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KATA PENGANTAR 

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

terselesaikannya penulisan buku senam yang berjudul bentuk-bentuk gerak dasar 

senam sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan 

kepada mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang bentuk-bentuk dasar 

gerakan senam. Sekaligus sebagai upaya mengajak mahasiswa mampu berpikir 

kritis dan analistik berdasarkan ilmu keolahragaan. Pada akhirnya mahasiswa 

mampu mengkaji, mensintesa dan mengevaluasi gerakan-gerakan senam 

berdasarkan pengalaman yang dilakukan dan berdasarkan pengamatan saat 

perkuliahan senam. 

Buku senam ini terutama berisi antara lain; tentang sejarah senam, pengertian 

senam lantai, macam-macam senam, macam-macam teknik dasar senam lantai, cara 

mengajarkan teknik dasar senam lantai, gerakan keseimbangan pada senam, dan 

latihan fisik senam lantai.  

Selesainya penulisan buku senam ini karena peran serta para kolega yang ikut 

membantu. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1) Prof. Dr. 

M.E. Winarno, M.Pd, selaku Dekan fakultas ilmu keolahragaan yang telah 

memberikan kesempatan untuk menulis sebuah buku ajar, 2) Drs. Tatok Sugiarto, 

S.Pd., M.Pd., selaku reviewer yang telah banyak memberikan masukan perbaikan 

dalam penulisan buku ini.  

Penulisan menyadari penulisan buku senam ini masih cukup banyak 

kekurangannya. Oleh sebab itu masukan dan saran sekaligus kritikan dari para 

pembaca akan memberikan peningkatan kualitas buku ini ke depan. Semoga buku 

ini bermanfaat utama bagi penulis, mahasiswa, dan dosen pengampu mata kuliah 

senam. 

        Malang, 8 Januari 2017 
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BAB 1 

SEJARAH SENAM 

 

A. Sejarah Senam Dunia 

Olahraga senam, berasal dari kata Yunani kuno yang bertujuan untuk latihan 

disiplin, menggabungkan keterampilan fisik seperti kontrol tubuh, koordinasi, 

ketangkasan, keanggunan, kekuatan dan keterampilan berguling serta akrobatik, 

semua dilakukan secara artistik. Senam dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 

pada berbagai tingkatan, dari klub-klub lokal, sekolah, dan perguruan tinggi atau 

universitas, baik di kompetisi nasional maupun internasional. Pada masyarakat 

kuno telah didokumentasikan memiliki berbagai aspek senam dalam keseluruhan 

pola kesehatan dan pengkondisian. Pada 700 SM orang Athena menambahkan 

senam untuk kompetisi pada Olimpiade, liputan televisi tentang senam di 

Olimpiade modern, ditambah dengan meningkatnya minat terhadap kebugaran fisik 

pada umumnya, telah menyebabkan kebangkitan minat pada olahraga ini (Weiker, 

G. G. (1985).  

Senam merupakan aktifitas fisik yang dapat membantu mengoptimalkan 

perkembangan anak. Gerakan gerakan senam sangat sesuai untuk mendapat 

penekanan didalam program pendidikan jasmani. Disamping itu senam juga mem- 

beri sumbangan yang tidak kecil pada perkembangan gerak dasar fundamental yang 

penting bagi aktivitas fisik cabang olahraga lainnya. Senam sebagai salah satu 

cabang olahraga, merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris gymnastics, 

 atau Belanda gymnastiek. Gymnastics sendiri asal katanya dari gymnos Bahasa 

Greka. Gymnos yang berarti telanjang. Gymnastiek pada zaman Yunani kuno 

memang dilakukan dengan badan telanjang atau setengah telanjang. Maksudnya 

agar gerakan dapat dilakukan tanpa gangguan sehingga menjadi sempurna. Adapun 

tempat yang dipakai berlatih senam di zaman Yunani kuno disebut gymnasium 

(Margono, A., dkk, 2013). 

Olahraga senam melibatkan performa gerak yang membutuhkan kekuatan, 

kecepatan dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Bentuk-bentuk senam modern 
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saat ini ialah: Palang tak seimbang, balok keseimbangan, senam lantai. Bentuk-

bentuk tersebut konon berkembang dari latihan yang digunakan oleh bangsa 

Yunani kuno untuk menaiki dan menuruni seekor kuda dan pertunjukan sirkus. 

Kata "senam" adalah istilah umum yang mencakup beberapa olahraga multi 

peralatan termasuk empat olahraga Olimpiade, beberapa olahraga non-Olimpiade, 

ditambah sejumlah besar kegiatan yang tidak diformalkan sebagai olahraga, namun 

demikian, senam memiliki daya pikat internasional yang besar. Kata itu berasal dari 

Yunani kuno namun aktivitas alam senam telah digambarkan sejak tahun 2000 SM 

di beberapa kebudayaan. Rangkaian olahraga dan kegiatan senam saat ini telah 

berevolusi dari empat sumber akar: (1) seni pertunjukan, (2) pelatihan militer, (3) 

profesi medis, dan (4) profesi pendidikan. Terlepas dari sejarah panjang ini, senam 

saat ini berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Senam sering digunakan orang untuk rekreasi, relaksasi pikiran, biasanya ada yang 

melakukannya di rumah, di tempat fitness, di gymnasium, dan di sekolah. Sekarang, 

mulai banyak anak sudah diajarkan senam, baik oleh orang tua, maupun guru 

pendidikan jasmani di sekolah.  

Senam sangat penting untuk pembentukan kelenturan tubuh, yang menjadi 

arti penting bagi kelangsungan hidup manusia. Senam ada berbagai macam, 

diantaranya senam aerobik, senam lantai, senam hamil, senam pramuka, s, enam 

jantung sehat, senam sehat, Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), dll. Guru-guru di 

sekolah dasar sering kali mengajarkan senam-senam yang mudah dicerna oleh 

murid, seperti SKJ dan senam pramuka. Ketika remaja, banyak orang melakukan 

senam aerobik, ataupun senam lain termasuk meditasi untuk menenangkan diri. 

Senam Modern, dimulai pada tahun 1774, di Prusia, Johann Bernhard 

Basedow, memasukkan latihan fisik dengan bentuk-bentuk lain dari instruksi di 

sekolahnya di Dessau, Saxony. Dengan tindakan ini mulai modernisasi senam, dan 

juga menyodorkan negara Jerman ke garis terdepan dalam olahraga. Pada akhir 

1700-an, Friedrich Ludwig Jahn dari Jerman mengembangkan side bar, horizontal 

bar, palang sejajar, balok keseimbangan, dan acara melompat. Dia, lebih dari orang 

lain, dianggap sebagai "bapak senam modern." Senam berkembang di Jerman di 

tahun 1800-an, sementara di Swedia bentuk yang lebih anggun dari olahraga, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuda
http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkus
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gym&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_aerobik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_lantai&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_hamil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_pramuka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Senam_Kesegaran_Jasmani
http://id.wikipedia.org/wiki/SKJ
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menekankan gerakan ritmis, dikembangkan oleh Guts Muth. Pembukaan (1811) 

sekolah Jahn di Berlin, untuk mempromosikan olahraga versinya, diikuti dengan 

pembentukan banyak klub di Eropa dan kemudian di Inggris. Olahraga 

diperkenalkan ke Amerika Serikat oleh Dr Dudley Allen Sargent, yang mengajar 

senam di beberapa universitas AS, waktu Perang Saudara, dengan menciptakan 

lebih dari 30 buah alat. Sebagian besar pertumbuhan senam di Amerika Serikat 

berpusat pada kegiatan imigran Eropa, yang memperkenalkan olahraga di kota-kota 

baru mereka di tahun 1880-an. Klub dibentuk sebagai kelompok Turnverein dan 

Sokol, dan pesenam sering disebut sebagai "turner." Senam modern mengecualikan 

beberapa acara tradisional, seperti angkat beban dan gulat, dan menekankan bentuk 

daripada persaingan pribadi (Cortez, Joevi. ----- ). 

Senam berasal dari Yunani kuno dan awalnya ditujukan untuk latihan militer, 

dimana tentara tersebut digunakan untuk mempersiapkan perang. Pada akhir abad 

kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas, dua pelopor pendidik fisik Jerman 

- Johann Friedrich GutsMuths (1759-1839) dan Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) 

- menciptakan latihan untuk anak-anak dan remaja untuk sifat-sifat mereka telah 

dirancang yang pada akhirnya menyebabkan apa yang dianggap senam modern. 

Don Francisco Amorosy Ondeano, lahir pada tanggal 19 Februari 1770 di Valencia 

dan meninggal pada tanggal 8 Agustus 1848 di Paris. Dia adalah seorang kolonel 

Spanyol, dan orang pertama yang mengenalkan senam pendidikan di Prancis. Jahn 

mempromosikan penggunaan bar yang tinggi paralel bar, cincin dan bar di 

kompetisi internasional (Johann Christoph Friedrich GutsMuths. (2017, June 22). 

Senam telah populer sejak zaman Yunani kuno. Namun, senam "modern" 

baru dimulai pada tahun 1820-an, ketika Ludwig Jahn mendirikan gimnasium, yang 

disebut "Turnverein," di seluruh Jerman. Jahn juga menemukan peralatan, termasuk 

palang sejajar, bar horisontal, cincin dan kuda. Peralatan ini masih digunakan 

sampai sekarang. Klub gym pertama dibangun di Amerika pada tahun 1850. 

Perguruan tinggi pertama untuk melatih para guru dalam senam dimulai pada 1865. 

Pada 1888, Senam Asosiasi Amatir didirikan di Inggris (https://educatorpages 

.com/site/physed2003). 

 Senam Pria merupakan salah satu jenis yang termasuk diperlombakan dalam 

Olimpiade modern, digelar di Athena pada tahun 1896. Mulai tahun 1928, 
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perempuan dilibatkan dalam kompetisi. Pada tahun 1950, kejuaraan dunia 

diperkenalkan. Mereka telah diselenggarakan secara teratur pada interval empat 

tahun sejak (http://schools.peelschools.org/). 

 

B. Sejarah Senam Indonesia 

Senam pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1912, pada jaman 

kolonialisme Belanda. Bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani 

sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Oleh sebab itu, senam juga mejadi  

bagian dari pendidikan jasmani yang juga diajarkan di sekolah.  Aliran senam yang 

diperkenalkan waktu itu adalah sistem Jerman. Sistem ini menekankan pada 

kemungkinan-kemungkinan gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Selanjutnya  

pada tahun 1916 sistem German digantikan oleh sistem Swedia. Sistem ini 

menekankan pada manfaat gerak. Sebuah sistem yang diperkenalkan oleh seorang 

perwira kesehatan dari angkatan laut kerajaan Belanda, bernama Dr. H. F. 

Minkema. Lewat Dr. Minkema ini senam di Indonesia mulai tersebar, terutama 

ketika ia pada 1918 membuka kursus senam Swedia di kota Malang untuk tentara 

dan guru.  

Olahraga senam di Indonesia dimulai dari zaman jepang yang masuk ke 

dalam wilayah Indonesia. Pada masa itu tentara PETA jepang mulai 

memperkenalkan olahraga senam yang dulu dikenal dengan nama senam Taiso. 

Pada Tahun 1963 digelar pertama kali pertandingan kejuaraan pesta olahraga 

Internasional GANEFO (Games of The New Emarging Forces). Untuk organisasi 

senam lantai di Indonesia dinaungi oleh Persani (Persatuan Senam Indonesia).  

Lahirnya senam artistik di Indonesia yaitu pada saat menjelang diadakannya 

pesta olahraga Ganefo I di Jakarta pada tahun 1963, yang mana senam artistik 

merupakan salah satu cabang olahraga yang diperlombakan, oleh sebab itu perlu 

dibentuk organisasi yang bertujuan menyiapkan para pesenamnya. Organisasi ini 

dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963 dengan nama PERSANI (Persatuan Senam 

Indonesia), atas inisiatif dari tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia yang menangani 

dan mempunyai keahlian pada cabang olahraga senam. Tokoh-tokohnya berasal 

dari daerah seperti: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. 
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Organisasi ini kemudian membina dan menghasilkan atlet-atlet senam yang dapat 

ditampilkan dalam Ganefo I dan untuk pertama kali pesenam-pesenam Indonesia 

mengikuti pertandingan Internasional. Kegiatan berikutnya adalah mengikut 

sertakan team senam dalam rangka Konferensi Asia Afrika I dan dalam Ganefo 

Asia, dimana untuk mempersiapkan atlet-atlet Indonesia ini dipanggil pelatih-

pelatih senam dari RRC. Pada saat itu, pesenam Indonesia mengalami kemajuan 

dalam perolehan prestasi senam. Tetapi sangat disayangkan bahwa harapan yang 

mulai tumbuh harus berhenti sementara oleh karena suasana politik yaitu saat 

meletusnya G 30 S/PKI, sehingga pelatih-pelatih dari RRC harus dikembalikan ke 

negaranya. 

