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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Karakteristik Siswa SMA 

Sunarto (Http://e-learning.Po.Unp.Ac.Id, 1999), menyatakan bahwa masa 

remaja adalah upaya menentukan jati dirinya (identitasnya) atau aktualisasi 

diri. Masa remaja dan perubahan yang menyertainya merupakan fenomena 

yang harus dihadapi oleh guru. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, 

manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Selama di SMA, seluruh aspek 

perkembangan manusia yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif mengalami 

perubahan yang luar biasa. Siswa SMA mengalami masa remaja, satu periode 

perkembangan sebagai transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa.  

Anak dipandang sebagai salah satu sumber untuk menentukan apa yang akan 

dijadikan bahan pelajaran. Anak bukanlah hanya sekedar versi yang lebih 

kecil dari orang dewasa. Anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang 

sangat khusus. Untuk itu perlu dipelajari bagaimana anak tumbuh, 

berkembang dan belajar, apa kebutuhan dan apa minatnya. Proses 

berkembang ini dibagi atas fase-fase tertentu. Dengan mengetahui tugas-tugas 

perkembangan pada fase tertentu, memberikan informasi dan landasan dalam 

menentukan alternatif model latihan yang cocok agar kemampuan anak dapat 

dikembangkan seoptimal mungkin. 
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a. Perkembangan Aspek Psikomotorik 

Wuest dan Lombardo (Arma Abdullah dan Agusmanaji. 1994) 

menyatakan bahwa perkembangan aspek  psikomotor seusia siswa SMA 

ditandai dengan perubahan jasmani dan fisiologis secara luar biasa. Salah 

satu perubahan luar biasa tersebut adalah pertumbuhan tinggi badan dan 

berat badan. Pada usia 15-17 tahun atau lebih cepat dan lebih lambat dari 

itu, siswa mengalami pertumbuhan cepat. Tulang rangka mengalami 

perubahan semakin keras. Bagian tubuh mengalami pertumbuhan dan 

pematangan pada kecepatan yang berbeda, sehingga proporsi antar-

anggota tubuh kelihatan tidak sempurna. Kondisi ini menyebabkan remaja 

mengeluh bahwa tubuhnya terlalu gemuk, sehingga terkadang menjadi 

kendala partisipasinya dalam aktivitas jasmani. 

 
b. Perkembangan Aspek Kognitif 

Wuest dan Lombardo (Arma Abdullah dan Agusmanaji. 1994) 

menyatakan perkembangan kognitif pada siswa SMA meliputi 

peningkatan fungsi intelektual, kapasitas memori dan bahasa, dan 

pemikiran konseptual. Siswa mengalami peningkatan  kemampuan 

mengekspresikan diri, kemampuan memecahkan masalah dan membuat 

keputusan akan meningkat. 

  
c. Perkembangan Aspek Afektif 

Wuest dan Lombardo (Arma Abdullah dan Agusmanaji. 1994) 

menyatakan perkembangan afektif siswa SMA mencakup proses belajar 
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perilaku. Pihak yang berpengaruh dalam proses sosialisasi remaja adalah 

keluarga, sekolah dan teman sebaya. Dari ketiganya pihak yang sangat 

berpengaruh adalah teman sebaya. 

 Siswa juga mengalami kondisi egosentris, yaitu kondisi yang hanya 

mementingkan pendapatnya sendiri dan mengabaikan pandangan orang 

lain. Remaja menghabiskan waktu memikirkan penampilan, tindakan, 

perasaan dan perhatian. Siswa mengalami perubahan persepsi atas 

kemampuan dan keyakinan yang kuat bahwa ia mampu mengerjakan 

sesuatu, sehingga timbul rasa percaya diri.  

 

B.  Keterampilan Gerak Dasar 

 
Gerak dasar adalah gerak yang perkembangannya sejalan dengan 

pertumbuhan dan tingkat kematangan. Keterampilan gerak dasar merupakan 

pola gerak yang menjadi dasar untuk ketangkasan yang lebih kompleks. 

Lutan (1998) membagi tiga gerakan dasar yaitu, 1) lokomotor, (2) gerak non 

lokomotor, (3) manipulatif. 

 
Lutan (1998) mendefinisikan gerak lokomotor adalah “gerak yang digunakan 

untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau 

memproyeksikan tubuh ke atas misalnya: jalan, lompat dan berguling”. Gerak 

non lokomotor “adalah keterampilan yang dilakukan tanpa memindahkan 

tubuh dari tempatnya, misalnya melenting, mendorong dan menarik. 

