 1 terdapat otot-otot yang meliputi sendi siku, sendi 

antara hasta dan tulang pengumpil sendi dipergelangan yang 

fungsinya dapat membengkokan jari lengan. Lapis yang ke 4 adalah 

otot-otot untuk sendi-sendi antara tulang hasta dan tulang pengupil. 
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b. Otot-otot di sebelah tulang pengumpil, yang fungsinya 

membengkokkan lengan di siku, pembengkokkan tangan ke arah 

tulang pengumpil atau tulang hasta. 

c. Otot-otot di sebelah punggung atas, yang fungsinya meluruskan jari 

tangan. 

       

Gambar 5. Otot Lengan Bawah 

     (sumber : Wingered 1994:222) 

 

Cara melatih kekuatan lengan adalah  dengan resistance exercise atau latihan-

latihan tahanan, maksudnya latihan mengangkat, menarik atau mendorong 

suatu beban, baik beban sendiri maupun beban dari luar (eksternal 

resistance). Pengembangan kualitas kekuatan yang dilakukan harus 

mengeluarkan suatu usaha maksimal atau hampir maksimal untuk menahan 

atau mengangkat beban yang ada. Demikian pula dengan beban yang 

diberikan harus bertambah sedikit demi sedikit agar kualitas otot dapat 

berkembang dengan baik (progressive resistance training). Salah satu contoh 

latihan kekuatan lengan adalah dengan push up. 
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F. Kekuatan Tungkai 

 
Setiap jenis keterampilan dalam olahraga dilakukan oleh sekelompok otot 

tertentu. Kekuatan didefinisikan sebagai kemampuan persyarafan otot untuk 

mengatasi suatu perlawanan atau hambatan dari luar dan dalam (Fardi, 2004: 

6). Kerja otot yang maksimal dapat meningkatkan kemampuan kerja 

seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi individu dalam 

berolahraga. Menurut Sudarminto (1992: 60-61) tungkai terdiri dari tungkai 

atas dan tungkai bawah. Tungkai atas terdiri atas pangkal paha sampai lutut, 

sedangkan tungkai bawah terdiri atas lutut sampai kaki.  

a. Otot-otot tungkai atas meliputi: 

M. abduktor maldanus, M. abduktor brevis, M. abduktor longus. Ketiga 

otot ini menjadi satu yang disebut M. abduktor femoralis dan berfungsi 

menggerakkan gerakan abduksi dari femur, M. rektus femuralis, M. vastus 

lateralis eksternal, M. vastus medialis internal, M vastus inter medial, dan 

Biseps femoris. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Otot-otot yang Terdapat pada Tungkai Atas 

( Sumber : Pearce, Evelyn C. 2002 : 134 ) 
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b. Otot-otot tungkai bawah meliputi: 

Otot tulang kering depan M. tibialis anterior, berfungsi mengangkut 

pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki, M. ekstensor 

talangus longus berfungsi meluruskan jari telunjuk ke jari tengah, jari 

manis dan kelingking jari, otot ekstensi jempol berfungsi dapat meluruskan 

ibu jari kaki, tendo Achilles berfungsi meluruskan kaki di sendi tumit dan 

membengkokkan tungkai bawah lutut (M. popliteus), M. falangus longus 

berfungsi membengkokkan empu kaki, M. tibialis posterior berfungsi 

membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki di sebelah kaki 

dalam. 

 
Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Otot-otot yang Terdapat pada Tungkai Bawah 

( Sumber : Pearce, Evelyn C. 2002 : 135 ) 

 
 

Cara yang paling berhasil dan paling populer dalam meningkatkan kekuatan 

adalah dengan resistance exercise atau latihan-latihan tahanan, maksudnya 
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latihan mengangkat, mendorong atau menarik suatu beban, baik beban sendiri 

maupun bobot lain dari luar (external resistance). Pengembangan kualitas 

kekuatan yang dilakukan harus mengeluarkan suatu usaha maksimal atau 

hampir maksimal untuk menahan atau mengangkat beban yang ada. 

Demikian pula dengan beban yang diberikan harus bertambah sedikit demi 

sedikit agar kualitas otot dapat berkembang dengan baik (progressive 

resistance training). 

Harsono (1988:48) mengatakan, “Latihan tahanan menurut macam kontraksi 

ototnya dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu isotonic 

contraction dan isometric contraction”. Dalam isotonic contraction akan 

tampak suatu gerakan dari anggota-anggota tubuh, hal ini disebabkan karena 

memanjang dan memendeknya otot tersebut, tipe kontraksi disebut 

juga dynamic contraction. Sedangkan isometric contraction, otot-otot tidak 

memanjang atau memendek sehingga tidak akan tampak suatu gerakan yang 

nyata atau dengan kata lain tidak ada jarak yang ditempuh, tipe kontraksinya 

disebut static contraction. 