Usaha mengejar ketinggalan perkembangan senam, maka pada tahun 1967 

Indonesia mengirim seorang pelatih yaitu: Sdr. T. J. Purba ke Jerman Timur untuk 

sekolah khusus pelatih senam artistik selama 26 bulan. Kemudian yang kedua 

dimasukkan dan diperlombakannya cabang olahraga senam artistik untuk pertama 

kalinya dalam Pekan Olahraga Nasional (PON VII/1969) di Surabaya, dan 

selanjutnya dalam setiap penyelenggaraan PON. 

Sejarah senam Indonesia, senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912, 

pada masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini bersamaan dengan 

ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Karena 

senam merupakan bagian dari pendidikan jasmani dan kesehatan, maka dengan 

sendirinya senam juga turut diajarkan di sekolah. 

Senam yang diperkenalkan pertama kali adalah senam sistem Jerman. Sistem 

ini menekankan pada kemungkinan gerak-gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. 

Lalu pada tahun 1916, sistem itu digantikan oleh sistem Swedia yang lebih 

menekankan pada manfaat gerak. Sistem ini dibawa dan diperkenalkan oleh 

seorang perwira kesehatan dari angkatan laut kerajaan Belanda yang bernama Dr. 

H. F. Minkema. Lewat Minkema inilah senam di Indonesia mulai tersebar, terutama 

ketika ia pada tahun 1918 membuka kursus senam Swedia di kota Malang untuk 

tentara dan guru. 

Kendati demikian, cikal bakal penyebaran senam ini dianggap berawal dari 

Bandung. Alasannya, sekolah pertama yang berhubungan dengan senam didirikan 
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di Bandung, ketika pada tahun 1922 dibuka MGSS (Militaire Gymnastiek en 

Sportschool). Mereka yang lulus dari sekolah tersebut selanjutnya menjadi 

instruktur senam Swedia di sekolah-sekolah. Melihat perkembangannya yang baik 

kemudian MGSS membuka cabang di beberapa daerah antara lain di Bogor, 

Malang, Surakarta, Medan, dan Probolinggo. 

Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan akhir dari 

kegiatan senam yang berbau barat di Indonesia. Jepang melarang semua bentuk 

senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat dan menggantinya dengan “Taiso”. 

Taiso adalah sejenis senam pagi (berbentuk kalestenik) yang harus dilaksanakan di 

sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai, dengan iringan radio yang disiarkan 

secara serentak. Sebelum dan sesudahnya, murid-murid diharuskan memberi 

hormat kepada Kaisar Jepang. Caranya, dengan mengikuti aba-aba yang 

dikumandangkan, yang berbunyi “seikei rei”, semua murid harus membungkuk 

dalam-dalam menghadap ke utara (Tokyo) tempat Kaisar Tenno Heika berada. 

Masa “Taiso” tidak berlangsung lama. Pada masa kemerdekaan senam yang 

diwajibkan Jepang ditentang di mana-mana. Dengan penolakan ini, semua warisan 

pemerintah Belanda akhirnya digunakan kembali di sekolah-sekolah. 
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BAB II 

PENGERTIAN SENAM LANTAI 

 

A. Pengertian Senam 

Menurut Peter H. Werner (1994) senam dapat diartikan sebagai bentuk 

latihan tubuh pada lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya 

tahan, kekuatan, kelentukan, kelincahan, koordinasi, serta kontrol tubuh 

Definisi formal dari senam, menurut Oxford Dictionaries, adalah "Latihan 

mengembangkan atau menampilkan kelincahan fisik dan koordinasi. Olahraga 

modern senam biasanya melibatkan latihan pada bar yang tidak rata, balok 

keseimbangan, lantai, dan vaulting horse (untuk wanita), dan horisontal bar paralel, 

cincin, lantai, dan pommel horse (untuk pria). " 

Pengertian Senam adalah bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematis 

dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai 

tujuan tertentu. Selain itu, senam juga dapat diartikan sebagai latihan yang 

diciptakan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dan dilakukan secara sadar 

dengan tujuan untuk membentuk dan mengembangkan pribadi secara sadar, serta 

membentuk dan mengembangkan pribadi yang harmonis. Senam adalah olahraga, 

di mana atlet (disebut pesenam), melakukan prestasi akrobatik-lompatan, 

membalik, handstand, dan banyak lagi. Sedangkan gerak yang dilakukan di sebuah 

alat adalah balok keseimbangan, atau dengan sebuah alat, seperti tali atau pita. 

Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan 

yang memerlukan kekuatan, kecepatan dan keserasian gerakan fisik yang teratur. 

Pengertian senam adalah latihan fisik yang dirancang untuk mengembangkan 

kekuatan dan koordinasi. Olahraga kompetitif di mana individu melakukan 

pertunjukan akrobatik opsional dan ditentukan sebagian besar pada peralatan 

khusus untuk menunjukkan kekuatan, keseimbangan, dan kontrol tubuh 

(www.merriam-webster.com/ dictionary/gymnastic).  

Olahraga yang melibatkan latihan yang bertujuan untuk menampilkan 

kekuatan, keseimbangan dan ketangkasan (http://www.audioenglish. org/dictionary 

http://www.merriam-webster.com/
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/gymnastics.htm). Olahraga yang melibatkan latihan fisik dan gerakan yang 

memerlukan keterampilan, kekuatan, dan kontrol, dan itu sering dilakukan dalam 

kompetisi (http://www.ldoceonline.com/dictionary/gymnastics). 

 

B. Pengertian Senam Lantai 

Sebuah acara di kompetisi senam yang terdiri dari berbagai ketrampilan gerak 

(seperti melompat, jungkir balik, dan handstands) dilakukan tanpa alat 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary).  Sebuah acara senam kompetitif di 

mana masing-masing peserta melakukan rutinitas prestasi akrobatik dan gerakan 

balistik tanpa menggunakan peralatan apapun (https://www.thefreedictio-

nary.com/Floor+gymnastics). 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 belakang. Jenis senam ini juga 

disebut latihan bebas karena pada waktu melakukan gerakan pesenam tidak 

mempergunakan suatu peralatan khusus. Bila pesenam membawa alat berupa bola, 

pita, atau alat lain, itu hanyalah alat untuk meningkatkan fungsi gerakan kelentukan, 

pelemasan, kekuatan, ketrampilan, dan keseimbangan. Senam lantai dilakukan di 

atas area seluas 12×12 m dan dikelilingi matras selebar 1 m untuk keamanan 

pesenam. Rangkaian gerakan senam harus dimulai dari komposisi gerakan ringan, 

sedang, berat, dan akrobatik, serta mengandung gerakan ketangkasan, 

keseimbangan, keluwesan, dll. Pesenam pria tampil dalam waktu 70 detik dan 

wanita tampil diiringi musik dalam waktu 90 detik. Gerakan-gerakan yang 

menekankan tenaga harus dilakukan secara lambat dan sikap statis sekurang-

kurangnya 2 detik. Gerakan-gerakan salto harus dikerjakan setinggi bahu. Pesenam 

tidak boleh menggunakan alat atau suatu benda. Senam lantai menggunakan area 

yang berukuran 12 x 12 meter, dan area 1 meter untuk menjaga keamanan 

(http://www.academia. edu/8332788/Pengertian_Guling_Depan_Guling)  

Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, 

maka gerakan-gerakan/bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Jadi 

lantai/matraslah yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai disebut 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/gymnastics
https://www.thefreedictio-nary.com/Floor+gymnastics
https://www.thefreedictio-nary.com/Floor+gymnastics
http://www.academia/
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juga dengan istilah latihan bebas. Tujuan melakukan senam lantai selain untuk 

meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai sendiri 

juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan 

senam dengan alat. 

1. Senam Tanpa Alat 

Senam lantai (floor Exercise) adalah salah satu jenis cabang olahraga yang 

digemari saat ini, senam lantai merupakan salah satu bagian dari rumpun senam. 

Sesuai dengan istilahnya, maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai 

yang beralaskan matras atau permadani. Senam lantai sering juga di sebut dengan 

senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau 

menggunakan alat. 

Definisi Senam lantai merupakan salah satu bagian dari senam artistik. Senam 

lantai dilakukan pada lantai yang beralas matras tanpa menggunakan alat bantu lain. 

Luas lantai yang digunakan dalam kejuaraan senam adalah 12 × 12 meter persegi 

dengan tambahan 1 meter di setiap sisinya sebagai pengaman. Rangkaian gerakan 

latihan tersebut antara lain sebagai berikut. 

a. Berguling Depan (forward roll) 

Guling ke depan adalah berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dari 

tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang.  

b. Berguling Belakang (back forward) 

Berguling belakang adalah bentuk gerakan mengguling yang dimulai dari 

pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang 

terakhir kedua kaki.  

c. Berdiri dengan Kepala (headstand) 

Berdiri dengan kepala adalah bentuk sikap berdiri pada kepala dengan 

tumpuan kepala dan kedua tangan.  

d. Berdiri dengan Kedua Tangan (handstand) 

Berdiri dengan kedua tangan adalah bentuk sikap berdiri dengan tumpuan 

kedua belah tapak tangan.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_bebas&action=edit&redlink=1
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e. Guling Lenting (neck spring) 

Guling lenting adalah bentuk gerakan tubuh melenting ke depan atas yang 

dimulai dari dahi dilanjutkan melenting ke atas, kepala, bahu, pinggang, pinggul, 

dan kedua tungkai serta kedua lengan ikut melenting ke atas pula, sampai pada 

kedua kaki mendarat secara bersama-sama. 

 

2. Senam Dengan Alat 

a. Senam Lantai dengan Alat 

Rangkaian senam lantai adalah rangkaian gerak senam dari beberapa elemen 

atau unsur gerak lantai yang digabung menjadi suatu rangkaian gerak yang tidak 

terputus.  

Menurut FIG (Federation Internationale de Gymnastique) yang 

diIndonesiakan menjadi Federasi Senam Internasional, senam artistik diartikan 

senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik untuk mendapatkan 

efek-efek artistik dari gerakan-gerakan yang dilakukan pada alat-alat sebagai 

berikut: 

1) Kategori Artistik putra meliputi: 

a) lantai (floor exercises)  

b) kuda pelana (pommel horse) 

c) gelang-gelang (rings)  

d) kuda lompat (vaulting horse) 

e) palang sejajar (parallel bars) 

f) palang tunggal (horizontal bar)  

2) Kategori artistik putri meliputi,  

a) kuda lompat (vaulting horse),  

b) palang bertingkat (uneven bars)  

c) balok keseimbangan (balance beam)  

d) lantai (floor exercises) 
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C. Hal-Hal yang Harus diperhatikan dalam Senam Lantai 

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan gerakan senam lantai 

sebagai berikut. 

1. Melakukan pemanasan sebelum beraktivitas 

2. Gerakan dimulai dari yang mudah ke yang sukar. 

3. Konsentrasi penuh pada saat melakukan gerakan. 

4. Mematuhi ketentuan-ketentuan tekniknya maupun instruktur/guru olahraga. 

5. Berpakaian senam yang sesuai. 

6. Gunakan matras dalam setiap melakukan senam lantai 

7. Pastikan matras dan keadaan sekitar aman untuk melakukan senam lantai 

8. Letakkan matras di atas lantai atau tanah yang rata dan jauh dari bahaya 

9. Letakkan matras jauh dari dinding ataupun benda yang dapat menyebabkan 

benturan 

10. Senam lantai dilakukan mulai dari gerakan ringan dan bertahap sampai pada 

gerakan yang sulit 

11. Lakukan gerakan pemanasan sebelum melakukan gerakan senam lantai 

12. Senam lantai dilakukan dengan pengawasan guru atau pelatih yang sudah ahli 

13. Setelah melakukan kegiatan senam lantai simpan matras kembali ditempatnya. 

14. Melakukan pendinginan/relaksasi sesudah melakukan aktivitas latihan. 

 

D. Macam-Macam Gerakan dan Sikap Senam Lantai 

1. Guling ke depan (forward roll) 

a. guling depan kaki di tekuk 

b. guling depan kaki lurus 

c. guling depan guling depan split 

d. guling depan guling lenting 

e. guling depan guling lenting di atas peti lompat 

2. Guling ke belakang (backward roll), 

a. Guling belakang kaki di tekuk 

b. Guling belakang Kaki lurus akhiran 

c. Guling belakang kaki lurus awalan 

d. Guling belakang split 
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e. Guling belakang stut 

3. Lompat harimau (tiger sprong), 

4. Meroda, lompat jongkok, 

5. Round off 

6. Headstand 

a. Headstand roll 

b. Headstand lenting 

7. Handstand 

a. handstand guling depan 

b. handstand guling lenting 

8. Stut 

       a. awalan kaki di tekuk 

       b. awalan kaki lurus 

9. Kayang 

10. Lenting tangan (handstand overslag), 

11. Lenting tangan ke belakang (flik flak), 

12. Keseimbangan lutut berguling (squat roll), 

13. Lompat kangkang, 

14. Berdiri dengan kepala (kopstand), 

15. Kayang (brug) 

16. Sikap lilin, 

17. Salto ke depan (summer vault), 

18. Salto ke belakang (back Summer vault ), 

19. Guling lenting (roll keep) 

 

E. TUJUAN SENAM LANTAI 

Tujuan melakukan senam lantai selain untuk meningkatkan kemampuan 

melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai sendiri juga sebagai pembelajaran 

pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Selain 

tujuan tersebut, senam lantai juga mempunyai manfaat secara fisik maupun mental. 