Sedangkan gerak manipualtif adalah keterampilan memainkan suatu proyek 

baik yang dilakukan dengan kaki maupun dengan tangan atau bagian tubuh 
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yang lain.Gerak manipulatif ini bertujuan untuk koordinasi mata-kaki, mata-

tangan, misalnya melempar, menangkap dan menendang.  

 
Gerak dasar dalam senam mencakup keterampilan lokomotor dan 

nonlokomotor. Gerak dasar dalam senam lompat, berguling dan melenting. 

 

C.  Senam 

 
Senam dalam bahasa inggris disebut “Gymnastic” yang berasal dari kata 

“Gymnos” dalam bahasa Greka atau Yunani kuno yang berarti berpakaian 

minim atau telanjang. Orang Yunani kuno melakukan latihan senam di 

ruangan khusus yang disebut “Gymnasium” atau “Gymnasion”. Tujuannya 

ialah untuk mendapatkan kekuatan dan keindahan jasmani. Cara 

melakukannya sambil berpakaian minim atau telanjang. Maksudnya mungkin 

agar dapat leluasa bergerak. Namun yang melakukan senam ini hanya kaum 

pria. Senam di negeri kita sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. 

Waktu itu namanya “Gymnastiek” sedangkan pada zaman jepang dinamakan 

“Taiso”. Pemakaian istilah senam sendiri kemungkinan bersamaan dengan 

pemakaian kata olahraga sebagai pengganti kata sport. 

Senam adalah aktivitas fisik yang dilakukan baik sebagai cabang olahraga 

tersendiri maupun sebagai latihan untuk cabang olahraga lainnya.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 : kekuatan, kecepatan, 



12 
 

keseimbangan, kelentukan, agilitas dan ketepatan. Dengan koordinasi yang 

sesuai dan tata urutan gerak yang selaras akan terbentuk rangkaian gerak 

artistik yang menarik.  

Olahraga senam sendiri ada bermacam-macam, seperti : senam kuno, senam  

sekolah, senam alat, senam korektif, senam irama, turnen, senam artistik. 

Secara umum senam memang demikian adanya, dari tahun ke tahun 

mengalami penyempurnaan dan semakin berkembang. Yang dulunya tidak 

untuk dipertandingkan, namun sejak akhir abad 19 mulai dipertandingkan. 

Dibentuklah wadah senam internasional, dengan nama Federation 

International de Gymnastique (FIG), yang mengelola antara lain senam 

artistik (artistic gymnastics) dan senam ritmik (modern rhytmic). 

D. Senam Lantai 

 
 Menurut Muhajir (2003 : 145), 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, 
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berputar di udara,menumpu dengan tangan atau kaki untuk memperthankan 

sikap seimbang atau pada saat meloncaat kedepan atau ke belakang. Bentuk 

latihannya merupakan gerakan dasar dari senam perkakas (alat). Pada 

dasarnya, bentuk-bentuk latihan bagi putra dan putri adalah sama, hanya unuk 

putri banyak unsur gerak balet. Jenis senam juga di sebut latihan bebas karena 

pada waktu melakukan gerakan pesenam tidak mempergunakan suatu 

peralatan khusus. 

a. Gerakan Dasar Roll Kip  

Dalam senam lantai terdapat beberapa gerakan gerakan dasar antara lain,  

Roll depan, Roll belakang, meroda, sikap lilin, sikap kayang dan salah 

satunya adalah roll kip. Dalam melakukan gerak dasar kip siswa harus 

mempunyai penguasaan teknik dasar roll kip dengan baik dan benar. 

Gerak dasar roll kip bukan merupakan gerakan yang mudah, gerak dasar 

roll kip atau sering juga disebut guling lenting merupakan rangkaian dari 

dua gerakan guling ke depan dan gerakan melenting dengan tumpuan 

tengkuk dengan melecutkan kedua kaki ke depan lalu berdiri dengan kedua 

kaki. 

Roll kip adalah gerakan melenting badan ke depan atas dengan lemparan 

kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Tolakan tersebut dimulai dari sikap 

setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan dengan kedua 

kaki rapat dan lutut lurus. 
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Rangkaian gerakan roll kip dapat dilihat dalam rangkaian gerakan dibawah ini. 

 

 

Gambar 1. Gerakan roll kip 
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E.   Kondisi Fisik 

Kondisi fisik merupakan salah satu prasyarat yang diperlukan dalam usaha 

peningkatan prestasi. Kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatannya 

maupun pemeliharaannya (Sajoto, 1990: 57). Peningkatan kondisi fisik 

mempunyai tujuan meningkatkan fisik atlet ke kondisi puncak.  

