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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT penulis 

panjatkan karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku 

dengan judul “Pembelajaran Teknik Dasar Senam Lantai” dapat 

terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah 

direncanakan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.  

Buku ini disusun sebagai upaya melengkapi bahan 

pengetahuan dan pembelajaran bagi siswa sekolah, guru maupun 

mahasiswa Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, utamanya untuk 

mahasiswa yang menempuh matakuliah Senam. 

 Penulis sangat menyadari bahwa penulisan buku ini tidak 

lepas dari adanya kerja keras, dukungan dan bantuan dari semua 

pihak baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga. Penulis 

menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, maka 

dari itu penulis dengan lapang dada menerima saran dan kritik yang 

bersifat membangun, sebagai upaya penyempurnaan buku ini.  

Semoga segala sesuatu yang telah diberikan kepada 

penulis, dapat berkenan dibalas kebaikannya oleh Allah SWT. 

Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan 

tambahan wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran, sehingga kita dapat meningkatkan kompetensi dan 

mempunyai kemampuan melaksanakan proses pembelajaran yang 

lebih baik.  

 

 

Malang, Desember 2016 
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Bab 1 

Sejarah Senam 

 

Belum diketahui secara pasti sejak kapan sejarah senam 

tercipta. Namun senam pertama kali dapat diperkenalkan pada 

zaman Yunani kuno. Senam berasal dari kata Gymnastics, Gymnas 

berarti telanjang, sebab pada waktu itu orang-orang berlatih tanpa 

memakai pakaian. Sedangkan Gymnasium adalah suatu tempat 

yang dipergunakan untuk mengadakan latihan senam. Pada zaman 

itu Gymnastik dilakukan dalam rangka upacara-upacara 

kepercayaan yaitu guna menyembah dewa Zeus.  Tetapi setiap 

negara, setiap bangsa memberikan keterangan dan tanda-tanda 

adanya aktivitas bersenam, antara lain: (Soekarno, Wuryati. 

1985:5).  

1. Senam Pada Jaman Kuno (l.k. 2000 s/d 1000 tahun S.M) 

a. Jaman Primitif 

Pekerjaan orang primitif untuk menyambung hidupnya 

dengan jalan berburu, menangkap ikan dan berperang. Oleh karena 

alat-alat yang dipakai sederhana sekali, maka yang 

dikembangkannya adalah kekuatan fisiknya. Bagi masyarakat 

primitif mempertahankan hidup dengan jalan perang mempunyai 

peranan yang paling penting, sebab kelanggengan suatu bangsa 

atau suku tergantung dari hasil peperangan. Biasanya peperangan 

diakhiri dengan tari-tarian berupa bentuk gerak yang penting dalam 

kehidupan mereka. Suatu tari merupakan bagian dari pemujaan 

mereka terhadap nenek moyangnya. 

Pendidikan pada jaman itu ditujukan kepada anak dari 

anggota sukunya dan ditekankan kepada menguatkan badan. 

Mereka ikut berburu dan berperang untuk diterima sebagai anggota 

suku, pada upacara pembaptisan sebagai orang dewasa, anak-
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anak yang menjelang akil baligh diuji ketangkasannya dan 

ketahanannya menahan rasa sakit. 

b. Cina 

Sejak tahun 2700 SM. Di dataran Cina ada suatu kegiatan 

yang menyerupai senam, terutama dalam bentuk penyembuhan 

atau pengobatan. Latihan berupa macam-macam gerakan pasif 

dan aktif, latihan pemanasan dan massage. Beberapa abad 

lamanya, Cina mempunyai kebudayaan yang boleh dikatakan tidak 

berubah-ubah. 

Ajaran Cina jaman kuno ini adalah filsafat moral yang 

menekankan pentingnya keluhuran budi. Untuk memperoleh 

hikmahnya kehidupan, orang harus menempuh jalan kesucian dan 

kesetiaan. Ajaran tersebut antara lain ajaran Kong Hu Cu yang 

kemudian diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. 

Adat kebiasaan di dataran Cina banyak diketahui dari 

kumpulan tulisan-tulisan Kong Hu Cu dan murid-muridnya. Kecuali 

latihan pernapasan dan melulut, ada suatu tarian atau dansa yang 

tujuannya adalah menyembuhkan. Dansa adalah kegiatan yang 

merupakan bagian yang penting dalam pendidikan Cina Kuno. 

Dengan berdansa orang-orang Cina berharap dapat melawan 

penyakit kurang darah, tungkai yang-  

membengkak dan penyakit busung air. Hal ini telah dikenal sejak 

dahulu kala. Senam medis dari Cina merupakan tradisi yang sudah 

berabad-abad usianya dan bertahan sampai sekarang. Di samping 

melalui lukisan-lukisan dan patung-patung kayu dapat diketahui 

permainan anak-anak Cina (kebanyakan dilakukan di Biara-biara) 

yang berupa latihan keseimbangan pada tambang dan latihan 

berbagai macam senam lantai. 

c. India 

Unsur-unsur senam yang ada di India kuno adalah teknik 

bernapas dan pengetahuan tentang penyembuhan penyakit. 

Kegiatan ini mempunyai arti keagamaan, antara lain cita-cita hidup 
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dari orang berkasta pendeta/padri yang ingin lepas dari derita di 

alam fana, pemujaan kepada dewa brahmana. Dalam pelajaran 

menurut agama Budha, ditujukan caranya menuju kehidupan yang 

lebih baik yaitu dengan jalan penguasaan jasmani, pengaturan 

pernapasan dan meditasi. 

Bernapas selalu dihubungkan dengan kekuatan alam. 

Setiap kali berlatih, kita bernapas, dan bernapas berarti kita 

menghirup udara. Udara yang kita hirup bermuatan prana, dan 

prana inilah yang merupakan suatu sumber kekuatan yang 

memelihara alam semesta. Senam Yoga misalnya, lebih dari pada 

usaha sekedar untuk tujuan medis. Dalam tujuannya yang hakiki 

senam Yoga melepaskan diri dari hidup keduniawian. Pelajaran ini 

berkembang ke Negara lain, diantaranya Jepang, Cina dan 

juga Indonesia (dengan perubahan-perubahan). 

Dalam buku Weda, pelajaran terdiri dari latihan yang kita 

kenal dengan latihan tubuh, misalnya : 

 Latihan ketangkasan (headstand, berdiri diatas tengkuk atau 

sikap lilin dan sebagainya. 

 Latihan memanjat tambang/tiang dengan kepala di atas/di 

bawah. 

 Latihan merangkak/merayap 

Lama kelamaan seperti yang kita lihat, Yoga memegang 

peranan dalam senam yang beraliran estetis. 

d. Mesir 

Peninggalan yang terkenal dari Mesir Kuno adalah 

Piramida, dapat kita baca bagaimana kehidupan sehari-hari telah 

terjadi, bagaimana orang hidup dan bekerja. Juga mengenai 

olahraga dapat kita ketahui pada gambar-gambar yang telah 

ditinggalkan bahwa orang Mesir sudah mengenal latihan bebas 

(senam) yang bilamana dilihat dari gaya dan cara melakukannya 

menyerupai gymnastic Jerman Kuno. Latihan-latihan yang lain mirip 
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juga dengan latihan Yoga. Di samping itu terdapat juga macam-

macam bentuk senam lantai. 

e. Yunani Kuno 

Sepanjang sejarah negara Yunani, senam yang disebut 

dengan kata Gymnastic memegang peranan yang penting dalam 

arti kata seluas-luasnya. Gymnastic pada jaman Yunani Kuno dapat 

kita lihat pada lukisan di jambangan, yaitu di Kreta sekitar 2000 

tahun SM. Suatu jenis olahraga bagaimana orang yang beradu 

melawan sapi memegang tanduknya melajam pada sapi yang 

menyerbu, kemudian melakukan baling-baling (cartwheel) di atas 

punggungnya dan mendarat kembali di belakang binatang itu. 