Kontraksi otot yang merupakan kombinasi dari kontraksi isotonis dan 

kontraksi isometris disebut kontraksi auxotonis. Ini dimungkinkan karena 

kontraksi manusia tidak murni isometris atau murni isotonis saja, misalnya 

saat mengangkat beban, otot harus meningkatkan tegangan intern (fase 

isometric). Baru setelah itu otot mampu melaksanakan kerja mekanis melalui 

pemendekan serabut-serabut ototnya (fase isotonic). Jadi tanpa melakukan 

fase isometris dan fase isotonis tidak dapat dilakukan. (Ajan dan Baroga, 

1988:6). 
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Ajan dan Baroga (1988:90-93) menjelaskan bahwa latihan-latihan yang 

dipakai untuk meningkatkan kekuatan tungkai di antaranya: (1) Front Squat, 

(2) Back Squat, (3) Jongkok dengan barbell di belakang badan, lengan lurus 

dekat badan, (4) Lompat maju beberapa kali dengan barbell di punggung, (5) 

Leg Press, (6) Toe Raises dengan barbell di punggung, (7) One-legged toe 

raises dari sikap duduk, (8) Fleksi paha ke arah dada dengan barbell di atas 

lutut, (9) Naik turun bangku dengan barbell di punggung. 

 

G. Kekuatan Perut 

 
Menurut Mahendra ( 2000 : 35) Kekuatan adalah sejumlah daya yang dapat 

dihasilkan oleh suatu otot ketika otot itu berkontraksi. Kekuatan dapat 

ditingkatkan dengan menambah beban yang bisa diatasi otot secara progresif 

sehingga otot tersebut menyesuaikan kekuatanny pada beban itu dengan cara 

menambah ukurannya yang diistilahkan dengan hyper trophy. 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 

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 di antara gelang panggul dan 
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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 di bawah ini. 

 

 

Gambar 8. Otot Perut 

(sumber : Syaifuddin,1992:41) 

 
 

Otot-otot bagian perut terdiri atas : 

1. Muskulus abdominalis internal (dinding perut) 

2. Linea alba, yaitu garis di tengah 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 
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secara logika dapat dimengerti karena anggota gerak atas dalam melakukan 

gerakan terutama sekali dalam pelaksanaan handstand memerlukan kekuatan 

perut. Dengan demikian karena gerakan panggul memerlukan dukungan dan 

kinerja otot perut, maka dimungkinkan dengan memiliki kekuatan perut yang 

baik akan memaksimalkan gerak melakukan handstand.  

 
Kekuatan 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. 

 
Cara melatih kekuatan perut adalah dengan sit-up. Adaun cara melakukannya 

adalah sebagai berikut : 

1) Sikap awal tidur telentang, kedua lutut ditekuk serta kedua siku ditekuk 

diletakkan di belakang kepala. 

2) Badan diangkat dalam posisi duduk, kedua lengan tetap berada di belakang 

kepala. 

3) Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang selama 30 detik, selanjutnya 

semakin lama semakin ditambah ulangannya.  

 

H. Kekuatan Punggung 

 
Kekuatan adalah tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha 

maksimal (Ismaryati, 2008: 111) dan Bouchard (1975: 25) menyatakan 

bahwa kekuatan otot adalah kualitas yang memungkinkan pengembangan 

ketegangan otot dalam kontraksi yang maksimal. 
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Otot punggung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

1. Otot yang Ikut Menggerakan Lengan 

a. Trapezius (otot kerudung), terdapat pada semua ruas-ruas tulang 

punggung yang berpangkal pada tulang kepala belakang dengan 

fungsi mengangkat dan menarik sendi bahu 

b. Muskulus latimus dorsi (otot punggung lebar), berpangkal pada ruas 

tulang punggung yang kelima dari bawah fasia lumboid, tapi tulang 

punggung dan iga III di bawah, gunanya menutupi ketiak bagian 

belakang, memutar tulang pangkal lengan ke dalam 

c. Muskulus rumboid (otot belah ketupat), berpangkal dari taju duri, dari 

tulang leher, ruas tulang punggung, dari sini menuju ke pinggir tengah 

tulang belikat. Gunanya menggerakkan tulang belikat ke atas dan ke 

tengah. 