Secara fisik, manfaat senam lantai untuk mengembangkan komponen kebugaran 
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fisik dan kemampuan gerak melalui berbagai pola gerakannya untuk melatih daya 

tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan.  

Secara mental, manfaat senam lantai adalah dapat melatih pelaku senam 

untuk menggunakan kemampuan berpikirnya secara cepat dan analitik melalui 

pemecahan masalah-masalah gerak. Beberapa jenis gerakan senam menuntut 

kemampuan mental yang berani dengan pertimbangan yang baik, seperti flik-flak, 

salto dan kontra salto,  lompat dan guling di atas peti lompat. 

  

F. Manfaat Senam Lantai 

1.    Manfaat Senam Lantai 

Senam lantai memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan bagi kesehatan 

mental sosial. 

a. Manfaat Fisik Senam Lantai: 

1) Senam lantai merupakan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan fisik dan 

kemampuan gerak seseorang. Melalui kegiatan senam lantai peserta dapat 

mengembangkan daya tahan otot, kekuatan, kelincahan, kelentukan, 

keseimbangan, dan koordinasi. 

2) Program senam lantai dapat menyumbang perbendaharaan dan pengayaan 

gerak pelakunya. Dasar-dasar gerakan senam lantai sangat baik untuk 

mengembangkan pelurusan tubuh, kesadaran tubuh, dan keterampilan-

keterampilan gerakan senam.  

b. Manfaat Mental dan Sosial Senam Lantai: 

Kegiatan senam lantai menuntut pesertanya untuk berpikir dan 

mengembangkan keterampilannya. Oleh karena itu peserta senam lantai harus 

mampu berpikir kreatif untuk memecahkan masalah tentang gerak. Dengan 

demikian mental peserta senam lantai juga dapat berkembang  (http://seputar 

pendidikan003.blogspot.co.id/2015/). Ketika melakukan senam lantai, banyak 

manfaat yang akan diperoleh. Berikut ini adalah beberapa keuntungan melakukan 

senam lantai antara lain: 
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1) kemampuan gerak tubuh semakin lincah,  

2) memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut dan dada,  

3) menambah kekuatan fisik,  

4) menjaga keseimbangan,  

5) melatih lompatan,  

6) meluruskan tubuh yang bungkuk,  

7) melatih kefokusan,  

8) membakar lemak,  

9) sirkulasi aliran darah lebih lancar,  

10) meningkatkan kekuatan jantung,  

11) menurunkan berat badan. 
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BAB III 

MACAM-MACAM SENAM 

 

 

A. Senam Lantai 

Senam lantai adalah salah satu kegiatan olahraga di mana setiap gerakan kita 

lakukan di lantai, di daerah berukuran sekitar 12 meter (40 kaki) persegi. Daerah 

ini ditutupi oleh beberapa jenis kain atau tikar yang biasa disebut matras, biasanya 

dilengkapi dengan beberapa bantalan. Namun senam lantai di sekolah-sekolah di 

Indonesia biasa dilakukan di lapangan berumput. Meski begitu, tidak ada peralatan 

tambahan lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan senam lantai ini. Rutinitas 

Pria biasa dilakukan selama 50 sampai 70 detik dalam sekali durasi. Jenis latihan 

yang diperlukan adalah serangkaian gerakan yang menggabungkan unsur 

fleksibilitas, kekuatan, loncatan, pegangan, dan keseimbangan, serta manuver 

lainnya. Seluruh rutinitas ini harus dilakukan dengan ritme dan harmoni, dan 

pesenam harus bergerak ke arah yang berbeda, menggunakan sebagian besar area 

yang ditentukan (Arisandhi, R., F., 2014). 

Latihan ini biasanya dimulai dan diakhiri dengan serangkaian gerakan jatuh 

seperti jungkir balik (berguling) baik penuh maupun dengan setengah putaran 

(round off), dilanjutkan dengan handsprings dan jungkir balik baik mundur atau 

maju, melompat, meloncat, dan berputar di udara yang ditumpu oleh tangan 

maupun kaki untuk mempertahankan sikap seimbang saat meloncat baik meloncat 

ke belakang maupun ke depan. Antara awal dan akhir, salto diadakan pada satu 

kaki, handstand dicapai dengan menempatkan tangan di lantai dan menendang ke 

posisi berdiri, dan gerakan menyerupai balet, gerakan jatuh, dan melompat.  

 

B. Senam Irama 

Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang 

dilakukan dengan irama musik, atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. 

Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat 

yang sering digunakan adalah ganda, simpai, tongkat, bola, pita dan topi. 

http://www.mendetail.com/author/kang_uchiha
http://www.mendetail.com/author/kang_uchiha
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Senam ritmik adalah perpaduan antara seni dan olahraga yang dipadukan 

dengan elemen dansa, balet dan musik. Ini akan berlangsung di National 

Gymnastics Arena (NGA). Dengan menggunakan disiplin yang paling menarik dan 

indah, ini adalah olahraga wanita sejati. Karakteristik utama senam berirama, 

sebagai komposisi disiplin, adalah hubungan gerakan akrobatik yang paling sulit 

yang membutuhkan fleksibilitas kopral dan aktivitas motorik yang sangat tinggi 

yang dihadirkan oleh pesenam dalam harmoni yang sempurna dengan musik. 

Feminitas dan keanggunan, serta ekspresi artistik pesenam mereka, tidak 

pernah gagal mempesona publik. 

C. Senam Aerobik 

Senam aerobik atau olahraga aerobik adalah olahraga kompetitif yang berasal 

dari aerobik tradisional yang kompleks, intensitas pola gerakan tinggi dan elemen 

dari berbagai kesulitan yang dilakukan untuk musik. Selain itu aerobik, 

menggabungkan unsur-unsur senam akrobatik, senam ritmik dan sering senam 

artistik bersama dengan musik, tari dan koreografi (https://en.wikipedia. 

org/wiki/Aerobic_gymnastics) 

Senam aerobik adalah senam yang memiliki serangkaian gerak yang telah 

dipadukan dengan irama musik yang telah dipilih dengan durasi tertentu, aerobik 

juga mengandung pengertian suatu sistem latihan fisik yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi pemasukan oksigen di dalam jaringan tubuh, karena 

pemasukan oksigen didalam tubuh kita ditentukan oleh kapasitas maksimal paru-

paru saat mengirup udara. Bagi yang ingin menjaga kesehatan jantung dan Paru-

paru maka lakukanlah senam Aerobik ini secara teratur (http://kumpulan-

olahraga.blogspot.co.id/ 2015/). 

D. Senam Artistik 

Senam artistik merupakan senam yang memiliki gerakan yang cepat dan 

eksplosif, pada umumnya senam ini mengutamakan gerakan kelentukan dan 

keseimbangan dengan gerakan yang relatif dinamis dan terkontrol yang akan 

menghasilkan gerakan yang indah dan mengejutkan bagi semua yang melihat. 

http://kumpulan-olahraga.blogspot.co.id/%202015/
http://kumpulan-olahraga.blogspot.co.id/%202015/
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Jutaan orang mengagumi dan takjub dengan kemampuan kinerja pesenam 

artistik. Dengan kemudahan yang luar biasa, mereka mampu melakukan kombinasi 

gerak yang paling sulit satu per satu; Unsur kekuatan yang luar biasa bergantian 

dengan rotasi cepat dan dinamis serta jungkir balik yang dikombinasikan untuk 

melakukan latihan dan kerja keras yang sempurna.  

Senam artistik mencakup semua elemen gerakan olahraga menggunakan 

tubuh mereka sendiri sebagai alat. Dalam kompetisi senam artistik pria, para atlet 

melakukan latihan pada enam peralatan, sementara di kompetisi senam artistik 

wanita (WAG) melakukan latihan empat peralatan. Kinerja pesenam artistik tidak 

diukur dalam waktu, ruang lingkup dan ketinggian; itu jauh lebih khusus dan 

kompleks. Senam artistik menggabungkan kemampuan fisik dari kekuatan, 

koordinasi, fleksibilitas dan keseimbangan dengan kreativitas, estetika dan ekspresi 

elegan. (https://www.baku2017.com/en/sports/gymnastics-artistic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baku2017.com/en/sports/gymnastics-artistic
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BAB IV 

MACAM-MACAM TEKNIK DASAR SENAM LANTAI 

 

A. Guling Depan (forward roll)  

Pengertian guling ke depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang 

badan (tengkuk, punggung, pinggang dan panggul bagian belakang). Latihan ke 

depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. guling ke depan kaki ditekuk  

2. guling ke depan kaki lurus.  

3. guling depan kaki split ke kiri dan kanan 

Gerakan guling depan sangat mudah dilakukan dan juga mengasyikan tapi 

dibalik itu semua jika dilakukan tanpa teknik yang benar maka akan membahayakan 

keselamatan kita. Sebelum melakukan gerakan inti sebaiknya melakukan 

pemanasan dan pelemasan terlebih dahulu, ini untuk mengantisipasi terjadinya 

cidera. Bukan hanya olahraga guling saja yang menganjurkan pemanasan sebelum 

kegiatan inti tapi semua cabang olah raga juga wajib melakukan pemanasan. 

Keuntungan pemanasan sebelum olah raga adalah siapnya otot ketika sudah 

melakukan kegiatan inti, agar otot tidak kaku, detak  jantung stabil, meningkatkan 

suhu tubuh, mencegah resiko cidera, dan agar lebih percaya diri. 

1. Guling Depan Kaki di Tekuk 

Gerakan guling depan dengan kedua kaki ditekuk 

(sumber: http://slideplayer.com/slide) 

a. Kedua tangan menumpu di matras selebar bahu dan tengkuk diletakkan di atas 

matras. Gerakan selanjutnya adalah mendorong tubuh mengguling ke depan.  
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b. Pada saat mengguling ini, badan usahakan membentuk bulatan dengan cara 

mendekatkan kedua paha ke dada. Bagi pemula pegang kedua lutut agar badan 

tetap membentuk bulatan dan memudahkan untuk mengguling.  

c. Gerakan akhir, badan berada pada posisi jongkok dengan kedua kaki tetap 

dipegang oleh kedua tangan. Sedangkan bagi yang sudah menguasai, 

memegang lutut kedua kaki bukanlah keharusan. 

Strategi yang perlu dilakukan oleh pemula adalah ketika melakukan guling 

depan kaki ditekuk ini adalah pada saat gerak awalan mengguling merupakan 

moment gaya ke depan yang harus dimanfaatkan. Tujuan dari pemanfaatan moment 

gaya ke depan ini agar mampu memberikan dorongan badan kita sehingga akan 

memudahkan mengguling dengan baik.  

2. Guling Depan Kaki Lurus 

Gerakan guling ke depan dengan kaki lurus. 

 

a. Di awali dengan posisi badan berdiri siap kedua tangan di atas, siap melakukan 

tumpuan kedua tangan selebar bahu. Masukkan tengkuk kedalam dan kedua 

kaki tetap dalam keadaan lurus. Lakukan dorongan ke depan agar badan siap 

mengguling.  

b. Pada saat posisi mengguling, kedua kaki tetap dibiarkan lurus sampai 

menyentuh matras dengan kedua tangan berada di samping paha luar dan siap 

menumpu untuk membantu memberikan dorongan secara eksplosif agar  tubuh 

mudah terangkat dan berdiri. 
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c. Selanjutnya berdiri tegak seperti biasa dengan kedua tangan mengangkat di atas 

dan siap melakukan gerakan selanjutnya. 

Gerakan guling ke depan kaki lurus ini, memiliki tingkat kesulitan yang 

cukup. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan melakukan analisis gerak yang cukup 

mendalam agar mampu melakukan guling depan kaki lurus dengan baik.  

a. Pertama, ketika melakukan gulingan, maka badan dan kedua kaki harus tetap 

dalam kondisi merapat.  

b. Kedua, manfaatkan moment gaya ke depan untuk membantu dorongan, dan dari 

hasil gaya itu akan memudahkan badan untuk berdiri.  

c. Disaat itu kedua tangan menumpu di matras ikut membantu memberikan 

dorongan badan mudah untuk berdiri.  

d. Condongkan badan ke depan untuk membantu agar titik keseimbangan berat 

badan bergeser ke arah depan.  