 

2. Senam Pada Jaman Yunani Dan Romawi atau Senam Klasik 

(1000-476 S.M.) 

a. Yunani (1000 S.M.-146 S.M) 

Sparta 

Sparta dibangun 1000 tahun sebelum Masehi. Permainan 

Olympics untuk menghormati dewa-dewa mempunyai tujuan 

spiritual. Pada masa itu hanya orang yang berkuasa/orang yang 

terkemuka, orang-orang yang mempunyai hak lebih yang 

mendapatkan pendidikan. 

Pada tahun 550 sebelum Masehi terjadilah pembalikan. Budak-

budak yang merasa tertindas memberontak. Untuk mencegah 

kekacauan, kaum militer memegang kekuasaan. Kalau dulu 

olahraga mempunyai tujuan spiritual, sekarang olahraga dipakai 

untuk menyusun kekuatan (militer). Laki-lakinya yang kuat, 

perempuannya tidak terlalu perasa dan dapat melahirkan anak yang 

sehat. Kekuatan tidak lain adalah latihan-latihan militer. Rakyat 

harus kuat dan latihannya terdiri dari: 

1. Baris-berbaris 

2. Lari cepat, dan 

3. Gulat 
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Athena 

Athena tumbuh dengan pesat dan setiap orang dapat 

menduduki jabatan di pemerintahan dan dapat bergaul dengan 

kaum bangsawan (kebalikan dari Sparta). 

Sparta pendidikan terbatas pada segi intelek dan segi 

militer, kalau Athena semua aspek. Sparta menekankannya pada 

kekuatan fisik saja, sedangkan tujuan gymnastic di Athena adalah 

manusia yang selaras (harmonis) antara jiwa dan raga (Socrates). 

Di Athena rakyat hidup di alam yang lebih demokratis. Gymnastik 

merupakan bagian dari pendidikan yang menyeluruh. Latihannya 

antara lain panthatlon yang terdiri dari : 

 Lari  

 Lompat 

 Lempar lembing 

 Lempar cakram 

 Gulat 

Jatuhnya Yunani, Yunani yang terpusat pada pemerintah- 

an kota Athena terbuka pintunya terhadap dunia bebas. 

Pada Abad ke 3 S.M. teknik dan pengetahuan berkembang 

dengan pesat sekali. Akan tetapi setiap orang mencari 

peruntungannya sendiri-sendiri, mencari kekayaan untuk diri 

sendiri. Kebudayaan Yunani tidak berakar kuat, segala pesta 

upacara keagamaan dan permainan yang begitu megah mulai 

hilang. Segala macam kegiatan olahraga lebih banyak diajukan 

untuk pengobatan. Arti spiritual hilang. Dengan hilangnya cita-cita 

dan semangat, Yunani menjadi lemah dan akhirnya orang Hellena 

dikuasai Roma. Tahun 146 S.M. Yunani menjadi jajahan orang 

Romawi. 

b. Romawi (146 S.M.- 476 M) 

Pendidikan yang dilakukan di Roma berbeda dengan 

Yunani. Kalau di Yunani pendidikan dipusatkan di sekolah, 

sebaliknya di Roma keluargalah tempat mendidik anak. 
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Keluarga dimana sang ayah berkuasa (Pater Familias) 

memerintah dengan keras dan memberikan segala ketangkasan 

kepada anak-anaknya. Gymnastic mendapat tempat yang penting 

yaitu untuk persiapan militer. Mereka mendapat pelajaran 

bertanding dengan tongkat dan "turnen" pada kuda yang terbuat 

dari kayu. Kalau gymnastic di Yunani merupakan bagian dari 

pendidikan, sebaliknya di Roma gymnastic hanyalah ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan praktis. Orang Romawi hidup lebih 

praktis, sebagai anggota masyarakat harus dapat mempertahankan 

Negara. Gymnastic terdiri dari : 

 Perkelahian tongkat 

 Turnen pada kuda tiruan terbuat dari kayu 

 Baris-berbaris 

 Lari lintas alam 

 Seni menunggang kuda 

Gymnastic pada jaman Yunani dan Romawi disebut Senam 

Klasik. Masa itu disebut juga masa Hellenisme, yaitu masa 

kebudayaan orang-orang Hellena (Yunani). Dengan runtuhnya 

peradaban Yunani dan Romawi gymnastic menghilang, dan mulai 

saat itu mulai pertengahan (476-1500 M.) kegiatan senam dilarang 

dan dianggap tabu. Setelah tahun 1500 timbul perubahan, yaitu 

datangnya jaman kebangkitan (Renaissance). Senam dimulai lagi, 

tetapi Senam Klasik ditentang, karena terlalu keras dan kasar. 

Sebagai gantinya datanglah Senam Human (Humanische 

Gymnastiek). 

 

3. Senam Pada Abad Pertengahan (Tahun 476 – 1500 M) 

a. Jatuhnya Romawi 

Pemerintah yang kuat mendatangkan kemakmuran bagi 

Romawi. Kemakmuran yang berlebihan mengubah cara hidup. 

Orang Romawi ingin menikmati kekayaannya. Mereka mulai hidup 

santai. Pemudanya mulai menarik diri dari militer, angkatan 
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perangnya lebih banyak serdadu sewaan. Olahraganya lebih 

dipusatkan kepada mandi uap. Pendidikan pater familias tidak 

popular lagi. Tugas mendidik diserahkan kepada budak (orang 

Yunani). Ternyata kemajuan dibidang materi dan spiritual dari 

Yunani diambil alih Romawi. Pendidikan Romawi tidak mempunyai 

dasar yang kuat dan tidak seirama dengan kemajuan material. 

Pada abad ke empat salah satu suku bangsa Jerman 

berhasil menyerbu ke Roma. Maka runtuhlah kerajaan Roma (476). 

Orang-orang German terkenal dengan sifat-sifat yang negatif kasar, 

suka berkelahi, hukum adatnya ialah yang menang perang adalah 

yang berkuasa. Ini berlaku juga dalam pertandingan dan permainan 

yang kadang-kadang kasar dan kejam. Juga dikalangan 

bangsawan sama kasar dan kerasnya seperti kasar dan kerasnya 

Tournoy (berlaga dengan membawa tongkat di atas kuda). 

Dengan sendirinya anak-anak muda German pendidikan 

tidak lebih dari ketangkasan. Tidak ada latar belakang keagamaan 

lagi dalam permainan, tidak ada perhatian terhadap perkembangan 

jiwa dan perasaan. Baru dengan datangnya agama Kristen 

terjadilah perubahan. 