 
 

2. Otot antara Ruas Tulang Belakang dan Iga 

Otot yang bekerja menggerakan tulang iga atau otot bantu pernafasan, 

terdiri dari 2 otot, yaitu : 

a. Muskulus seratus posterior inferior (otot gergaji belakang bawah), 

gunanya menarik tulang iga ke bawah waktu bernafas 

b. Muskulus seratus posterior superior, gunanya menarik tulang iga ke 

atas waktu bernafas. 

 
3. Otot Punggung Sejati 
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a. Muskulus interspinalis transversi dan muskulus semispinalis, fungsinya 

untuk sikap dan pergerakan tulang belakang 

b. Muskulus sakrospinalis (muskulus erektor spina), fungsinya 

memelihara dan menjaga kedudukan kolumna vertebra dan pergerakan 

dari ruas tulang belakang 

c. Muskulus quadratus lumborum, terletak antara krista illiaka dan os 

kosta. 

 

 

Gambar 9. Otot Punggung 

(sumber : Syaifuddin,1992:43) 

 
 

Cara melatih kekuatan perut bisa dilakukan dengan back lift. Adapun cara 

melakukannya adalah sebagai berikut : 

1) Sikap awal tidur telungkup, kaki rapat, dan kedua tangan diletakkan di 

belakang kepala. 

2) Angkat badan hingga dada tidak menyentuh lantai, sedangkan kedua kaki 

tetap pada posisi semula. 

3) Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang selama 30 detik kemudian 

semakin lama semakin ditambah ulangannya. 
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I. Penelitian Yang Relevan 

 
Penelitian relevan berguna untuk melihat adanya suatu kaitan atau hubungan 

dengan apa yang dibicarakan dan apa yang berlaku. Penelitian relevan ini 

untuk memperkuat hasil penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang 

berjudul “Kontribusi kekuatan lengan, kekuatan tungkai, kekuatan perut, dan 

kekuatan punggung terhadap kemampuan handstand pada siswa kelas XI 

SMA N 1 Bandar Sribhawono”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kekuatan lengan memeberikan kontribusi terhadap kemampuan handstand 

sebesar 36,6%, kekuatan tungkai memeberikan kontribusi terhadap 

kemampuan handstand sebesar 25,7%, kekuatan perut memberikan 

kontribusi terhadap kemampuan handstand sebesar 21,2%, sedangkan 

kekuatan punggung memeberikan kontribusi terhadap kemampuan 

handstand sebesar 15,0%.  Dari analisis data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan lengan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

kemampuan handstand dibandingkan dengan variabel-variabel independen 

lainnya.  

 
Untuk memperkuat kesimpulan yang menyatakan bahwa kekuatan lengan 

memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemampuan handstand 

dibandingkan dengan variabel-variabel independen lainnya, maka peneliti 

akan membandingkan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Maria Dewanti Widodo yang meneliti tentang “Hubungan kekuatan otot 

lengan, keseimbangan dan power otot tungkai dengan kemampuan 

handstand”.  Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang diperoleh 

dari tes kemampuan handstand terlihat bahwa kekuatan otot lengan 
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berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan variabel independen lainnya 

yaitu sebesar 46,07%. 

 
Penelitian serupa diteliti oleh Septo Wega Subagio dengan judul “Kontribusi 

kekuatan otot lengan, power otot tungkai, keseimbangan dan koordinasi 

mata-tangan-kaki terhadap keterampilan meroda pada siswa kelas X SMK 

Bandar Lampung”. Hasil dari penelitian ini bahwa dari tes keterampilan 

meroda terlihat bahwa kekuatan otot lengan berkontribusi lebih besar 

dibandingkan dengan variabel independen lainnya yaitu sebesar 33,1%. 

 
Penelitian serupa lainnya diteliti oleh Riyan Jaya Sumantri dengan judul 

“Kontribusi kekuatan otot lengan,panjang lengan, power otot tungkai, 

panjang tungkai, dan kelentukan dengan keterampilan gerak dasar loncat 

harimau pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Metro.” Hasil dari penelitian 

ini bahwa dari tes keterampilan gerak dasar loncat harimau terlihat bahwa 

kekuatan otot lengan berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan variabel 

independen lainnya yaitu sebesar 68,8%. 

 
Dari pernyataan tersebut maka hasil dari penelitian ini relevan dan bisa 

ditarik suatu kesimpulan bahwa kekuatan lengan memberikan kontribusi 

lebih besar terhadap kemampuan handstand dibandingkan dengan variabel 

independen lainnya. 