Variasi lain dari guling ke depan kaki lurus ini adalah melakukan guling 

depan dengan awalan kaki lurus kemudian di akhiri dengan kedua kaki di tekuk. 

Gerakan ini lebih mudah dibandingkan dengan guling depan awalan kaki lurus 

akhiran juga kaki lurus. 

3. Guling Depan Kaki Split Ke Kiri Dan Kanan 

Gerakan guling depan dengan kedua kaki split ke samping kiri dan kanan. 

a. Posisi awal dapat dilakukan dengan posisi berdiri maupun jongkok, lalu 

melakukan gerakan guling depan seperti biasa.  
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b. Di saat gerakan guling depan terjadi, kedua kaki di buka lurus ke kiri dan kanan 

dan posisi kedua tangan berada di antara paha dengan tujuan membantu 

mendorong tubuh agar dapat terangkat sampai posisi dapat guling ke depan 

kembali.  

c. Agar tubuh dapat terangkat dengan baik, manfaatkan momentum gaya pada saat 

memberikan dorongan ke depan. Gerakan guling depan split ini juga dapat di 

lakukan dengan awalan berdiri. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah  

a. Membuat split kesamping kanan dan kiri tidak boleh ragu.  

b. Buka kedua kaki selebar-lebarnya.  

c. Selanjutnya, condongkan anggota badan depan ketika guling sudah pada tahap 

pelaksanaan.  

Dengan demikian guling depan kaki split akan mudah dilakukan. Bagi 

pemula seringkali agak kesulitan melakukan gerakan ini, disebabkan sering 

melakukan kesalahan pada kedua kaki yang tidak dibuka secara lebar. Hal ini akan 

mengakibatkan titik berat badan akan berada dibelakang.  

Selain itu, faktor kelentukan persendian pangkal kaki juga turut 

mempengaruhi apakah guling depan kaki split ini mudah atau sulit dilakukan. Oleh 

sebab itu kelentukan kaki tetap perlu dilatih terlebih dahulu. 

4. Guling Lenting 

Pengertian guling lenting adalah suatu gerak senam lantai dengan 

melentingkan badan ke depan atas dengan lemparan kedua kaki dan 

tolakan kedua tangan. Gerakan ini dapat diawali dengan gerak guling depan dan 

dilanjutkan dengan melentingkan kedua kaki. 
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Gerakan guling lenting dapat dilakukan dengan cara: 

a. Awalan gerakan, seperti akan melakukan guling depan kaki lurus. Letakkan 

kedua tangan di matras dan disusul dengan meletakkan tengkuk di matras. 

 

b. Selanjutnya melakukan setengah gulingan ke depan. Namun sebelum 

mengguling kedua kaki siap dilentingkan. 

c. Saat kedua kaki melakukan lentingan ke depan, langkah berikutnya adalah 

badan membentuk posisi kayang. Lentingan ini memiliki tujuan agar dapat 

membantu memudahkan mengangkat badan bagian atas dan kedua lengan. 

d. Posisi akhir dari gerakan guling lenting adalah berdiri tegak kembali.  

Untuk melakukan gerakan guling lenting dengan baik, maka yang perlu di 

latih adalah gerakan kayang yang baik dan gerakan bagaimana moment/timing 

melakukan lentingan kedua kaki secara tepat. Hal ini disebabkan gerakan guling 

lenting ini adalah gerakan yang sifatnya eksplosif. 

5. Senam Alat/perkakas 

Pengertian guling ke depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang 

badan (tengkuk, punggung, pinggang dan panggul bagian belakang) yang dilakukan 

di atas peti lompat dengan ketinggian yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan.  
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Gerakan guling lenting di atas peti lompat ini, sebenarnya hampir sama 

dengan guling lenting di atas matras. Yang membedakan adalah gerakan ini di 

lakukan di atas peti lompat dengan ketinggian yang dapat di atur. Untuk melakukan 

gerakan guling lenting di atas peti lompat ini harus dilakukan dengan hati-hati 

dengan tujuan menghindari terjadinya cedera. Hal-hal penting yang harus 

diperhatikan adalah: 

a. Lakukan guling lenting di atas peti lompat dengan ketinggian mulai dari yang 

rendah hingga meningkat ke peti lompat yang semakin tinggi.  

b. Tumpuan tangan dan tengkuk cenderung mendekati 1/2 ke arah depan akhir peti 

lompat, agar kedua kaki dapat leluasa untuk mendarat di matras. Gerakan guling 

lenting di atas peti lompat ini juga berfungsi untuk melatih meningkatkan 

keberanian atlit.  

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan diri adalah, 

1) pertama, ketika meletakkan kedua telapak tangan di atas matras hendaknya 

berada di tengah matras. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa adalah 

meletakkan kedua tangan berada di 1/3 awal peti lompat. Resiko yang terjadi adalah 

ketika meletakkan tengkuk tidak menumpu pada matras, namun tengkuk berada 

sebelum matras sehingga akan terjadi kepala jatuh duluan sebelum dapat 

mengguling dimatras.  

2) kedua, pada tahap akhiran semestinya hanya mengguling biasa dan membiarkan 

kedua kaki jatuh dengan wajar dalam posisi berdiri, namun kesalahan yang biasa 

terjadi adalah ketika gerakan akhir mahasiswa berusaha melakukan gerakan 

melentingkan badan. Hal ini dapat menimbulkan cedera ketika tumpuan kedua 
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tangan berada di 1/3 awal peti lompat dan ketika melakukan lentingan, badan 

belakang atau pantat membentur matras diujung peti lompat akhir. 

6. Kesalahan Gerak Guling Depan pada Umummya 

Kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan gerakan guling depan adalah 

sebagai berikut. 

a. Tidak mengangkat pantat ke atas sehingga kedua lutut tidak lurus. Hal ini 

menyebabkan titik berat badan cenderung berada di belakang. 

b. Tidak mendorong badan ke depan sehingga berat badan masih berada pada 

kedua kaki dan tidak bergeser ke arah depan. Akibatnya akhiran gerak tidak 

bertumpu pada kedua kaki, namun masih ditumpu oleh pantat.  

c. Tidak membengkokkan kedua siku ke samping sehingga sulit untuk 

memasukkan kepala dan tengkuk di antara kedua tangan. 

d. Sebelum seluruh tengkuk menyentuh lantai, kedua kaki sudah ditolakkan 

sehingga tidak berguling tetapi jatuh telentang. 

e. Pada saat badan berguling ke depan tidak segera melipat kedua lutut dan tidak 

membulatkan badan. Akibatnya tumpuan tidak berada di kedua telapak kaki, 

namun masih berada di pantat. 

  

B. Guling Kebelakang (Back roll) 

Senam lantai guling belakang adalah gerakan badan berguling kearah 

belakang melalui bagian belakang badan mulai dari panggul bagian belakang, 

pinggang, punggung, dan tengkuk. Guling ke belakang pada prinsipnya sama 

dengan guling depan,  di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, 

lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. 

Bedanya dengan guling depan terletak hanya pada arah yang berlawanan. 
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1. Guling Belakang Kaki di tekuk 

Gerakan guling belakang dapat dilakukan sebagai berikut. 

(Sumber: http://slideplayer.com) 

a. Pada prinsipnya adalah sama dengan gerakan guling ke depan. Yang 

membedakan hanya arahnya ke belakang.  

b. Gerakan ini dapat dilakukan dengan posisi siap (berdiri) diteruskan kedua kaki 

jongkok kemudian turunkan punggung ke matras untuk memulai mengguling. 

Sedangkan saat mengguling biarkan kedua paha tetap mendekat ke dada dengan 

tujuan agar badan tetap dapat membentuk bulatan.  

c. Selanjutnya gerakan guling belakang di akhiri dengan posisi jongkok kemudian 

diteruskan dengan berdiri. 

Beberapa kesulitan yang sering dihadapi oleh para pemula adalah sulit 

mengguling lurus ke belakang. Umumnya kesalahan itu karena terhambat oleh 

bagian kepala. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan adalah agar kepala tidak 

menjadi penghalang maka ketika posisi akhir guling, maka kepala harus tetap dalam 

keadaan di dekatkan ke dagu. Kemudian, kedua telapak tangan harus ikut 

membantu mendorong ke atas anggota badan bagian atas agar badan mudah 

menguling ke belakang.  

Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan berguling ke belakang, 

adalah sebagai berikut. 

a. Gerakannya tidak berguling ke belakang, tetapi menjatuhkan punggung badan 

ke belakang sehingga badan tidak membentuk bulatan. Hal ini menyebabkan 

tidak dapat mengguling.  
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b. Pada saat berguling kedua lutut tidak ditarik ke dekat dada, badan dan kaki tetap 

terangkat sehingga jatuh telentang. 

c. Ketika kedua ujung kaki menyentuh matras, tidak menolakkan kedua tangan 

pada matras sehingga kedua tangan tidak lurus, badan dan kepala tidak 

terangkat. Akhirnya badan berguling ke arah samping kiri atau kanan 

d. Pada saat badan berguling, sebelum kedua ujung kaki menyentuh matras, kedua 

tangan sudah ditolakkan dengan kuat sehingga badan terangkat melayang di 

udara dan jatuh tertelungkup. 

2. Guling kebelakang Akhiran Kaki Lurus 

Bedanya dengan guling ke belakang kaki di tekuk adalah pada gerakan akhir. 

Pada gerakan akhir kedua kaki lurus seperti urutan gambar di samping kanan, 

kemudian di lanjutkan dengan posisi akhir berdiri kedua tangan lurus ke atas.  

Dalam melakukan gerakan guling kebelakang yang harus diperhatikan 

adalah: 

a. Usahakan badan pada saat pelaksanaan selalu membentuk bulatan, dengan 

tujuan agar dapat dengan mudah melakukan putaran ke belakang.  

b. Manfaatkan daya dorong putaran ke belakang agar memudahkan gerakan akhir.  

c. Saat badan dalam posisi ditengah, maka pada saat itu secara bersamaan, kedua 

tangan membantu untuk mengangkat kepala, agar tidak terbebani oleh anggota 

badan.  

d. Seringkali kesalahan para pemula adalah melakukan putaran badan ke belakang 

terlalu pelan. Sehingga yang terjadi adalah badan sulit terangkat. Akibatnya 

gerakan yang dilakukan terkesan sangat berat.  

e. Gerakan guling belakang kaki lurus ini pada dasarnya juga tidak terlalu sulit 

jika sudah diketahui teknik dan strateginya. 
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3. Guling Kebelakang Awalan dan Akhiran Kaki Lurus  

Gerakan guling ke belakang kaki lurus, pada prinsipnya hampir sama dengan 

gerakan guling belakang. Perbedaannya terletak pada pada saat gerakan awalan 

kedua kaki di luruskan sampai menumpu di matras. Pada saat menumpu kedua 

tangan berada di samping kiri dan kanan kedua kaki dengan tujuan membantu 

menahan jatuhnya badan agar tumpuan di matras tidak terasa keras. Selanjutnya 

melakukan gerakan guling ke belakang dan diakhiri dengan kaki lurus. Gerakan 

akhir adalah kembali pada posisi berdiri. Ketika gerak akhir, kedua tangan harus 

membantu mengangkat anggota badan bagian atas agar dapat memudahkan untuk 

mengguling. 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula adalah ketika 

menjatuhkan pantat dan anggota badan saat mengawali guling belakang banyak 

yang ragu-ragu. Hal ini menyebabkan kecenderungan kedua kaki di tekuk.  

4. Guling Belakang Split (back roll straddle) 

Guling belakang split adalah gerakan yang diawali dengan posisi jongkok 

siap untuk guling kebelakang dilanjutkan dengan membuka kedua kaki ke samping 

kiri dan kanan dan selanjutkan diakhiri dengan guling belakang. Pada saat guling 

kedua kaki mulai dibuka dan diluruskan yang akhirannya dengan kedua kaki 
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kangkang ke samping kiri dan kanan. Gerakan selanjutnya bisa melakukan guling 

kebelakang lagi dan diakhiri dengan posisi kedua kaki rapat dan ditekuk. 

Dalam melakukan gerakan back roll straddle ini yang harus diperhatikan 

adalah ketika melakukan gerakan split harus selebar mungkin agar memudahkan 

untuk berdiri mengangkat tubuh bagian atas. Kedua tangan membantu mengangkat 

kepala agar lebih memudahkan melakukan guling belakang. 

Gerakan back roll straddle ini dapat dilakukan dengan variasi kedua kaki split 

kemudian guling belakang seperti biasa dengan kaki ditekuk. Kedua gerakan ini 

dapat dilakukan secara bergantian. 