Tersebarnya agama Kristen menyebabkan cara berfikir 

berubah. Jatuhnya kesusilaan, kebencian terhadap ekses 

(penyimpangan) pada jaman itu sangat ditentang oleh penyebar-

penyebar agama dan mereka ini berusaha mengadakan perbaikan. 

b. Gymnastic adalah Tabu 

Abad pertengahan ditandai dengan didirikannya gereja-

gereja dan biara-biara. Para pendeta/biarawan dan 

ksatria/pahlawan merupakan unsur-unsur yang khas (karakteristik) 

dalam masyarakat abad pertengahan. Pada jaman itu sistem 

pemerintahan adalah sistem feodal. Raja membagi negaranya 

dalam bagian-bagian dan diberikan kepada ksatria-ksatria yang 

patut menerimanya. Ksatria harus taat kepada agama dan patuh 

kepada raja. Maka terjadilah kasta agama dan kasta bangsawan. 
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Ada suatu aliran dari penganut agama di mana pengikut-

pengikut mencoba menaklukan nafsu badan dengan hidup bertapa, 

menjauhkan diri dari masyarakat bahkan menghukum diri sendiri 

secara berlebih-lebihan (aliran asceticisme). 

Hidup berdasarkan kebendaan (materiil) ditekan, sehingga 

akibatnya banyak yang hidup melarat dan menderita. Dengan 

sendirinya- 

 Gymnastic tidak mempunya tempat lagi dan dianggap tabu. 

 

4. Senam Pada Jaman Kebangkitan (Renaissance/Tahun 1500-

1600) 

Dualisme Dalam Pandangan Umat Kristen 

Abad pertengahan adalah abad yang dikuasai oleh 

pandangan hidup agama Katolik. Hidup adalah persiapan untuk 

menuju ke kerajaan Tuhan di alam yang lain. 

Pada abad ini dikuasai oleh dua golongan : 

1) Rahib (monnik) 

2) Kaum bangsawan dan Ksatria (ridder) 

    Sejarah Gymnastic pada abad ini terbagi dua bagian: 

Bagian Pertama 

Masa ini dipengaruhi oleh alam pikirannya Agustinus (tahun 

354-430 M.). Alam pikiran yang tidak mau tahu tentang gymnastic. 

Pandangan ini tidak lain dilatarbelakangi oleh reaksi-reaksi 

terhadap kebudayaan Romawi yang negatif, terhadap kekacauan 

yang terlalu meng-cultus-kan jasmani. 

Bagian Kedua 

Pada bagian ini pandangan terhadap gymnastic dikuasai 

oleh cara berpikir dari Thomas Acquino (tahun 1224-1274 M.). 

Jasmani dan Rohani adalah dua unsur yang tak dapat dipisah-

pisahkan. Oleh karena itu unsur jasmani dianggap penting. 

Gymnastic pun diajarkan sampai ke dalam biara-biara. Pendidikan 

untuk ksatriapun berdasarkan kesadaran umat Katolik akan 
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pentingnya Gymnastic, tetapi pendidikannya diarahkan kepada 

kehormatan, keperwiraan dan keperkasaan. Sebaliknya pendidikan 

jasmani bagi rakyat, sifatnya hanya rekreasi. 

Kegiatan Gymnastic dalam bentuk permainan masih 

diadakan seperti misalnya permainan bola, memanjat tiang dan 

menari, anak-anak (berumur 14 tahun) di bawah pimpinan dayang 

(Zucht-meister) dididik naik kuda, anggar, berburu dan pada akhir 

pendidikannya diberikan gelar ksatria. 

Terjadinya Revolusi Jiwa (Renaissance) 

Pada abad 15 dan 16 di Eropa terjadi perubahan dalam tata 

kehidupan. Suatu aliran baru yang disebut Humanisme telah 

menjadi pendobrak pembaharuan dalam dunia pendidikan, 

sehingga gymnastic mendapat tempat yang baru. 

Kematangan yang terjadi ketika revolusi jiwa atau 

renaissance : 

 Reformasi 

 Humanisme 

 Kemajuan Ilmu Pengetahuan (Spesialisasi) 

Pentingnya pendidikan jasmani mereka mempunyai 

pendapat yang sama dengan kita masa kini (abad 20). 

a. Vittorino Da Feltre (1379-1446 M.) 

Gymnastic sebagai pendidikan jasmani belum berkembang, 

baru kemudian seorang pendidik yaitu Da Feltre mempraktekan 

gymnastic sebagai pendidikan jasmani. Cita-cita kaum Humanis 

juga masuk ke dalam gereja dan oleh karena itu pula pendapat 

bahwa pendidikan jasmani penting dapat diterima. 

b. Sedoletti 

Sadotti mulai menghargai pendidikan jasmani seperti halnya 

pendeta lainnya. Ia menghendaki gymnastic dan musik diajarkan 

kepada anak-anak dan sedapat mungkin dalam bentuk ritmis. 

c. Vives (1492-1540 M.) 
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Ia menekankan kepada pentingnya gerak yang luwes dan 

enak dipandang. Ia menentang metode yang militeristik, 

pendekatan terhadap murid harus secara anak didik bukan secara 

militer. Tujuan utamanya ialah tubuh yang sehat dan bebas dari 

ketegangan jiwa. 

d. Montagna (1533-1592 M.) 

Ia menekankan kepada pengembangan jasmani dan disiplin 

yang tinggi. Apa yang terlihat secara lahiriah harus tersirat secara 

batiniyah. Apa yang terkandung dalam hati harus terlihat secara 

lahiriah. Oleh karenanya jasmani harus dilatih. 

 

5. Senam Pada Abad Ke 17. 

Pada abad ini yaitu abad ke 17 orang mencari "Kebenaran". 

Ilmu pengetahuan melepaskan diri dari gereja. Baru saja pelajaran 

agama/gereja menyebar di masyarakat, tidak lama kemudian ilmu 

pengetahuan berkembang untuk mencari kebenaran. Dua cara 

dalam mencari kebenaran : 

 Di Inggris ialah Emperisme 

 Di Perancis (dan Jerman) ialah Rasionalisme. 

Kedua pendekatan tersebut sangat mempengaruhi cara 

berfikir dan perkembangan sikap terhadap pendidikan jasmani. 

Emperisme (John Lock) 

Menurut Emperisme, dalam mencari kebenaran ilmu 

pengetahuan itu datang dari luar, dari hubungan dengan 

lingkungannya. Jadi pengetahuan itu timbul oleh karena 

pengalaman. Pengalaman itu timbul dari pengamatan panca indra. 

Pengamatan adalah apa-apa yang kita tangkap melalui 

panca indra, indra hanya dapat bekerja dengan baik apabila tubuh 

kita baik (sehat). 

Bila badan/jasmani sakit, maka panca indra tidak berfungsi 

secara-  
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sebaik-baiknya. Agar fungsi indra baik, badan harus sehat. Baik 

badan maupun jiwa harus dilatih "mensana in corporesano" Oleh 

karena itu gymnastic penting untuk perkembangan intelek. 

Rasionalisme (Herbart) 

Rasionalisme cara berfikirnya bertentangan dengan 

Emperisme. Menurut pemahaman Rasionalisme panca indra kita 

tidak dapat melihat kebenaran. Dengan panca indra kita mampu 

melihat matahari memutari bumi, dan bumi itu datar, ternyata panca 

indra kita menipu diri kita sendiri, oleh karena itu tidak boleh 

mempercayai panca indra. Hanya pikiran atau rasio kita yang dapat 

menjejaki kebenaran. 