Untuk meningkatkan kondisi fisik ada dua jalan secara metodis, ialah 

peningkatan fisik umum dan peningkatan fisik khusus. Yang termasuk 

peningkatan fisik umum adalah: kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan 

dan kelentukan. Sedangkan yang termasuk peningkatan fisik khusus adalah 

stamina, daya ledak, reaksi, koordinasi, ketepatan dan keseimbangan 

(Suharno. HP, 1999: 35). 

 

E. Latihan Kelentukan 
 
 

Dalam olahraga, kalau kita bicara mengenai kelentukan atau fleksibelitas, kita 

biasanya mengacu pada ruang gerak sendi atau sendi-sendi tubuh. Lentuk 

tidaknya seseorang ditentukan oleh luas sempitnya ruang gerak sendi-

sendinya. 

 
Jadi kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang 

gerak sendi. Kecuali oleh ruang sendi, kelentukan juga ditentukan oleh elastis 

tidaknya otot-otot, tendon, dan ligamen 
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Menurut Marta Dinata (2005:25) menerangkan bahwa kelenturan adalah 

menunjukan cakupan sekitar gerakan sendi. Meningkatkan kelenturan 

merupakan elemen yang sangat mendasar dari program latihan, serta 

membantu dalam mencegah terjadinya cidera. 

 
Kelentukan menurut Harsono (1988: 163) 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, kelentukan sangat berguna 

untuk mencegah terjadinya cidera.  

 
Hasil-hasil penelitian menunjukan bahwa perbaikan dalam kelentukan akan 

dapat : 

a. Mengurangi kemungkinan terjadinya cedera-cedera pada otot dan sendi. 

b. Membantu dalam mengembangkan kecepatan, koordinasi, dan kelincahan. 

c. Menghemat pengeluaran tenaga pada waktu melakukan gerakan-gerakan. 

d. Membantu memperbaiki sikap tubuh. 

 
Dengan demikian orang yang fleksibel / lentuk 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. 
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a.  Latihan Kelentukan Statis 

Peregangan statis sebenarnya sudah lama dipraktekan oleh penggemar – 

penggemar yoga, kini semakin banyak penganutnya dan banyak dilakukan 

dalam program latihan kesegaran jasmani. 

 
Dalam latihan peregangan statis, pelaku mengambil sikap sedemikian rupa 

sehingga meregangngkan suatu kelompok otot tertentu. Misalnya: sikap 

berdiri dengan tungkai lurus, badan dibungkukkan, tangan menyantuh atau 

mencoba menyentuh lantai. Sikap demikian meregangkan kelompok otot 

belakang paha. Sikap ini dipertahankan secara statis (tidak digerak-

gerakan) untuk selama beberapa detik. 

 
Para ahli masih berbeda pendapat mengenai masalah berapa lama sikap 

statis ini dipertahankan. Bompa (1983) menganjurkan 6 – 12 detik; Pate 

dan kawan-kawan (1984) 10 detik atau lebih; katch dan Mc Ardle (1983) 

menganjurkan 10 samapai 30 detik; Martin dan Lumsden (1987) 10 – 15 

detik; Rink (1985) menganjurkan 20 – 30 detik. (dalam Harsono:167) 

(dalam Harsono:167) 

 
Untuk amannya maka diambil antara 20-30 detik untuk mengembangkan 

kelentukan sendi-sendi. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan latihan 

peregangan statis ini harus dihindari peregangan yang tiba-tiba terlalu jauh 

(ekstrim) sehingga otot terasa sakit. Peregangan demikian dapat 

menyebabkan cabik-cabik otot, kadang-kadang terlalu halus (microscopic 

tears) untuk bisa dilihat oleh mata telanjang. 
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Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan latihan 

peregangan secara statis adalah sebagai berikut : 

1. Regangkan otot secara perlahan-lahan dan tanpa kejutan. 

2. Segera terasa ada regangan pada otot, berhentilah sebentar kemudian 

lanjutkan regangan sampai terasa agak sakit, berhenti lagi akhirnya 

lanjutkan regangan sampai sedikit melewati titik atau limit rasa sakit 

tetapi bukan sampai terasa sakit yang ekstrim. 

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

4. Seluruh anggota tubuh lainnya tinggal rilex, terutama otot-otot 

antagonisnya (yang diregangkan), agar ruang gerak sendi mampu untuk 

meregang lebih luas. 