  

5. Guling Kebelakang Stut (back extension roll) 

Guling belakang kaki lurus di lanjutkan gerakan stut dapat dilakukan dengan 

dua cara. Cara pertama,  sebagai berikut.  

a. Posisi siap berdiri dengan kedua tangan di atas, gerakan selanjutnya adalah 

melakukan guling ke belakang dengan posisi kedua kaki ditekuk. 

b. Selanjutnya menggulingkan punggung kaki ke belakang (gerakan guling 

belakang). 

c. Pada saat pelaksanaan kedua kaki dijulurkan keatas membentuk gerakan 

handstand. 

d. Gerakan akhir, kedua kaki lurus menumpu pada matras, diikuti dengan 

menegakkan badan dan mengangkat kedua tangan dan lengan ke atas. 

e. Kesalahan yang sering dilakukan adalah saat gerakan harus melakukan 

handstand, kedua kaki sering tidak lurus ke atas, namun masih banyak yang di 

belakang. Hal ini terjadi karena pada saat menjulurkan kedua kaki di atas 

pandangan tidak menatap lurus ke atas. 
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Gerakan back extension roll cara kedua, sebagai berikut. 

1. Cara kedua ini, pada dasarnya sama dengan cara pertama. Perbedaannya adalah 

pada posisi jatuhan pantat kedua kaki tetap dalam kondisi lurus.  

2. Posisi berdiri di ikuti menjatuhkan tumpuan pantat yang dibantu oleh kedua 

tangan menumpu di matras dengan tujuan untuk menahan badan.  

3. Selanjutnya melakukan guling kebelakang dengan posisi kedua kaki tetap lurus 

dan di saat guling kebelakang kedua kaki di julurkan ke atas dengan dibantu 

dorongan kedua lengan untuk membentuk posisi handstand.  

4. Gerakan selanjutnya akhiran dengan cara menjatuhkan kedua kaki dalam 

keadaan lurus dan siap berdiri tegak kembali. 

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan gerakan ini adalah ketika 

menjatuhkan pantat agar benturan menjadi lebih terkontrol maka kedua tangan ikut 

menyangga ketika pantat menumpu di atas matras. 

C. Meroda (cartwheel) 

Pengertian gerakan meroda adalah gerakan yang di awali dengan Gerak 

memutar tubuh dari sikap menyamping dengan tumpuan kedua tangan diikuti kedua 

kaki secara bergantian, seperti mirip handstand tetapi menyamping. Gerakan 

selanjutnya adalah menumpu pada kaki secara bergantian. 

 

Cara melakukan gerakan meroda (cartwheel) sebagai berikut. 
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1. Meroda merupakan gerakan senam lantai yang di awali dengan sikap berdiri 

tegak, dengan kedua tangan lurus ke atas dan salah satu kaki kiri atau kanan di 

depan. 

2. Gerakan selanjutnya adalah langkahkan kaki kiri ke depan sebagai tumpuan 

kemudian diikuti dengan meletakkan kedua tangan di matras sebagai tumpuan 

lurus ke bawah.  

3. Setelah ini, kedua kaki angkat ke atas secara bergantian, sehingga posisi berdiri 

dengan kedua tangan ke arah samping.  

4. Gerakan akhir, adalah kaki kanan menumpu diikuti oleh kaki kiri dan 

selanjutnya berdiri tegak seperti biasa ke arah samping dengan posisi kedua 

tangan tetap lurus ke atas. 

 Dalam melakukan gerakan meroda ini, dapat dilakukan dengan tujuan kaki 

kiri terlebih dulu atau kaki kanan. Gerakan kunci yang harus diperhatikan oleh para 

pemula adalah kedua telapak tangan pada saat melakukan pendaratan adalah sejajar. 

 Kesalahan umum dalam melakukan gerakan meroda: 

1. Tangan mendarat bersamaan 

2. Tangan tidak pada garis lurus arah gerakan. 

3. Saat tangan kanan mendarat terlalu dekat atau terlalu jauh. 

4. Ayunan kaki kanan dan tolakan kaki kiri kurang kuat, gerakan meroda tidak 

berhasil dan jatuh. 

5. Tangan, badan, dan kedua kaki tidak lurus, dan kaki dibuka kurang lebar. 

6. Pada saat sikap handstand panggul menekuk. 

7. Kepala menunduk, pandangan tidak ke tangan. 

8. Gerakan tidak pada garis lurus (Suyati, 1995:452). 
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D. Round Off 

Round off merupakan gerakan yang hampir memiliki kesamaan seperti 

meroda. Perbedaan keduanya adalah pada gerakan akhir. 

Cara melakukan gerakan round off, sebagai berikut. 

 

Meroda gerakan akhirnya tetap menghadap ke samping, sedangkan Round off 

gerakan akhirnya adalah menumpu dengan kedua kaki secara bersamaan dan 

menghadap kearah awalan berlari. 

1. Teknik melakukan Round off yaitu mengawali gerakan dengan berdiri dengan 

kedua tangan lurus ke atas.  

2. Selanjutnya dengan gerakan melangkah ke depan kedua tangan siap menumpu 

ke matras diikuti dengan melemparkan  kaki pertama dan saat mencapai atas 

disusul oleh kaki kedua untuk dirapatkan. Sehingga pada saat kedua kaki rapat 

di atas seluruh badan, tangan, dan kedua kaki seperti gerakan berdiri. 

3. Gerakan akhir adalah menjatuhkan kedua kaki bersamaan dengan posisi badan 

menghadap ke arah awalan melangkah. 

Kunci gerakan yang harus dilakukan adalah ketika mengawali tumpuan kedua 

tangan tidak sejajar seperti meroda, akan tetapi tangan yang kanan bagi yang tidak 

kidal, agak serong ke depan. Sehingga ketika terjadi pendaratan di gerakan akhir 

maka kedua kaki rapat dan dapat kembali menghadap ke arah lari ketika mengawali 

gerakan. 
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E. Headstand 

1. Gerakan Headstand 

Gerakan Headstand dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama,  gerakan 

berdiri yang menggunakan dasar/landasan dahi kepala yang dibantu oleh kedua 

telapak tangan yang bersama-sama membentuk segitiga sama sisi. 

Cara melakukan gerakan headstand, sebagai berikut. 

 

1. Pertama, membuat dasar segitiga sama sisi antara kedua tangan dan dahi.  

2. Kemudian anggota badan dalam posisi tegak dan kedua ujung kaki dalam 

keadaan lurus.  

3. Gerakan selanjutnya adalah kedua kaki mendorong anggota badan ke depan 

pelan-pelan sehingga titik keseimbangan badan mulai kurang stabil.  

4. Pada posisi seperti ini, kesempatan untuk mengangkat kedua kaki secara pelan-

pelan ke atas, sambil menjaga keseimbangan.  

5. Dalam mengangkat kaki ini dapat dilakukan secara bergantian atau bersama-

sama. Hal ini tergantung pada masing-masing pembelajar, mana yang akan 

dilakukan terlebih dahulu. 

Kesalahan yang seringkali dilakukan adalah sebelum melakukan stand, badan 

sudah mengguling terlebih dahulu. Hal ini karena belum menemukan titik 

keseimbangan badan ketika akan mengangkat kedua kaki ke atas. Gerakan 

headstand ini pada dasarnya adalah gerakan keseimbangan yang cukup mudah 

untuk dilakukan. 
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Melakukan gerakan headstand dengan cara yang kedua, dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan tiga tahapan gerakan sebagai berikut.  

1. Tahap awal, meletakkan dahi di atas matras, kemudian kedua tangan dan lengan 

diletakkan membentuk segitiga sama kaki dengan dahi. Posisi badan 

diusahakan tegak dengan cara kedua kaki mendorong ke depan sampai 

merasakan ada titik keseimbangan tubuh pada gerakan awal ini. 

2. Tahap pelaksanaan, ketika pada tahap awal tubuh sudah mencapai titik 

keseimbangan, maka angkat kedua kaki bersama-sama secara pelan-pelan 

sampai posisi badan dapat berdiri tegak dan dalam posisi stabil. Selanjutnya ke 

dua kaki ditekuk terlebih dahulu dengan mendekatkan paha ke sekitar perut. 

Bila sudah mencapai titik keseimbangan, maka kedua kaki dapat diangkat 

secara bersama-sama secara pelan sampai tubuh dalam keadaan lurus dan stabil. 

Sedangkan cara ketiga, seperti cara kedua, namun dalam meluruskan kaki 

secara bergantian, sambil mencari titik keseimbangan. 

3. Tahap akhiran, setelah mencapai titik keseimbangan maka untuk kembali 

seperti gerakan awal, dapat dilakukan dengan menurunkan kedua kaki lurus 

secara bersama-sama. Kedua, dapat menurunkan kedua kaki ditekuk terlebih 

dahulu baru kembali kegerakan awal. Ketiga, dengan menurunkan kaki ditekuk 

secara bergantian menuju kegerakan awal. 

Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan berdiri 

dengan kepala (headstand), yaitu: 

1. Dalam meletakkan kedua telapak tangan dan kepala di matras tidak 

membentuk segitiga sama sisi. 

2. Jarak kedua telapak tangan dan kepala di matras terlalu lebar atau sempit. 

3. Pada saat mengangkat panggul dan kaki ke atas terlalu kuat atau lemah 

sehingga tidak bisa berdiri dengan baik. 
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2. Headstand Roll (guling) 

Gerakan headstand roll, merupakan gabungan dua gerakan yaitu headstand 

yang kemudian dilanjutkan dengan guling (roll) ke depan. 

Cara melakukan sama seperti headstand, perbedaannya adalah setelah 

mencapai titik keseimbangan pada gerakan headstand, gerakan berikutnya adalah  

melakukan guling ke depan dengan cara mendekatkan kepala ke arah dagu agar 

tengkuk dapat menumpu pada matras. Gerakan selanjutnya melakukan gerakan 

guling depan dengan cara badan membentuk bulatan dengan mendekatkan kedua 

lutut ke arah dada. Selanjutnya biarkan badan mengguling diikuti gerak akhir 

jongkok lalu berdiri.  

 

3. Headstand Lenting  

Gerakan headstand lenting, pada dasarnya gabungan dua gerakan antara 

headstand kemudian melanjutkan dengan gerakan kayang yang dilentingkan 

sampai pada posisi berdiri. Pertama headstand dilakukan dengan dasar dahi dan 

kedua tangan membentuk dasar segitiga sama sisi. Posisi badan tegak dan posisi 

kedua kaki lurus dan berusaha mendorong badan kedepan, agar posisi tegak. 

Selanjutnya kedua kaki di angkat ke atas sampai posisi mendekati tegak, dan pada 

saat itu kedua kaki persiapan melakukan lenting secara eksplosif. Pada saat lenting 

kedua tangan ikut membantu mendorong badan ke atas agar dapat berdiri. 
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Beberapa permasalahan yang sering dijumpai ketika belajar guling lenting 

adalah: 

a. Pada saat akan lenting, badan, kaki dan tangan tidak membentuk gerakan 

melengkung, sehingga pada saat kedua kaki ketika menumpu tidak mampu 

mengangkat badan bagian atas.  

b. Titik berat badan masih berada di belakang atau terlalu di depan. Seharusnya 

titik keseimbangan berada di tengah. Akibat yang terjadi adalah jika titik berat 

badan cenderung ke belakang maka badan akan mudah jatuh. Jika terlalu cepat 

melentingkan maka badan akan terdorong ke depan dalam kondisi kurang 

terkontrol. 

c. Daya eksplosif kurang kuat saat lenting sehingga kaki dan badan kurang 

terangkat untuk membentuk gerakan melengkung.  

4. Sikap Lilin 

Sikap lilin dapat di lakukan dengan cara: 

a. Tidur terlentang, dengan dilanjutkan mengangkat kedua kaki lurus ke atas 

(rapat) bersama-sama.  

b. Pinggang ditopang oleh kedua tangan, sedangkan pundak tetap menempel pada 

lantai.  

c. Bagi pemula sering kali masalah kelurusan kedua kaki dan badan sering 

menjadi kendala. 
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Cara berlatih agar sikap lilin ini dapat lurus, maka dapat dilakukan dengan 

cara dibantu oleh temannya untuk saling koreksi dan membantu meluruskan 

pinggul dan kedua kaki. 

F. Handstand 

Handstand adalah sebuah gerakan berdiri yang dilakukan dengan 

menggunakan tangan sebagai landasannya. Jadi handstand merupakan gerakan 

berdiri namun posisinya terbalik dengan kepala dan tangan di bawah.  

 

1. Gerakan ini dapat dilakukan dengan posisi awal tubuh berdiri siap dengan 

kedua tangan lurus ke atas. Kedua tangan menumpu di matras dan gerakan 

selanjutnya adalah kedua kaki di angkat ke atas, sampai posisi berdiri lurus.  

2. Dalam mengangkat kedua kaki ini dapat dilakukan dengan gerakan kaki yang 

bergantian dan dirapatkan kedua kaki saat di atas.  

3. Setelah semua kaki, tubuh, dan kedua lengan lurus, maka harus ada saat 

berhenti sejenak untuk menjaga keseimbangan.  