Rasionalisme menitikberatkan pada perkembangan akal 

atau rasio. Tujuannya ialah untuk memperoleh pengetahuan. 

Gymnastic tidak penting oleh karena tidak dapat membantu untuk 

memperoleh pengetahuan dan terutama di bawah aliran 

Rasionalisme, badan adalah bagian yang lebih rendah daripada 

jiwa. Oleh karena itu badan/jasmani kurang penting. 

 

6. Senam Pada Abad Ke 18. 

Pada abad ini muncul beberapa aliran-aliran yang sangat 

populer, antara lain: 

a. Aliran Romantik (J.J. Rousseuau). 

Aliran ini adalah aliran yang mementingkan perasaan dan 

angan-angan atau fantasi. Dia berpendapat : 

"Kalau kita hendak mengembangkan intelegensi murid, 

kembangkanlah kekuatannya. Latihlah jasmaninya. Maka kuat 

jasmaninya, makin patuhlah ia kepada jiwa. Sebaliknya makin 

lemah jasmani, makin merajalela". Oleh karena itu, Rousseau 

berpendapat Gymnastic sangat penting. Maka dikembangkanlah 

senam sekolah (school gymnastiek). 
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b. Aliran Filantrop (Bassedow) (1723-1790 M) 

Bassedow adalah pelopor dari aliran Filantrop dan ia adalah 

orang pertama yang memasukan pendidikan jasmani sebagai mata 

pelajaran di sekolah. 

c. Penerus Aliran Filantropi 

Pada aliran ini tokohnya adalah sebagai berikut:  

 Johan Christian Gutsmuths (1744-1811 M.) 

 Vieth (1763-1836 M) 

Pada abad ini aliran rasionalisme yang mementingkan akal 

ditentang oleh aliran romantik yang mementingkan peranan 

perasaan. Sifat gembira dan bebas lebih dikembangkan. Jean Jack 

Rousseau menyatukan rasionalisme dan romantik menjadi aliran 

filantropin yang mementingkan pendidikan justru kurang berhasil 

karena pada saat itu negara sedang perang menghadapi Napoleon 

(Perancis) dengan tokoh Basedow, dilanjutkan Gutsmuths 

mementingkan kesehatan. 

 

7. Senam Pada Abad Ke 19. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia terdiri dari 

satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan yaitu organisme dengan 

berbagai bakat, pikiran, perasaan, dan ketrampilan, yang harus 

diberi kesempatan untuki berkembang secara serasi dan harmonis. 

a. Senam Elementer 

 Pestalozzi (1746-1827) 

Pestalozzi menciptakan suatu sistem pendidikan yang lebih 

diarahkan kepada kebutuhan seseorang. Ia juga ingin mengangkat 

rakyat kecil melalui senam. Ia sebetulnya sebagai penganut dari 

teori Rousseau, tetapi dalam kenyataannya ada perbedaan. 

Pestalozzi berpendapat , "bahwa gerakan tubuh yang menjadi 

hakekat senam, tetapi kemungkinan gerak pada persendian itulah 

senam". 
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Dari sinilah mulai terbit "senam dengan kemungkinan-

kemungkinan gerak-nya" yang berlawanan dengan Gutsmushs, 

penganjur gerak yang wajar, praktis dan gembira. 

Mulai dari situlah sejarah senam yang sebenarnya, senam 

dalam arti kata "latihan yang metodis, tersusun dan disadari". 

Pestalozzi membagi bentuk latihan: 

 Latihan tubuh terdiri dari: 

a) Latihan persendian paha 

b) Latihan persendian pinggul 

c) Latihan persendian tulang belakang. Gerakannya terdiri 

dari: 

o Gerakan lurus 

o Gerakan berputar 

 Latihan persendian dari Pestalozzi masuk ke seluruh Eropa; 

o Ke negeri Spanyol sebagai latihan militer 

o Ke negeri Perancis dipakai di sekolah-sekolah 

o Ke negeri Swedia dipakai sebagai latihan setempat (latihan 

yang dilokalisir) 

o Ke negeri Jerman dipakai sebagai latihan bebas, hampir 

seluruh sistem senam tidak terlepas dari latihan persendian 

dari Pestalozzi. 

o Sistem Swedia dipakai sebagai latihan persendian dan 

kesehatan 

o Sistem Denmark latihan persendian ini dipakai untuk 

memperbaiki kelainan-kelainan tubuh 

o Sistem Austria, latihan persendian dipakai untuk kelainan-

kelainan tubuh akibat kebiasaan hidup yang salah di sekolah. 

o Sistem latihan yang kemudian latihan persendian sebagai 

salah satu unsur untuk meningkatkan prestasi. 

b. Turnen dari Jerman 

F. L. Yahn (1778-1852), Keberhasilan Phylantropin dalam 

membuka lembaran baru pendidikan jasmani di sekolah, maka 
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datang kekuasaan Napoleon di Prancis. Kekuasaannya yang 

despotis menghambat perkembangan gymnastic di sekolah. 

Yahn tidak tinggal diam, dia menggerakan semangat 

nasional bangsa Jerman melalui gymnastic. Kondisi itu sangat 

menguntungkan bagi Yahn, karena alam pikiran masyarakat 

terhadap gymnastic menunjang. Gymnastic adalah alat untuk 

membentuk keserasian tubuh,  

gymnastic adalah alat untuk mempertinggi ketahanan rakyat, dan 

gymnastic adalah alat untuk mengimbangi ketegangan jiwa yang 

berlebihan. 

Untuk pertama kalinya Yahn memakai istilah Turnen 

sebagai pengganti kata gymnastic. Turnen dari Yahn menjadi pusat 

perhatian seluruh rakyat, dari segala lapisan masyarakat, tua-

muda, kaya miskin, bangsawan dan rakyat jelata. 

Selain mengadakan latihan senam di sekolah Yahn 

mengadakan juga latihan senam diluar sekolah yang disebut 

"Hasenhaide". Sebagai buku pedomannya yang tersebar diseluruh 

Jerman berjudul "Die Deutsche Turnkunst". 

Yahn dihormati sebagai pahlawan, dengan perkumpulan 

Turnennya dia dianggap sebagai bapak Senam-Alat. Muridnya 

Ernst Eiselen yang menambahkan alat gelang-gelang dan kincir 

laying. 

Latihan secara metodis menurut Yahn adalah : 

1) Lari 

2) Macam-macam lompatan: lompat jauh, lompat galah, lompat 

tali dan lompat simpai. 

3) Memanjat tali yang digantung di pohon 

4) Melempar: lempar jauh, lempar sasaran dengan bola, lempar 

lembing, batu dan tolak peluru. 

5) Tarik tambang, mengangkat beban atau partner, mendorong, 

voltigieren, renang, gulat. 

Latihan memakai alat / turnen : 
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o Balok 

o Palang tunggal 

o Palang sejajar 

Permainan : 

Permainan tanding dan menyelinap. 

c. Jatuhnya Turnen 

Turnsperre (1820-1842). Turnen dan organisasi-organisasi 

mahasiswa dilarang keras dan harus dibubarkan. Turnplaiz ditutup, 

ini yang disebut Turn-sperre. 