5. Bernapaslah terus, jangan menahan napas. 

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

kesikap semula secara perlahan-lahan, tidak mengejut, agar ototnya 

tidak berkontraksi. Sebab kontraksi ini akan memberikan kepada otot 

yang baru kita paanjangkan tersebut untuk memendek lagi. 

 
Untuk memperoleh hasil yang maksimal, latihan peregangan statis tersebut 

dapat dilakukan dalam beberapa pengulangan, misalnya 3 kali 

pengulangan untuk setiap bentuk latihan.   

 
Adapun bentuk latihannya sebagai berikut: 

1) Berdiri dengan kedua kaki rapat. Bungkukan badan sehingga jari tangan 

menyentuh lantai. Pertahankan sikap ini tanpa bergerak (statis) selama 

20-30 detik. 
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2) Duduk dengan satu kaki lurus ke depan, kaki lainnya dilipat. Kedua 

tangan memegang pergelangan kaki yang lurus. 

3) Sikap berbaring. Tarik kedua lutut dengan kedua tangan ke arah 

menyentuh dada. Kapala diangkat. Pertahankan sikap ini selama 20-30 

detik. 

4) Duduk dengan satu kaki lurus kedepan, kaki lainnya dilipat dengan 

lutut menghadap keatas dan kedua tangan menolak berlawanan pada 

kaki yang ditekuk. 

5) Berbaring tertelungkup, kedua tangan menyanggah lurus di depan dada 

sehingga dada terangkat keatas dan kepala mendongak mengarah 

kebelakang 

6) Sama dengan gerakan diatas, kemudian tekuk kedua kaki sehingga 

menyentuh belakang kepala. 

 

b. Latihan Kelentukan Dinamis 

 
Metode latihan yang tradisional untuk melatih fleksibilitas adalah metode 

peregangan dinamis atau juga sering disebut peregangan balistik. 

Peregangan dinamis biasanya dilakukan dengan mengerak-gerakkan tubuh 

atau anggota-anggota tubuh secara ritmis(berirama) dengan gerak-gerakan 

memutar atau memantul-mantulkan anggota-anggota tubuh, sedemikian 

rupa sehingga otot-otot terasa teregangkan, dan secara bertahap 

meningkatkan secara progresif ruang gerak sendi-sendi. 

 
Beberapa contoh bentuk latihan peregangan dinamis: 
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1. Duduk dengan tungkai lurus, kemudian mencoba menyentuh-

nyentuhkan jari-jari dengan jari-jari tangan, kedua tungkai diusahakan 

tetap tinggal lurus. 

2. Berbaring tertelungkup, kemudian mengangkat kepala dan dada 

berkali-kali setinggi-tingginya ke atas. 

3. Berdiri tegak dengan kaki terbuka, lengan diatas kepala kemudian 

badan digerakkan membungkuk dan menegak berkali-kali. 

4. Sikap seperti nomor 3, kemudian putarkan tubuh ke samping kiri-kanan 

dengan pinggang sebagai poros. 

5. Sikap seperti nomor 3, kemudian dengan tubuh tetap lurus, jatuhkan 

tubuh bagian atas ke samping kiri dan kanan bergantian. 

6. Sikap push-up dengan kaki terbuka. Kemudian berganti melemparkan 

kepala keatas-belakang dan ke bawah sedemikian rupa sehingga pantat 

bergerak ke atas dan ke bawah. Kedua tungkai dan lengan tetap lurus. 

7. Sikap push-up, kemudian kaki kiri dan kanan bergantian ke depan dan 

belakang sambil mengeper pada pinggang. 

 

I.    Perumusan Hipotesis 

 
Hipotesis adalah alat yang sangat besar kegunaannya dalam penyelidikan 

ilmiah karena dapat menjadi penuntun kearah proses penelitian untuk 

menjelaskan permasalahan yang harus dicari pemecahannya.  

 
Menurut S. Nasution, M.A (2006:43) hipotesis yang mencari hubungan antara 

sejumlah variabel harus dianalisis yang dianggap mempengaruhi gejala 
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tertentu dan kemudian diselidiki hingga manakala perubahan dalam variable 

yang satu membawa perubahan pada variable yang lain. Karena penelitian 

merupakan penelitian eksperimental dan memiliki dua variabel yaitu 

pengaruh kelentukan statis dan kelentukan dinamis terhadap gerak dasar roll 

kip pada siswa kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kelentukan statis dan kelentukan 

dinamis terhadap gerak dasar roll kip. 

2. Latihan kelentukan statis lebih baik dari latihan kelentukan dinamis 

terhadap gerak dasar roll kip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