4. Setelah itu diakhiri dengan guling depan atau kembali seperti semula. 

Handstand sebenarnya merupakan gerakan keseimbangan. 

Teknik-teknik gerakan handstand yang harus diperhatikan yaitu: 
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1. Tumpuan yang berada pada kedua telapak tangan ini mengharuskan semua jari 

harus membantu berkonstraksi agar pondasi semakin kokoh, 

2. Ketika sudah dalam posisi handstand kedua ujung kaki harus lurus dan terdapat 

konstraksi agar mampu memberikan keseimbangan dengan lebih baik. 

Kontraksi kedua kaki ini bertujuan agar kedua kaki tidak hanya menjadi beban 

pondasi pada kedua tangan,  

3. Pandangan mata menuju lantai, dan  

4. Kepala sebagai pengendali keseimbangan badan dan kedua kaki 

 

Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan berdiri 

dengan kedua tangan, yaitu: 

1. Saat melempar kaki terlalu kuat atau terlalu lemah. Sehingga sulit untuk 

mencari titik keseimbangan. 

2. Posisi kepala atau muka tidak menghadap ke bawah. 

3. Siku-siku tangan tidak lurus atau bengkok. 

4. Penempatan tangan di lantai terlalu lebar atau terlalu sempit. 

5. Ayunan kaki ke atas terlalu lemah atau kurang tenaga ke depan sehingga 

kesulitan untuk membentuk posisi berdiri. 

6. Ayunan kedua kaki terlalu kuat ke depan sehingga keseimbangan menjadi 

lemah dan badan cenderung jatuh ke depan. 

7. Pada saat mengayunkan kedua kaki, lutut dalam posisi bengkok sehingga ketika 

sudah dalam posisi handstand badan secara keseluruhan tidak membentuk 

posisi lurus dari kedua tangan hingga kedua ujung kaki. 
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G. Handstand dua siku 

Handstand dua siku ini, pada dasarnya ada kesamaan dengan cara melakukan 

gerakan handstand. Yang membedakan adalah pondasi dasarnya menggunakan 

kedua telapak tangan hingga siku. Dalam melakukan gerakan handstand dua siku 

ini harus lebih berhati-hati karena faktor kekuatan landasan berada pada sekitar 

kedua siku. Hal ini yang menyebabkan kekuatan landasan menjadi agak lemah. 

 

1. Handstand Guling Depan 

Seperti gerakan handstand di atas, hanya untuk mengakhiri gerakan di 

lanjutkan dengan melakukan guling depan. Caranya adalah kedua tangan di tekuk, 

letakkan tengkuk di atas matras kemudian jatuhkan badan ke depan dengan posisi 

mengguling. Untuk dapat mengguling ini, maka bentuk badan, kaki dan lengan 

membentuk bulatan. 

 

Handstand guling depan ini merupakan dua gerakan yaitu handstand dan 

guling depan yang di lakukan sekali waktu.   
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2. Handstand Keep 

Gerakan handstand keep/lenting, pada dasarnya merupakan gerakan 

gabungan antara handstand dilanjutkan dengan meletakkan tengkuk ke matras yang 

seakan-akan mau melakukan gerakan guling depan namun gerakan selanjutnya 

adalah melentingkan tubuh membentuk gerakan kayang dan diakhiri dengan 

gerakan berdiri. 

 

Untuk melakukan gerakan handstand keep harus menguasai terlebih dahulu 

gerakan kayang, guling depan dan lentingan kedua kaki yang dilanjutkan dengan 

gerakan kayang. 

Yang perlu diperhatikan adalah ketika akan melentingkan badan dan kaki 

harus ada ruang untuk melentingkan kedua kaki sehingga badan dan kedua kaki 

dapat membentuk gerakan kayang yang akhirannya siap berdiri. 

 

 

H. Back extension (Stut) 

1. Awalan Kaki Ditekuk 

Gerakan back extension ini, dapat diawali dengan. 
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a. Gerakan siap dengan kedua kaki di tekuk, kedua tangan di tengadahkan ke atas 

di samping kiri dan kanan telinga.  

b. Selanjutnya badan memberikan dorongan untuk siap mengguling ke belakang. 

Pada saat gerakan mengguling ini, julurkan kedua kaki lurus ke atas secara 

bersamaan untuk membentuk gerakan handstand.  

c. Gerakan berikutkan adalah akhiran dengan meletakkan kaki dimatras secara 

bergantian dan dilanjutkan dengan gerakan posisi berdiri. 

 

Gerakan kunci yang perlu dilakukan untuk belajar adalah ketika menjulurkan 

kedua kaki ke atas diperlukan gerakan eksplosif power yang bersamaan antara 

kedua kaki lurus keatas dengan dorongan pada tubuh oleh kedua lengan. Kesalahan 

yang sering terjadi yaitu kedua lengan kurang membantu mendorong saat 

menjulurkan ke dua kaki ke atas. 

 

2. Awalan Kaki Lurus 

Gerakan back extension awalan kaki lurus dengan kaki di tekuk pada 

dasarnya ada kesamaan, yang membedakan adalah: 
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a. Ketika melakukan awalan.  

b. Kedua kaki tetap dalam kondisi lurus, selanjutnya pantat di jatuhkan di matras 

yang dibantu dengan kedua tangan untuk dapat menahan pantat dengan tujuan 

agar jatuhnya badan lebih nyaman. 

c. Gerakan selanjutnya melakukan stut dan diakhiri dengan tumpuan kedua kaki. 

 

I. Kayang (back limber) 

 Kayang adalah salah satu bentuk atau sikap badan terlentang yang 

membentuk gerakan membusur yang bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki.  

 

Cara melakukan gerakan kayang. 

1. Pertama, tidur terlentang dengan kedua tangan berada di samping kiri dan kanan 

telinga. Kemudian dilanjutkan dengan menekuk lutut kedua kaki. Diteruskan 

dengan mengangkat badan keatas setinggi mungkin untuk membentuk gerakan 

seperti busur.  

2. Perhatikan mata berusaha menatap lantai agar posisi badan dapat berbentuk 

busur.  

3. Gerakan kayang ini juga dapat diawali dengan posisi berdiri, dengan catatan 

bahwa sudah dapat melakukan gerakan kayang dengan posisi tidur terlentang.  
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4. Pada saat meletakkan kedua lengan ke belakang, pandangan mata tetap 

mengikuti, kedua tangan ketika menumpu pada matras atau lantai. 

 

Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah posisi kepala menghadap 

arah sejarar dengan lantai yang menyebabkan badan sulit membentuk gerakan 

membusur. Kedua jarak antara kedua telapak tangan dan kaki sebisa mungkin terus 

didekatkan. Hal ini menunjukkan seberapa besar tingkat fleksibitas tubuh. 

  

J. Back Handspring 

  Back handspring merupakan gerakan yang ada kemiripan dengan gerakan 

kayang, bedanya adalah back handspring di awali dengan sikap awalan berdiri 

dengan kedua posisi lengan lurus ke atas.  

 

Cara melakukan back handspring sebagai berikut. 

1. Condongkan keseimbangan badan kearah belakang untuk persiapan melakukan 

gerakan yang mirip kayang, namun dilakukan dengan adanya tolakan kedua 

kaki dan mendaratkan kedua tangan ke arah belakang.  

2. Pada saat gerakan ini, posisi badan seperti melakukan gerakan kayang bedanya 

pada saat kedua tangan mendarat, posisi kedua kaki berada di udara.  
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3. Gerakan terakhir adalah mendarat dengan kedua kaki seperti pada saat awalan.  

 

Yang perlu diperhatikan dalam gerakan back handspring ini adalah 

pandangan mata menuju putaran badan ke belakang. Oleh sebab itu kepala dan leher 

ikut tengadah ke belakang. 

 

J. Front Handspring 

Front handspring adalah gerakan yang diawali dengan melangkah atau berlari 

ke depan dan dilanjutkan dengan menumpu dengan kedua telapak tangan dan 

lengan lurus. Gerakan selanjutnya diikuti oleh badan dan kedua kaki lurus. Gerakan 

selanjutnya adalah tangan, lengan, badan dan kaki membentuk gerakan seperti 

busur dan siap untuk melakukan pendaratan dengan tumpuan kedua kaki secara 

bersamaan. Dan diakhiri dengan posisi berdiri. 

 

Dalam melakukan gerakan front handspring, seringkali terjadi beberapa 

kesalahan antara lain,  
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1. Antara badan, dan kedua kaki tidak membentuk gerakan membusur. sehingga 

yang terjadi adalah gerakan akhir, tidak menumpu pada kedua kaki akan tetapi 

badan yang menjadi tumpuan,  

2. Dalam melakukan gerakan awalan yang dilakukan terlalu pelan sehingga 

lentingan kaki tidak membantu mengangkat anggota badan bagian atas.  

  

L. Lompat Melewati Peti lompat 

Melompat di atas peti lompat, dengan kedua lutut ditekuk dan di akhiri 

dengan mendarat kedua kaki. 

 

Melompat di atas peti lompat dengan menumpu dengan kedua tangan terlebih 

dulu, kemudian mendarat dengan cara guling sisi 

Melompat di atas peti lompat yang melintang dengan menumpu pada kedua 

tangan. Dilanjutkan dengan posisi kedua kaki melakukan geakan kangkang. 

Gerakan diakhiri mendarat dengan kedua kaki. 
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Melompat di atas peti lompat, kemudian menumpu dengan tengkuk dan 

kedua tangan menumpu pada sisi kiri dan kanan telinga. Gerakan selanjutnya 

dengan cara melentingkan anggota badan dan diakhiri dengan berdiri dengan kedua 

kaki. Setelah itu, dapat diteruskan dengan melakukan guling ke depan. 

 

Berdiri di atas peti lompat dilanjutkan dengan guling ke depan di atas peti 

lompat. Selanjutnya diakhiri dengan berdiri pada ke dua kaki. Yang perlu 

diperhatikan ketika melakukan guling di atas peti lompat adalah ketika melakukan 

tumpuan kedua tangan harus dapat memperkirakan kedua pinggul dan kedua kaki 

dapat mendarat dengan baik. 

Melompat di atas peti lompat yang ketinggiannya di atur. Gerakan berikutnya 

dari atas peti lompat melakukan lompatan ke atas da diakhiri dengan mendarat pada 

ke dua kaki.  
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M. Split 

Gerakan split dapat dilakukan dengan dua cara,  

a. gerakan front splits dan  

b. side splits.  

Split adalah gerakan yang merentangkan kedua kaki selebar dan seluas-

luasnya ke arah depan belakang maupun samping kiri dan kanan. Gerakan split ini 

merupakan gerakan yang menekankan pada kelenturan atau flexibility persendian 

pangkal paha baik kearah ke depan dan ke belakang atau ke samping kiri dan kanan. 

Untuk melakuan gerakan ini, hendaknya diawali dengan tahap demi tahap dengan 

tujuan untuk menghindari cedera sprain atau strain pada otot dan tulang.  

 

Latihan split dapat dilakukan dengan cara statis dan dinamis. 

1. Cara statis, adalah melakukan latihan kelenturan dengan posisi anggota badan 

diam, sedangkan cara dinamis yaitu melakukan latihan kelentukan dengan cara 

menggerakkan anggota badan secara progresif.  Kedua cara tersebut di atas, 

dapat ditingkatkan dengan cara berpasangan dengana teman. Cara statis dapat 

dilakukan dengan salah satu teman memberikan dorongan atau tekanan lebih 

pada teman yang sedang melakukan latihan kelentukan.  

2. Sedangkan cara dinamis pada dasarnya sama dengan cara statis, bedanya 

semakin lama semakin meningkat dorongan yang dilakukan. 
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BAB V 

CARA MENGAJARKAN TEKNIK DASAR SENAM 

 

A. Cara Mengajar Guling Depan 

Mengajar dan membantu dalam melakukan guling ke depan dapat dilakukan 

dengan 2 cara.  

a. Bantuan tanpa menggunakan alat dengan cara menggunakan matras yang 

memiliki kemiringan tertentu. Tujuannya adalah memberikan kemudahan 

dorongan ke depan sehingga perputaran ke depan menjadi lebih mudah. Dengan 

bantuan ini, memberikan rasa percaya diri karena merasakan kemudahan dalam 

melakukan gerakan guling depan. 

 

 

 

b. Cara lain, bantuan diberikan dengan cara memegang tengkuk dengan tujuan 

agar kepala dapat mendekati dada dan dilanjutkan dengan mendorong badan 

agar badan dapat mengguling ke depan. 
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B. Cara Mengajar Guling Belakang 

Cara mengajarkan guling ke belakang, antara lain dapat dilakukan dengan 

memberikan kemiringan tertentu pada matras dengan tujuan agar memudahkan 

mengguling tanpa harus memberikan dorongan untuk memutar badan dengan kuat. 

Hal ini bertujuan memberikan rasa percaya diri bahwa guling belakang pada 

dasarnya tidak sesulit dengan seperti yang dibayangkan. 