Akibat adanya Turnsperre, latihan tidak mungkin dilakukan 

di lapangan terbuka sehingga terpaksa harus pindah ke ruang 

tertutup. Latihan lari, lompat dan lempar tidak mungkin dilakukan di 

tempat yang terbatas, maka diciptakanlah suatu latihan yang sesuai 

dengan tempat tersebut. Maka dari sinilah timbul Turnen Perkakas 

(Senam-Alat). 

Karena kegiatan Yahn dibatasi, maka datanglah masa baru 

bagi Senam-Sekolah, senam dengan metode yang lebih baik. 

Orang yang pertama pada masa ini ialah Adolf Spiesz. Maka dari 

sinilah tercipta latihan "bebas yang geometris" latihan yang dibuat-

buat, gerak menurut 8 penjuru mata angin. 

Kemudian terjadi pula latihan memakai perkakas (alat 

besar) yang kemudian berkembang menjadi "Senam Alat" terdiri 

dari : Kuda Lompat/ Vaulting Horse, Gelang-gelang/ Still Ring, 

Palang Tunggal/ Horizontal Bar, Perkakas tersebut berkembang 

terus menjadi 6 macam perkakas untuk putra dan 4 macam 

perkakas untuk putri yang dipertandingkan. 

 

8. Senam Medis. 

Senam Medis atau senam penyembuhan adalah latihan 

tubuh yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan sikap dan 

bentuk tubuh sehingga menjadi normal kembali. 
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1) Senam Jaman Kuno 

Di dataran Cina latihan pernapasan, massage dan macam 

gerakan pasif dan aktif dikenal dalam tulisan Kong Fou 2700 S.M. 

Di Yunani senam penyembuhan dikenal sejak Hippokrates (+ 400 

S.M.). 

a. Galenus (131-201) 

Pada tahun 131-201 Galenus mengembangkan terus karya 

Hippokrates. Di dalam bukunya ia menguraikan latihan aktif, pasif 

dan gabungan pasif-aktif, ia menyuruh pasiennya melakukan 

latihan jasmani sesuai dengan kegunaannya. 

Pada abad pertengahan ilmu pengetahuan medis ini tidak 

mengalami kemajuan. Baru kemudian pada jaman Renaissance 

hidup kembali; suatu pertanda bahwa ilmu pengetahuan medis 

telah tumbuh dengan pesat. 

b. Mercurialis ( 1530-1606) 

Bersama dengan kemajuan ilmu pengetahuan, gymnastic 

yang telah diakui sebagai alat pendidikan di sekolah, telah menjadi 

perhatian tokoh-tokoh di bidang medis. Mercurialis adalah seorang 

tabib dan ahli filsafat yang juga menentang jiwa dan kebudayaan 

abad pertengahan. 

Pada tahun 1569 terbit bukunya yang sangat terkenal, yaitu 

"De arte Gymnastica". Buku tersebut menggambarkan dan 

menerangkan tentang Gymnastic dilihat dari sudut medis-hygienis. 

Menurut Mercurialis gymnastiek mempunyai 3 arti : 

 Propylactis (pencegahan) 

 Therapeutis (penyembuhan) 

 Conservatis (pemeliharaan) 

Gymnastiek ini diberikan istilah senam-hygienis. Ia 

menentang senam yang mengejar prestasi (senam-atletis). 

c. Tissot (1750-1826) 
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C.J Tissot seorang dokter dari Perancis terkenal dengan 

bukunya "Gymnastique Medicale at Chirurgicale" Ia menguraikan 

manfaat gerak-kerja dan istirahat, ilmu penyakit dan orthopaedie. 

Tissot membagi latihan dengan 3 kelompok : 

a. Latihan aktif; bermain, berburu, gerak jalan 

b. Latihan pasif; digendong, diayun, dikayuh 

c. Latihan aktif-pasif; menunggang kuda. 

2) Senam Medis Modern 

P.H. Ling (1776-1839). Sebelum Pehr Hendrik Ling latihan 

senam yang sudah ada dimanfaatkan oleh para ahli medis untuk 

tujuan kesehatan. Jadi secara tidak langsung latihan senam yang 

umum dipakai sebagai alat untuk mencapai tubuh yang sehat. 

Metode Ling sangat berbeda dengan apa yang dipelajari 

di Denmark. Ling akhirnya menyadari bahwa senam baru inilah 

yang dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat. Penyakit 

rakyat, reumatik dan TBC yang melanda Swedia menambah sukses 

Ling dalam mempropagandakan senam untuk kesehatan. 

 

9. Terjadinya Sistem Swedia 

a. P.H. Ling memberikan suatu kriteria untuk senam: 

"Suatu gerak, baru dapat dimasukan sebagai latihan senam, 

kalau mempunyai pengaruh terhadap tubuh atau anggota tubuh". 

P.H. Ling adalah penemu perkakas "jenjang" (wandrek atau 

ribatol) dan "peti lompat" (vaulting box). Dari sinilah dimulai metode 

Swedia dan sejak itulah diikuti oleh Negara-negara lain. 

b. Hjalmar Ling 

Hjalmar Ling berdasarkan ilmu pengetahuan alam, prinsip 

latihannya : 

- Latihan harus diseleksi dengan teliti 

- Pelaksanaan gerak harus tepat 

- Dilakukan dengan sikap permulaan dan sikap akhir yang benar 

- Semua latihan mempunyai dosis yang sesuai dengan tujuannya. 
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c. Torngren 

Torngren yang melanjutkan cita-cita Hjalmar Ling 

menerbitkan bukunya "Leerboek der Gymnastiek" (1905) dan 

dipakai sebagai buku pedoman di sekolah. 

d. Senam Swedia di Jerman 

Tokohnya adalah Rohtstein Barrenstreit, dan masa 

hidupnya (1860-1863). 

 

10. Perkembangan Senam di Denmark 

Pada tahun 1804 buku Gutsmuths diterbitkan di Denmark, 

dan gymnastic dipegang oleh Nachtegall sebagai penerus 

Gutsmuths. Pada tahun +1885 Denmark dipengaruhi oleh sistem 

Swedia. Kemudian muncul tokoh yang merubah kehidupan 

masyarakat Denmark yaitu Niels Bukh (1880-1950). 

Pembaharuan Bukh terhadap sistem Swedia: 

a. Tidak ada latihan yang statis lagi 

b. Tidak ada latihan pernapasan yang berdiri sendiri 

c. Tidak ada latihan melepaskan yang berdiri sendiri 

Pembagian metodik menurut Bukh: 

a. Latihan kelentukan, latihan kekuatan, latihan kecekatan 

b. Latihan lari dan lompat 

c. Latihan ketangkasan 

d. Latihan kerapian. 

 

11. Senam Pada Abad Ke 20. 

Dari abad ke- 19 menuju abad ke- 20 terjadi peralihan pada 

semua lapangan hidup. Penemuan mesin uap dan tenaga listrik 

membawa perubahan dalam cara kerja. Kerja manusia harus 

menyesuaikan diri dari alat kerja tangan menjadi kerja mesin. 

Hadirnya industri mengakibatkan perubahan sosial. Bersamaan 

dengan penemuan bidang teknik dan IPA terjadi pula perubahan 

pandangan ilmu pengetahuan jiwa. Oleh karena itu terjadi 
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perubahan besar dalam senam. Aliran rasionalisme diganti oleh 

sistem senam oleh dasar emosional. Berkembanglah senam irama 

dan senam Austria yang menunjukkan adanya perunbahan secara 

total. 

a. Aliran senam irama 

1) Dalcrose 

Perkembangan senam irama timbul bersamaan dengan 

hadirnya perubahan seni panggung, seni musik, dan seni tari. 