 

J. Kerangka Pikir 

 
Handstand adalah salah satu gerakan senam artistik pada alat lantai (floor 

exercise) yang dalam gerakannya menuntut kualitas fisik yang memadai. 
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Dalam gerakan handstand ada beberapa komponen kondisi fisik yang terlibat 

di dalamnya antara lain: kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, 

kekuatan otot perut dan kekuatan otot punggung. Berdasarkan landasan teori 

yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

Gambar 10. Peta Konsep Kerangka Berpikir 

 

Unsur-unsur yang mendukung peningkatan handstand adalah fisik, 

biomekanik, dan karakteristik. Pada gambar peta konsep kerangka berfikir 

terdapat tanda panah yang tidak putus-putus yang menunjuk pada handstand 

yaitu unsur fisik, merupakan bagian yang akan diteliti pada penelitian ini, 

unsur fisik sangat menunjang dalam peningkatan prestasi dan penguasaan 

teknik.  

 Senam Lantai 

Fisik 

Biomekanik 

Karakteristik 

Handstand 
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Penampilan yang baik dalam handstand sangat tergantung pada kekuatan 

otot, karenanya meningkatkan kekuatan pesenam akan meningkatkan pula 

tingkat prestasinya dalam senam dan sebaliknya keikutsertaan seseorang 

dalam senam akan otomatis meningkatkan kekuatan seseorang. Kekuatan 

adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan 

(Irianto, 2002:66). 

Kekuatan lengan sangat diperlukan dalam melakukan handstand karena 

kekuatan lengan diperlukan untuk menahan berat tubuh dan menjaga 

keseimbangan tubuh saat menumpu dengan kedua tangan, posisi badan lurus 

dengan kedua kaki berada di atas dalam posisi badan terbalik, sehingga tidak 

jatuh ke depan atau ke belakang. Kekuatan lengan juga berperan untuk 

mempertahankan lengan tetap lurus saat posisi badan terbalik. Serta 

diperlukan saat mendorong kedua tangan pada matras setelah meletakkan 

kedua kaki di matras untuk membantu berdiri tegak. Sehingga kekuatan 

lengan merupakan faktor dasar yang akan menentukan berhasil atau tidaknya 

dalam melakukan handstand. 

Kekuatan tungkai sangat diperlukan dalam melakukan handstand, sebab 

kekuatan tungkai berperan menjaga atau menahan posisi kaki tetap lurus saat 

menahan dalam melakukan handstand. Kekuatan perut sangat diperlukan 

dalam melakukan handstand karena otot perut merupakan otot-otot penegak 

badan selain otot punggung. Sebagai otot penegak badan, otot perut memiliki 

arti penting dalam sikap dan gerak-gerik tulang belakang terutama dalam 

melakukan gerakan handstand. Dengan kekuatan yang dimiliki otot perut 
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akan memungkinkan seseorang melakukan gerakan atau posisi tubuh yang 

benar saat melakukan handstand yaitu posisi badan tegak lurus. Dengan 

memperhatikan uraian di atas, kekuatan perut memiliki peranan penting 

dalam menunjang hasil melakukan gerakan handstand. 

Dalam melakukan gerakan handstand secara benar dituntut untuk memiliki 

kualitas fisik yang bagus, salah satunya adalah memiliki kekuatan punggung. 

Sesorang yang tidak mempunyai kekuatan punggung memungkinkan hasil 

saat melakukan handstand tidak sempurna, posisi badan tidak berada pada 

posisi tegak lurus. Berdasarkan uraian di atas, kekuatan punggung 

mempunyai peranan penting dalam menunjang hasil melakukan gerakan 

handstand. 

 

K. Hipotesis 

Menurut Sudjana (2005 : 219) hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut 

melakukan pengecekannya.  

 
Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1) H1 : Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan lengan terhadap  

kemampuan handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar 

Sribhawono. 

H0 : Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan lengan terhadap  

kemampuan handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar 

Sribhawono. 
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2) H2 : Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan tungkai terhadap  

kemampuan handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar 

Sribhawono. 

H0 : Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan tungkai terhadap  

kemampuan handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar 

Sribhawono. 

3) H3 : Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan perut terhadap  

kemampuan handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar 

Sribhawono. 

H0 : Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan perut terhadap  

kemampuan handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar 

Sribhawono. 

4) H4 : Ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan punggung terhadap  

kemampuan handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 Bandar 

Sribhawono. 

H0  : Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kekuatan punggung  

terhadap kemampuan handstand pada siswa kelas XI SMA N 1 

Bandar Sribhawono. 

 

 