 

Dapat juga membantu dengan cara memegang kedua pinggang  dengan tujuan 

agar badan dapat diangkat sehingga akan meringangkan untuk mengguling. 
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C. Cara Mengajar Meroda 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu siswa dalam 

melakukan gerakan meroda yaitu:  

1. Siswa diminta melakukan gerakan melewati peti lompat yang rendah dengan 

kedua telapak tangan menumpu di matras. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki 

pengetahuan bahwa gerakan meroda pada dasarnya adalah gerakan yang 

memutar badan dan kaki, dengan cara kedua tangan dan kedua kaki melewati 

peti lompat secara bergantian. 

2. Bantuan dapat dilakukan dengan cara memegang pinggang siswa pada saat 

melakukan gerakan meroda. Namun guru atau pelatih harus hati-hati agar tidak 

terkena tendangan kaki dari siswa. 

 

 

3.  Selain itu, bantuan dapat dilakukan dengan memberikan matras pada gerakan 

awal yang lebih tinggi dari pada ketinggian matras pada gerak akhir.  
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4. Selanjutnya, dengan memberikan batasan dengan matras berdiri dan dipegangi 

oleh kedua temannya. Tujuan dari model bantuan ini adalah agar siswa dapat 

mensejajarkan anggota badan dari tangan, badan, dan kedua kaki dengan matras.  

 

 

D. Cara Mengajar Round Off 

 Cara memberikan bantuan dalam gerakan round off ini adalah dengan cara 

menumpuk matras yang agak tinggi pada posisi gerakan awal dari posisi gerak 

akhiran. Hal ini bertujuan agar mahasiswa merasakan kemudahan terlebih dahulu. 

Selanjutnya jika sudah dapat melakukan di atas matras yang diberi bantuan maka 

berikutnya melakukan di atas matras tanpa bantuan. 

 

Dapat juga memberikan bantuan ini dengan cara membantu memegang 

pinggul. Tujuaannya agar mahasiswa dapat menegakkan dan meluruskan anggota 

badan dari kedua lengan, badan, dan kedua kaki. 
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Model memberikan bantuan lain adalah dengan cara melakukan melewati peti 

lompat lompat yang rendah dengan tujuan untuk melatih agar mahasiswa dapat 

memutar badan pada saat melakukan round off. Bedanya dengan bantuan gerakan 

meroda adalah untuk gerakan round off kedua kaki menumpu secara bersamaan. 

 

E. Cara Mengajar Headstand 

Gerakan headstand dapat dilakukan dengan cara berpasangan. Seorang 

bertugas untuk membantu memegang posisi kedua kaki agar dapat lurus. Sekaligus, 

memberikan arahan atau aba-aba agar gerakan kedua kaki dan badan dapat lurus. 
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Selain itu, dapat melakukan headstand dengan cara mendekatkan diri ke 

dinding. Fungsi dinding sebagai penahan agar tidak jatuh ke depan, sekaligus 

menjaga keseimbangan.  

 

 

 

 

 

 

 

F. Cara Mengajar Handstand 

Ada tiga cara dalam membantu mengajarkan gerakan handstand (berdiri 

dengan kedua telapak tangan) ini.     

Cara pertama, adalah siswa diberi tumpukan matras dalam ketinggian 

tertentu, dengan maksud agar kedua kaki dapat diletakkan di atas ketinggian matras 

tersebut. Maksud dari bantuan ini adalah agar siswa dengan mudah mengangkat 

kedua kaki ke atas, karena dengan ketinggian matras tersebut akan meringankan 

tenaga yang diperlukan saat mengangkat kedua kaki ke atas. Namun yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa ukuran ketinggian matras ini harus disesuaikan dengan 

masing-masing siswa. 
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Cara kedua, adalah dengan cara melakukan handstand dengan bantuan 

dinding sebagai penahan kedua kaki agar dapat merasakan keseimbangan terlebih 

dahulu. Dalam melakukan gerakan ini siswa berada di dekat dinding, kemudian 

kedua telapak tangan menumpu di dekat dinding dengan jarak sekitar 30 cm. 

Kemudian melakukan lemparan kaki ke atas secara bergantian sambil menjaga 

keseimbangan. Untuk menjaga keselamatan, ketika melakukan harus tetap 

menggunakan matras. 

 

Cara ketiga, memberikan bantuan dengan cara berdiri di samping kiri atau 

kanan siswa. Cara memberikan bantuan adalah ketika mahasiswa melakukan 

handstand, kita dapat menahan kedua kakinya agar tidak cepat jatuh ke belakang. 

Saat kedua kaki diberi bantuan, maka mahasiswa harus menjaga keseimbangan 

tubuhnya. 

 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan. 

1. Gunakan kontraksi otot dari kedua telapak tangan sampai keujung kedua kaki. 

Hal ini harus dilakukan agar sebagian anggota badan tidak menjadi beban kedua 

lengan dan tangan. 
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2. Gunakan pandangan mata dan kepala sebagai pengatur keseimbangan tubuh. 

Karena posisi kepala merupakan kunci kita dapat menjaga keseimbangan atau 

tidak. 

G. Cara Mengajar Back Roll Extension 

Cara membantu gerakan back roll extension adalah memberikan tambahan 

matras yang miring. Tujuan kemiringan matras ini adalah agar ketika melakukan 

gerakan lebih memberikan dorongan dan mudahkan mengguling, sekaligus 

memudahkan mengangkat kedua kaki dalam posisi handstand. Posisi akhiran sikap 

berdiri tegak dengan kedua tangan lurus ke atas. 

 

Cara lain yang dapat dilakukan adalah salah satu teman memberikan tanda 

dengan mengunakan telapak tangan agar kedua kaki pelaku dapat mengarah 

ketanda yang diberikan, sebagai upaya agar badan dan kedua kaki dapat melakukan 

gerakan dalam posisi lurus ke atas. 

Cara memberikan bantuan kedua, yaitu dengan cara salah satu teman berdiri 

di sampingnya. Ketika teman yang melakukan tadi melakukan dorongan kaki ke 

atas, maka saat itu kita dapat memegang kedua kakinya agar tidak segera jatuh. 

Tujuan dari pemegangan kedua kaki ini adalah agar teman yang melakukan gerakan 

tersebut dapat merasakan melakukan gerakan back roll extension dengan benar. 
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H. Kayang 

Gerakan kayang dapat dilakukan dengan cara berpasangan dengan teman. 

Seorang melakukan, dan seorang membantu di samping sambil memegang 

pinggang dengan tujuan untuk menahan agar tidak jatuh ke matras. Setelah kayang, 

maka dapat diteruskan dengan berdiri kembali. Jika tidak dapat berdiri, maka teman 

yang membantu dapat membantu dengan cara mengangkat badannya agar lebih 

ringan dalam melakukan gerakan berdiri. 

Selain itu gerakan kayang ini dapat dilakukan dengan salah seorang teman 

merangkak dengan tumpuan kedua lutut dan tangan di matras. Salah satu teman  

melakukan gerakan kayang di atas tubuh teman. Gerakan dapat dilakukan dengan 

pengulangan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Akhiran dari 

gerakan kayang yaitu dengan kembali berdiri tegak. Namun jika belum mampu 

maka cara yang dapat dilakukan merebahkan badan di atas punggung teman. 

Kunci gerakan yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat melakukan 

gerakan kayang dengan baik adalah. 

1. Tengadahkan kepala secara maksimal sehingga jarak dagu menjauh dari dada. 

2. Badan berusaha membentuk busur secara maksimal, hal ini dapat ditandai 

dengan jarak yang semakin dekat antara tumpuan kedua telapak tangan dan 

kedua kaki. 
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I. Cara Mengajar Front Handspring 

Cara memberikan bantuan untuk gerakan handspring adalah dengan 

memberikan tumpukan matras, sebagai upaya merasakan gerakan memutar badan 

dan jatuh di matras yang tidak tinggi. Gerakan ini dapat dilakukan berulang-ulang. 

Jika memungkinkan dapat menggunakan matras yang disesuaikan ketinggiannya.  

 

 Cara berikutnya, dengan menggunakan matras bantuan bulat atau oval untuk 

merasakan bagaimana lenturan tubuh dalam membentuk gerakan seperti 

membusur. Cara ini juga dapat dilakukan secara berulang-ulang.  

  

J. Cara Mengajar di atas Peti Lompat 

Bantuan yang dapat diberikan ketika mengajarkan guling depan di atas peti 

lompat, yaitu di awali dengan guling depan pada ketinggian yang di atur sesuai 

dengan keberanian masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menghindari rasa takut 

yang berlebihan pada orang tertentu. 

Melakukan lompatan di atas peti lompat, harus di mulai dari ketinggian peti 

lompat yang rendah, yang disesuaikan dengan keberanian masing-masing. Hal ini 
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dimaksudkan untuk beradaptasi dengan kondisi peti lompat sekaligus kemampuan 

masing-masing dalam melakukan lompatan di atas peti lompat. 

Dapat juga berlatih berpasangan dengan teman. Salah satu teman 

membungkuk yang sejajar dengan lantai dengan ketinggian yang disesuaikan 

dengan kemampuan teman. Sedangkan teman lain melakukan lompatan.  
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BAB VI 

GERAKAN KESEIMBANGAN PADA SENAM 

 

 

A. Keseimbangan Individu 

   Katak berdiri (frog) adalah gerakan yang menyerupai katak yang berdiri 

dengan menggunakan kedua lengan dan tangan. Gerakan ini dirancang untuk 

mengembangkan  kekuatan  dengan fokus khusus pada keterampilan 

keseimbangan. Gerakan keseimbangan ini dilatih dengan tujuan untuk  

mempersiapkan pengembangan gerakan yang lebih kompleks yaitu gerakan 

handstand.     

 

Cara melakukan gerakan frog stand sebagai berikut. 

a. Posisi awal seperti akan melakukan gerakan hanstand. 

b. Kedua siku dalam posisi ditekuk 

c. Kemudian letakkan secara perlahan-lahan kedua lutut di atas kedua siku lengan.  

d. Untuk meletakkan kedua lutut ini condongkan anggota badan ke arah depan 

secara perlahan-lahan untuk mencari titik seimbang. 

e. Setelah mencapai titik setimbang baru kedua lutut kaki diletakkan di atas kedua 

siku. 

 

B. Keseimbangan Siku 

Gerakan ini ini bertujuan melatih keseimbangan badan dengan menggunakan 

kedua siku. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk melatih kekuatan otot tangan 

dan lengan.  
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Cara melakukan gerakan keseimbangan siku sebagai berikut. 

a. Posisi awal adalah meletakkan kedua telapak tangan menghadap ke belakang.  

b. Selanjutnya letakkan dan rapatkan secara perlahan-lahan kedua siku ke arah 

pinggul. Kedua siku akan berfungsi sebagai penyangga anggota badan ketika 

melakukan keseimbangan. 

c. Setelah itu bawa titik berat badan ke arah depan. Ketika mencapai titik 

keseimbangan secara perlahan-lahan angkat kedua kaki sejajar dengan lantai.  

d. Posisi akhir, antara anggota badan dengan lantai sejajar. 

 

C. Keseimbangan V-sit 

Gerakan V-sit ini bertujuan melatih keseimbangan anggota badan bagian 

atas dan bagian bawah. Gerakannya seperti membentuk huruf V. 

 

Cara melakukan gerakan V-sit sebagai berikut. 

a. Posisi awal tidur terlentang dengan kedua kaki lurus. 

b. Kemudian secara perlahan-lahan angkat badan anggota bagian atas dan bawah 

di condongkan ke tengah membentuk huruf V untuk mencari titik seimbang.  

c. Ketika mencapai titik seimbang, tahan beberapa saat kemudian kembali ke 

posisi semula 
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d. Tingkat kesulitan gerakan ini akan semakin tinggi ketika kedua kaki dan 

anggota badan bagian atas semakin mendekat. 

 

D. Keseimbangan Berpasangan 

a. Keseimbangan berpasangan, dengan salah satu berdiri di atas paha salah satu 

teman lain. Kedua tangan berpegangan lurus. Kedua badan masing-masing 

harus berusaha mencari keseimbangan dengan cara mendoyongkan badan ke 

belakang agar menemukan titik keseimbangan di atas teman yang menjadi 

landasan. 