Melalui karyanya “rhytmique”, Dalcrose mencurahkan perhatianya 

kepada hubungan antara musik dan gerak. Dikehendaki perasaaan 

musik dari murid-muridnya dimunculkan dengan cara bergerak. 

Sebagai guru musik, Dalcrose lebih menonjolkan perasaan musik 

daripada gerak tubuh. Gerak tubuh sekedar mengikuti atau sebagai 

pengantar saja. Tatapi hal ini sebagai modal dan dorongan 

terhadap terciptanya senam irama. Dalcrose menyatakan 

“pengertian tentang musik akan lebih baik jika dilakukan dengan 

gherak tubuh”. Irama musik sderbaiknya dipelajari dengan gerak 

tangan atau dengan menghentakkan kaki pada lantai dengan 

maksud belajar merasakan dan menyatakan melalui kontraksi dan 

relaksasi (ketegangan dan pelemasan). 

2) Bode 

Sebagai murid Dalcrose, Bode tidak mengikuti profesi 

gurunya sebagai guru musik, melainkan sebagai guru olahraga. 

Bode lebih mementingkan gerak tubuh yang dibedakan menjadi 2 : 

 Gerak di bawah pengaruh intelek 

 Gerak dibawah pengaruh ilham 

Lebih mengutamakan yang kedua sebab lebih menjiwai. 

3) Delsarte 

Delsarte seorang pemain penggung mengambil alih ide 

Dalcrose tentang gerak tari yang harmonis dan penuh ekspresi, 

yang dipraktekkan menurut hukum-hukumk gerak. Steel Mac Kay 

dari Amerika adalah murid Delsarte. 
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Genevieve Stobbins adalah pengikut Mac Kay. Stobbins 

punya pandangan baru untuk mengarahkan senam di Eropa. Bess 

Mensendik dan Hade Kalmeyer 2 orang murid Stobbins 

mengembangkan aliran baru untuk senam ini dan mendirikan 

sekolah-sekolkah dengan tujuan keserasian (harmonis) batiniah 

yang harus dapat dinyatakan secara jasmaniah. Sebaliknya Nyonya 

Bess Mensendick lebih menonjolkan unsur yang lebih rasional dari 

sistem Swedia yaitu unsur kesehatan melalui kesehatan fisik hingga 

muncul aliran Medis Estetis. 

b. Aliran Medis Estetis 

Bess Mensendick belajar senam irama tetapi mencari jalan sendiri. 

Walaupun demikian ia menghargai gurunya  (Nyonya Stobbins), 

dan ia belajar bahwa “keindahan gerak bagi wanita harus 

diutamakan”. Ia membina gerak kaum wanita karena ia 

berpendapat bahwa belum ada cabang olahraga yang dapat dipakai 

untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut pendapatnya : 

1) Sport terlalu berat sebelah untuk dapat memupuk keindahan 

bagi kaum wanita dan hanya melatih sebagian anggota tubuh 

secara intensif. 

2) Seni tari terlalu terikat pada iramamusik dan pada gertak dasar 

yang tel;ah ditentukan sebelumnya atau dapat dikatakan pelaku 

terikat oleh pengaruh dari luar manusia itu sendiri. Paksaan dari 

luar ini tidak disukai oleh mensendick. 

3) Senam melatih gerak yang diciptakan orang lain, terikat 

pengaruh dari luar juga. Menurut Mensendick wanita modern 

tidak tertarik karena tidak bebas. Metode Mensendick 

mendekati prinsip senam Swedia. Pandangan yang didasari 

pengetahuan alam dan kesehatan, memaksa murid-muridnya 

untuk mempelajaritubuh manusia sedalam-dalamnya, yang 

meliputi : 

 Pengetahuan tentang kerangka manusia (Architektonis) 
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 Pengetahuasn tentang otot-otot dan persendian 

(anatomis) 

 Pengetahuan tentang faal otot (fisiologis) 

 Analisis dan sintesis gerak dalam kehidupan sehari-hari 

tanpa irama musik dan ekspresi 

Menurut Mensendick, gerak yang baik ataupun yang tidak baik 

itu bergantung pada “ penerapan hukum-hukum mekanika 

secara sadar” terhadap gerak. Mensendick menekankan 

pentingnya pernapasan agar gerak itu manjadi baik. Untuk 

tujuan keindahan gerak dan kesehatan, Mensendick 

mengutamakan gerak yang ekonomis, yaitu sedapat mungkin 

otot berkontraksi dan relaksasi menurut kebutuhan (bekerja 

tidak berlebihan) dan tidak mengerahkan seluruh tenaga. 

c. Pembaharuan dalam musik. 

Hendrich Medau (1929), salah seorang penerus Bode 

mendirikan sekolah untuk pembentukan gerak di Berlin, sebuah 

sekolah untuk calon guru olahraga. Semula Medau setia mengikuti 

metode Bode yaitu gerak keseluruhan dan gerak berirama. Namun 

akhirnya secara didaktis ia membawa pembaharuan dengan 

memperkenalkan perkakas tangan, seperti simpai, gada, dan 

terutama bola (Bola Medau), sehingga geraknya menjadi rileks dan 

lepas. Gerak lepas diperlukan agar menjadi halus. Setiap perkakas 

mempunyai kekhususan; gada untuk latihan mengayun, bola 

Medau khusus untuk senam irama dibuat ringan dan kenyal sekali, 

untuk melatih gerak total / keseluruhan (misal : melempar bola ke 

atas) dan untuk melatih kecepatan bereaksi. 

Cesar adalah pelopor wanita yang mengikuti kursus-kursus 

senam yang diselenggarakan oleh Mensendick. Dalam beberapa 

hal metodenya sama dengan Mensendick. Dalam pelajaran 

geraknya, Mensendick berusaha agar muridnya menyadari bentuk 

ideal dari sikap dan gerak, menyadari bayangan sikap dan gerak 

diri sendiri, dan menyadari kesalahan-kesalahannya. Metode Cesar 
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juga bisa digunakan oleh orang-orang yang mempunyai keluhan 

pada punggung dan sakit pada kaki. Dengan diajarkan secara baik 

dan membentuk kebiasaan yang baru, keluhan-keluhan orang tua 

yang demikian itu dapat disembuhkan. 

d. Sistem Austria. 

Gaulhofer dan Streicher 

Setelah perang dunia I terjadi pembaharuan sistem 

Pendidikan, tujuan Pendidikan Jasmani tidak lagi aspek biologis 

(=kuat dan sehat) tetapi Paedagogis, yaitu mengembangkan 

manusia seutuhnya secara optimal, artinya mengembangkan 

tenaga yang ada pada diri manusia. Pelopornya : Prof. Gaulhofer 

dan dr. Margaret Streicher pada tahun 1920.  

Sistematika Metodik 

I. Latihan Normalisasi. 

II. Pembentukan 

 Pembentukan sikap 

 Pembentukan gerak  

III. Latihan Prestasi. 

 Bentuk dasar 

 Berenang 

 Latihan ketahanan/beladiri 

 Permainan tanding dan 

beregu 

IV. Seni Gerak 

A. Pendahuluan. 

B1. Latihan Tubuh (Normalisasi) 

B2. Latihan Keseimbangan 

B3. Latihan Kekuatan dan     

      Ketangakasan 

B4. Latihan Jalan dan Lari 

B5. Lompat dan Loncat 

C. Penenangan 

 

 

Burger dan Groll 

Setelah perang dunia ke II terjadi pembaharuan lagi pada 

sistem Austria. Yang dipelopori oleh Dr. Hans Groll bekerjasama 

dengan Prof. Burger. Pendidikan jasmani tidak hanya pada 

perkembangan biologis saja, namun dapat berguna untuk 

pembetukan kepribadian secara total (Gesamtpersonlichhkeit), 

dimana aspek-aspek kejiwaan juga perlu ditonjolkan. 
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Sistematika Metodik 

I. Pembentukan: 

a. Normalisasi 

b. Pembentukan sikap 

c. Pembentukan gerak 

II. Latihan Prestasi 

a. Prestasi yang diukur 

- Kekuatan 

- Kecepatan 

- Daya tahan 

- Ketajaman panca indera 

- kesiapsiagaan 

b. Prestasi yang dihargai 

- Kecakapan 

- Keterampilan 

- Keberanian 

- Kesegaran  

III. Permainan dan tari-tarian 

IV. Lintas lembah bukit dan 

berkemah 

 

A. Pendahuluan 

B. Pembentukan sikap dan 

gerak 

C. Prestasi dan 

keterampilan 

D. Permainan dan tari 

E. Penutup  
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Bab 2 

Sejarah Masuknya Senam ke Indonesia 

 

Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912, ketika 

senam pertama kali masuk ke Indonesia pada jaman penjajahan 

Belanda. Masuknya olahraga senam ini bersamaan dengan 

ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di 

sekolah-sekolah. Dengan sendirinya senam sebagai bagian dari 

penjaskes juga diajarkan di sekolah.  

Senam yang diperkenalkan pertama kali pada waktu itu 

adalah senam sistem Jerman. Sistem ini menekankan 

pada kemungkinan-kemungkinan gerak yang kaya sebagai alat 

pendidikan. Lalu pada tahun 1916 sistem itu digantikan oleh sistem 

Swedia (yang menekankan pada manfaat gerak), sebuah sistem 

yang dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan 

dari angkatan laut kerajaan Belanda, bernama Dr. H. F. Minkema. 

Lewat Minkema inilah senam di Indonesia mulai tersebar, terutama 

ketika ia pada 1918 membuka kursus senam Swedia di kota Malang 

untuk tentara dan guru. Namun demikian, cikal bakal penyebaran 

olahraga senam dianggap berawal dari Bandung. Alasannya, 

sekolah pertama yang berhubungan dengan senam didirikan di 

Bandung, ketika pada tahun 1922 di buka MGSS (Militaire 

Gymnastiek en-  

Sporschool). Mereka yang lulus dari sekolah tersebut 

selanjutnya menjadi instruktur senam Swedia di sekolah-sekolah. 

Melihat perkembangannya yang baik, MGSS kemudian membuka 

cabang-cabangnya 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 
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Indonesia. Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan 

di lingkungan masyarakat, digantikan oleh “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 aba-aba yang dikumandangkan yang berbunyi “sei kei rei,” 

semua murid harus membungkuk dalam-dalam menghadap utara 

(Tokyo) di mana kaisar Tenno Heika bersemayam. Jaman Taiso 

tidak berlangsung lama. Bentuk latihan “taiso” berasal dari sistem 

Swedia. Kegiatan senam pada zaman penjajahan Jepang yang 

digabungkan  dengan latihan militer tidak lain adalah suatu infiltrasi 

semangat, jiwa, dan kebudayaan Jepang terhadap Indonesia. 

(Soekarno, Wuryati. 1985:22). 

Pada jaman kemerdekaan senam yang diwajibkan Jepang 

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

pemerintah Belanda akhirnya dipakai kembali di sekolah-sekolah. 

Peristiwa penting dalam olahraga senam di jaman kemerdekaan 

terjadi pada tahun 60-an.  

Peristiwa penting pertama adalah didirikannya induk 

organisasi senam Indonesia pada 14 Juli 1963. Induk organisasi 

tersebut disebut PERSANI, yang merupakan singkatan dari 

Persatuan Senam Indonesia. Ketua PB Persani pertama adalah 

Bapak R. Suhadi.  

Peristiwa penting kedua terjadi pada tahun 1964, di mana 

cabang senam menjadi salah satu cabang olahraga yang 

dipertandingkan dalam GANEFO (Games of the New Emerging 

Forces) yang bisa diartikan sebagai pekan olahraga negara-negara 

yang baru muncul. Sebagai mana diketahui, Ganefo adalah produk 

pemikiran politik Soekarno (Presiden pertama RI) untuk 

menggalang kekuatan negara-negara baru di percaturan 

international, serta sekaligus sebagai balasan atas tindakan IOC 
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yang memecat Indonesia dari keanggotaannya. Negara yang 

berpartisipasi pada cabang senam tersebut adalah Cina, Rusia, 

Korea, Mesir, dan tuan rumah Indonesia. Adapun cabang senam 

yang dipertandingkan adalah senam artistik.  

Itulah tonggak awal perkembangan senam di Indonesia 

hingga sekarang. Dari peristiwa Ganefo itulah senam artistik mulai 

dikenal luas di Indonesia, sehingga pada tahun 1969, senam 

dipertandingkan untuk pertama kalinya di PON VII di Surabaya. 

Namun demikian, karena kekhususan alat serta minimnya sumber 

daya manusia yang terlibat, perkembangan cabang olahraga 

senam di Indonesia seolah berjalan lamban. Ini bisa dilihat dari 

prestasi pesenam Indonesia yang tidak pernah mampu berbicara di 

tingkat dunia, paling-paling hanya di tingkat SEA Games. Dilihat dari 

penyebarannya di tingkat nasional senam juga terbilang lamban, 

karena hingga saat ini (1999), hanya 18 daerah tingkat I yang sudah 

memiliki Pengurus Daerah (Pegda), itupun dengan catatan hanya 

10 Pengda yang tercatat aktif. 

Untuk melihat sistem senam yang berpengaruh pada 

perkembangan sistem senam di Indonesia, mau tidak mau kita 

harus melihat juga sistem-sistem senam yang berpengaruh di 

Belanda, karena pada hakekatnya senam di Indonesia merupakan 

kepanjangan sejarah senam Belanda. 

a. Pengaruh sistem Jerman di Negeri Belanda. 

1) Carl Euler (1809-1885) Carl Euler datang ke Belanda dengan 

memperkenalkan senam yang diajarkan secara metodis di - 

perkumpulan dan sekolah-sekolah. Meskipun demikian, 

sebenarnya perkembangan metodik senam di negeri 

Belanda dimulai dari sekolah-sekolah marinier, yang 

kemudian menyebar ke sekolah umum lewat para perwira 

yang telah bebas tugas (pensiun). Dan satu hal harus dicatat, 

bahwa pengaruh turnen ini dianggap mengandung aspek 
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negatif karena terlalu besarnya penekanan pada aspek 

prestasi daripada terhadap unsur pendidikannya. 

2) Spiesz Lama kemudian diperkenalkan pula metode Spiesz 

(1862) yang menekankan pada penggunaan alat-alat seperti 

palang tunggal, palang sejajar, dan tiang untuk memanjat. 