 

b. Keseimbangan kedua adalah masih seperti yang pertama, bedanya adalah 

yang berdiri di atas paha temannya menghadap ke belakang. Kedua tangan tetap 

berpegangan dengan teman yang menjadi partnernya. Gerakan keseimbangan 

ini dapat juga dilakukan dengan cara teman yang menjadi tumpuan memegang 

pinggang teman yang berdiri di atas pahanya.  

c. Gerakan keseimbangan ketiga, salah satu teman sebagai tumpuan tidur 

telentang dengan kedua kaki lurus ke atas. Teman yang menjadi partnernya 

duduk diatas kedua telapak kaki. Sedangkan kedua kaki teman yang duduk tadi 

di sangga oleh kedua tangan teman yang menjadi tumpuan. 

d. Gerakan ke empat, gerakan kapal-kapalan, perut bertumpu pada kedua telapak 

kaki teman yang tidur telentang dengan kedua kaki menjadi tumpuan teman 

yang melakukan gerakan keseimbangan. 
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E. Keseimbangan Berkelompok 

 

 Kedua contoh gambar di atas, merupakan gerakan keseimbangan 

berkelompok. 
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BAB VII 

LATIHAN FISIK SENAM LANTAI 

 

1. Latihan Fisik Umum 

Latihan fisik umum, bertujuan agar tubuh secara fisiologis dan psikologis siap 

beraktivitas dalam pembelajaran senam. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara, 

1) bermain (game) (lintang alihan, elang dan anak ayam, lempar tangkap bola,  

jogging, lompat tali, 2) chalestenic merupakan gerakan yang bertujuan untuk 

penguatan otot-otot dan persendian tubuh dari leher, lengan, bahu, badan, pinggul 

dan kaki. 

2. Latihan Fisik Khusus 

Latihan khusus dalam senam bertujuan untuk mempersiapkan seluruh 

anggota badan agar siap melakukan gerakan-gerakan senam dari yang mudah 

hingga yang sulit. Latihan ini lebih ditekankan pada pada aspek kekuatan, 

kelentukan, dan power (daya ledak). Sedangkan anggota tubuh yang perlu dilatih 

khusus adalah 1) bagian tubuh bagian atas yang terdiri dari tangan, lengan dan bahu, 

2) tubuh, dan 3) tubuh bagian bawah yang terdiri dari kedua kaki dan pinggul. 

1. Latihan Kekuatan  

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna 

membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Kekuatan otot merupakan 

komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara 

keseluruhan. Hal ini disebabkan: (1) kekuatan merupakan daya penggerak setiap 

aktivitas fisik dan (2) kekuatan memegang peranan yang penting dalam melindungi 

atlet dari kemungkinan cidera. 

1) Latihan kekuatan Otot Kaki  

1) Leg Press Machine 
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Gerakan dilakukan dengan cara duduk dengan badan condong ke belakang. 

Gerakannya adalah kedua kaki mendorong plat besi ke atas hingga lurus, kemudian 

diturunkan. Berat beban dapat diatur disesuaikan dengan kekuatan kaki. 

 

2) Leg Extension Machine 

Pertama, pilih berat beban yang sesuai dengan kemampuan dan duduk  di 

mesin dengan kaki Anda di bawah pad (kaki mengarah ke depan) dan tangan 

memegang bar di kedua sisi machine. Ini merupakan posisi awal. Perlu 

menyesuaikan pad sehingga jatuh di atas kaki/lower leg (tepat di atas kaki Anda). 

Kedua kaki membentuk sudut 90 derajat antara kaki bagian bawah (lower leg) dan 

atas (upper leg). Jika sudut kurang dari 90 derajat maka itu berarti lutut berada di 

atas jari-jari kaki yang pada gilirannya dapat menciptakan tekanan berlebih pada 

sendi lutut. 

 

3) Leg Flexi Machine 

 

Fungsi gerakan: untuk mengembangkan kekuatan dan daya tahan otot paha 

belakang (hamstring). Gerakan dilakukan dengan cara menarik kedua kaki ditekuk 

mendekati paha, lalu di luruskan kembali. Berat beban dapat disesuaikan dengan 

kemampuan. Gerakan dapat dilakukan secara berulang-ulang, baik repetisi maupun 

setnya.  
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b. Otot Tangan dan Bahu 

1) Push Up 

Gerakan push up bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot 

lengan dan bahu. 

Cara Melakukan Push Up sebagai berikut. 

Posisi badan; tengkurap di atas lantai/matras. Kedua tangan dibuka sedikit 

lebih lebar dari bahu, kedua telapak tangan di lantai dan tekuk jari ke arah kepala.  

 

Kedua kaki lurus ke belakang berdekatan dan ujung telapak kaki menjadi 

tumpuan. Gerakan selanjutnya adalah, turunkan dan angkat tubuh menggunakan 

lengan dan luruskan posisi kepala hingga sehingga tubuh sejajar dengan 

lantai/matras. Siku membentuk sudut 90 derajat. Buang napas saat tubuh naik dan 

tarik napas saat badan turun. Lakukan berulang hingga kemampuan maksimal.  

Untuk putri gerakan push up dapat dilakukan dengan cara yang hampir sama 

dengan putra. Letak perbedaannya adalah pada kedua lutut yang menumpu di 

matras atau lantai. Sedangkan gerakan lain sama dengan putra. 
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2) Pull Up 

Pull up merupakan gerakan yang pada prinsipnya bersifat menarik. Bertujuan 

untuk melatih kekeuatan dan daya tahan otot lengan 

 

   

. Gerakan ini dapat dilakukan pada palang yang ketinggiannya dapat di atur 

sehingga membentuk sikap awal menggantung, kemudian mengangkat tubuh ke 

atas sampai dagu sejajar dengan ketinggian palang. Usahakan tubuh tidak banyak 

bergerak pada saat kedua lengan mengangkat badan. Dapat dilakukan secara 

berulang. 

3) Latihan Plank Jump In 

Cara melakukan gerakan ini seperti akan melakukan start jongkok, kemudian 

lempar kedua kaki kebelakang seperti posisi akan melakukan push up. Gerakan ini 

bertujuan untuk melatih kekuatan otot-otot bahu.  
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c. Otot Perut 

1) Sit Up  

 Sit up adalah gerakan yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot-otot perut 

(abdominalis). Cara melakukan adalah kedua kaki di tekuk, kedua tangan di 

samping kiri dan kanan telinga. Selanjutnya badan dalam posisi tidur dan kedua 

kaki ditekuk. Gerakan selanjutnya badan diangkat seperti orang bangun dari tidur. 

Gerakan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga dilakukan secara 

berpasangan. Seorang melakukan dan seorang yang memegang kedua kaki, 

sekaligus menghitung jumlah gerakan yang dilakukan oleh teman. 

 

2) Mengangkat Kedua Kaki 

Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara tidur telentang dan kedua tangan berada 

di samping kiri dan kanan badan. Cara melakukannya yaitu kedua kaki di angkat ke 

atas membentuk sudut siku dengan badan. Selanjutnya kedua kaki diturunkan 

kembali. Hal ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan awal masing-masing mahasiswa. 
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3) Membentuk huruf V 

Gerakan membentuk huruf V. Cara melakukannya yaitu posisi awal tidur 

telentang dengan kedua kaki dan tangan lurus. Berikutnya menyatukan gerakan 

kedua kaki dan tangan secara bersamaan bertemu dititik tengah keseimbangan 

badan. Setelah itu kedua tangan dan kaki diturunkan dalam kondisi lurus. Demikian 

seterusnya dapat dilakukan secara berulang. 

 

d. Otot Punggung 

1) Back up 

Back up merupakan gerakan yang bertujuan untuk melatih kekuatan dan daya 

tahan otot punggung. 

 

 

Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara tidur tengkurap, kedua tangan di 

belakang leher, kemudian angkat badan ke atas setinggi-tingginya. Dalam 

melakukan gerakan ini dapat dilakukan berpasangan dengan teman, dengan cara 

salah satu teman memegangi kedua kakinya sekaligus menghitung berapa gerakan 

yang telah dilakukan. Prinsip dalam melakukan gerakan ini adalah dalam 

mengangkat anggota badan atas harus bersifat progresif (semakin tingi). Artinya 

bahwa masing-masing mahasiswa memiliki kemampuan awal yang berbeda. Oleh 
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sebab itu yang terpenting adalah dalam melakukan gerakan back up ini, makin lama 

harus makin bertambah bebannya baik dari aspek ketinggian angkatan badan, 

jumlah frekuensi, set, dan intensitas. 

2) Mengangkat Kedua Kaki Berpasangan 

Gerakan mengangkat kedua kaki ini dapat dilakukan dengan cara 

berpasangan dengan teman. Posisi awal, salah satu teman tidur telungkup dengan 

kedua tangan dan kaki lurus. Gerakan selanjutnya adalah salah satu teman 

memegang kedua pergelangan kaki kemudian mengangkatnya setinggi mungkin. 

Hal ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kemampuan awal 

masing-masing.  

3) Kayang  

Kayang merupakan yang dapat dipergunakan untuk melatih kekuatan otot-

otot punggung sekaligus melatih kelentukan. Gerakan ini dapat dilakukan dengan 

cara berpasangan dengan teman. Cara melakukan yaitu salah satu teman berdiri dan 

siap melakukan gerakan kayang. Sedangkan teman lainnya melakukan sikap 

merangkak, kemudian temannya melakukan gerakan kayang di atas punggung 

teman lalu berdiri.  Cara ini bertujuan memudahkan bagi mereka yang belum 

memiliki kemampuan kayang dengan baik. 

2. Latihan Kelentukan 

Kelenturan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk mengerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas 

mungkin, tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitarnya persendian. 
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Latihan kelentukan dapat dilakukan dengan berbagai jenis gerakan. Beberapa 

contoh dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. 

1. Gerakan melentukkan badan ke salah satu kaki yang di luruskan. Kaki satunya 

ditekuk. Dapat dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kiri. Tujuan 

gerakan ini adalah melatih kelentukan otot pinggang sebelah kiri dan kanan. 

2. Gerakan mencium lutut. Gerakannya adalah merapatkan kedua kaki lurus, 

kemudian badan dibungkukkan dengan cara kedua tangan berusaha memegang 

kedua pergelangan kaki. Dalam melakukan gerakan ini dapat juga dibantu oleh 

teman dengan cara mendorong tubuh, agar dapat mencium lutut. 

3. Gerakan lain, dilakukan dengan cara mengangkat kedua tangan oleh teman. 

Posisi badan tidur tengkurap dengan kedua tangan dan kaki lurus ke atas. Salah 

seorang teman berada di samping kiri atau kanan, kemudian memegang 

pergelangan tangan dan mengangkat setinggi-tinggi sehingga membentuk 

gerakan seperti busur. Gerakan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang. 

4. Duduk, dengan posisi merentangkan kedua kaki, lalu julurkan badan ke depan 

sampai kedua tangan, kepala dapat mendekat ke lantai. 

5. Gerakan dengan posisi tidur telentang, kemudian kedua kaki secara bersamaan 

diangkat sampai kedua ujung kaki menyentuh lantai di atas kepala. Dalam 

melakukan gerakan ini dapat juga dengan cara di ayun-ayunkan. 

6. Dapat juga dengan tidur telungkup, kemudian kedua tangan memegang 

pergelangan kaki. Gerakan berikutnya, kedua tangan berusaha sekuatnya untuk 

menarik pergelangan kedua kaki sehingga membentuk gerakan badan yang 

seperti membusur. 
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3. Power  

Pengertian power atau daya ledak adalah kemampuan tubuh melakukan 

gerakan secara eksplosif, power merupakan perpaduan antara kecepatan dan 

kekuatan. 

 

a. Squat thrust (jongkok berdiri) merupakan sebuah latihan untuk kekuatan dan 

daya tahan otot-otot dada, kaki, lengan, dada, dan perut.  

Cara melakukan: berdiri tegak, dilanjutkan dengan posisi jongkok dengan kedua 

tangan menumpu di lantai. Gerakan berikutnya, melemparkan kedua kaki lurus ke 

belakang membentuk gerakan seperti akan melakukan push up. Setelah itu, kembali 

pada gerakan jongkok dengan cara menarik kedua kaki mendekati tumpuan kedua 

tangan. Kemudian dilanjutkan dengan posisi akhir berdiri kembali. 

b. Squat Jump 

Squat jump adalah gerakan yang melompat ke atas dan mendarat menumpu 

pada kedua kaki agak jongkok yang bertujuan untuk melatih power otot-otot kaki. 

Cara melakukan gerakan ini sebagai berikut. 

 

Cara Melakukan Squat Jump 
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Posisi Badan; berdiri, letakkan tangan di belakang kepala atau menyilang di 

dada, kedua lutut agak ditekuk. Selanjutnya, lakukan sedikit jongkok (squat) 

sehingga paha agak sejajar dengan lantai. Gerakan berikutnya adalah angkat tubuh 

atau meloncat (jump) setinggi mungkin dengan mendorong ujung kaki ke lantai. 

Saat mendarat, lakukan dengan jari kaki terlebih dahulu lalu bersiap melakukan 

jongkok lagi. Lakukan berulang. 

Power pada dasarnya merupakan perkalian antara kekuatan dan kecepatan. 

Oleh sebab itu semua gerakan latihan kekuatan dapat bergeser kearah power jika 

dilakukan dengan beban  agar ringan dan disertai kecepatan yang cukup. 
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