Menurut Spiesz senam tidak hanya untuk mencapai 

ketangkasan (prestasi), tetapi juga untuk kesehatan dan 

penguasaan diri. Sejak tahun 1863 gymnastiek di negeri 

Belanda menjadi pelajaran wajib. 

b. Pengaruh Sistem Swedia di negeri Belanda Pada tahun 1910, 

sistem Jerman mulai tergeser popularitasnya oleh sistem 

Swedia. Kelebihan sistem ini dinilai dari kepraktisannya untuk 

bisa dilakukan di sekolah-sekolah, karena bisa dilakukan secara 

klasikal. Di samping itu, sistem Swedia dianggap memiliki 

kelebihan karena lebih menekankan pada manfaat dari 

gerakan-gerakannya. Pendukung sistem Swedia di Belanda 

adalah H.V. Blijenburg. Ia berpropaganda tentang betapa 

pentingnya sistem Swedia bagi peningkatan kesehatan 

(manfaat) pemakainya. Ketika sistem Swedia masuk ke negeri 

Belanda, senam di Indonesia masih menganut sistem Jerman, 

yaitu turnen dari Jahn dan metode Spiesz, yang tepatnya sistem 

ini masuk pada tahun 1912. Setelah bertahan sekitar 4 tahun, 

lalu sistem Jerman ini tergeser oleh sistem Swedia yang dibawa 

dan diperkenalkan oleh Dr. H. F. Minkema. 

c. Pengaruh Sistem Denmark di negeri Belanda 1) Niels Bukh 

Setelah Perang Dunia I, pengaruh sistem Swedia mulai tergeser 

oleh sistem Denmark yang dibawa ke Belanda oleh Niels Bukh. 

Niels Bukh menilai bahwa sistem senam Swedia kurang dapat 

membentuk sikap dan gerak. Anak cukup tangkas, namun 

kurang lentuk. Dari situ ia kemudian menciptakan latihan 

peregangan, yang digabungkannya dengan latihan 

ketangkasan dan kekuatan menjadi “Latihan Pendahuluan.” 
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Latihan pendahuluan inilah yang menjadi cikal bakal latihan 

persiapan untuk menuju ke inti latihan. 2) J. Thulin Thulin juga 

dianggap sebagai pembaharu senam sistem Swedia. Melalui 

bukunya, Si Buyung, ia menciptakan latihan yang sesuai 

dengan dunia anak-anak. 

d. Pengaruh Sistem Austria Pembaruan dari Swedia dan Denmark 

(Skandinavia) munculnya hampir bersamaan dengan 

pembaharuan di salah satu negara Eropa, yaitu Austria. 

Gerakan pembaharuan dari Austria itu dipelopori oleh Gaulhofer 

dan Streicher (lebih dikenal dengan singkatan G.S.), yang 

berusaha meletakkan dasar yang lain setelah selesainya 

perang dunia (PD) I. Sistem ini berusaha menyesuaikan isi 

latihannya dengan usia anak didik serta menekankan pada 

kontraksi otot secara dinamis. Tokoh yang membawa dan 

mempopulerkan sistem Austria ke negeri Belanda adalah J.M.J 

Korpershoek, K.H. Van Schagen, dan W. Rob. Lalu sistem 

Austria ini masuk ke Indonesia dan bertahan cukup lama 

sebagai sistem yang dianut oleh para ahli, baik sebelum 

maupun sesudah jaman kemerdekaan, dengan hanya terputus 

sementara ketika pasukan Jepang masuk ke Indonesia pada 

tahun 1942. 

e. Metode STO Bandung Setelah perang dunia ke II, Burger dan 

Groll menerapkan sistem Austria lebih lanjut. Sayangnya sistem 

baru ini tidak dapat berkembang pesat di Indonesia, karena 

kurangnya tenaga ahli dan kecenderungan inertia masyarakat 

sendiri terhadap sesuatu yang dianggap baru. Kondisi demikian 

bertahan cukup lama, hingga tahun 1963. 

Menyadari kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, 

beberapa pembina senam dari STO Bandung mulai memikirkan 

upaya pembaharuan. Tercatat, pembaharuan tersebut diupayakan 

dalam wilayah metode yang dirasa kurang menekankan pada aspek 

prestasi. Lewat pemikiran dan upaya yang dilakukan Drs. H. M. 
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Irsan, MA. dan Drs. Imam Hidayat, keduanya dosen senam STO 

Bandung, pada tahun 1964 lahirlah metode baru yang disebut 

Metode STO Bandung. Metode ini secara otomatis segera 

menggeser pemakaian metode Gaulhofer dan Streicher yang 

sebelumnya berlaku di mana-mana. Akhirnya, metode ini dijadikan 

rujukan di beberapa STO lain serta pengajaran senam di sekolah-

sekolah serta perkumpulan senam di seluruh Indonesia. Untuk 

sekedar informasi agar sejarah metode STO Bandung ini tidak 

hilang begitu saja, maka di bawah ini diturunkan perbedaan antara 

metode Gaulhofer dan Streicher dan metode STO Bandung. 

Metode GS. (Austria)  

A. Latihan Pendahuluan 

A1. Latihan Pemanasan 

A2. Latihan Kelentukan 

B. Latihan Pembentukan 

B1. Latihan Normalisasi (latihan tubuh) 

B2. Latihan Keseimbangan (latihan koordinasi)  

B3. Latihan Kekuatan dan Ketangkasan (latihan prestasi)  

B4. Latihan Jalan dan Lari  

B5. Latihan Lompat  

C. Latihan Pretasi 

D. Latihan Penenangan  

Metode STO Bandung I. Pendahuluan 1. Latihan 

Pemanasan 2. Latihan Kelentukan II. Pembentukan III. Prestasi IV. 

Pembekalan: Kekuatan, daya ledak/power, daya tahan. V. 

Penenangan. 
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Gambar 2.1 Senam Metode STO Bandung 
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Bab 3  

Pengertian Senam  

 

Senam merupakan aktivitas fisik yang dapat membantu 

mengoptimalkan perkembangan anak. Gerakan-gerakan senam 

sangat sesuai untuk mendapat penekanan di dalam program 

pendidikan jasmani, terutama karena tuntutan fisik yang 

dipersyaratkannya, seperti kekuatan dan daya tahan otot dari 

seluruh bagian tubuh. Di samping itu, senam juga menyumbang 

besar pada perkembangan gerak dasar fundamental yang penting 

bagi aktivitas fisik cabang olahraga lain, terutama dalam hal 

bagaimana mengatur tubuh secara efektif dan efisien. 

1. Pengertian Senam Secara Umum 

 Senam yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai 

salah satu cabang olahraga, merupakan terjemahan langsung dari 

bahasa Inggris Gymnastics, atau Belanda Gymnastiek. Gymnastics 

sendiri dalam bahasa aslinya merupakan serapan kata dari bahasa 

Yunani, gymnos, yang berarti telanjang. Menurut Hidayat (1995), 

kata gymnastiek tersebut dipakai untuk menunjukkan kegiatan-

kegiatan fisik yang memerlukan keleluasaan gerak sehingga perlu 

dilakukan dengan telanjang atau setengah telanjang. Hal ini bisa 

terjadi karena teknologi pembuatan bahan pakaian belum semaju 

sekarang, sehingga belum memungkinkan membuat pakaian yang 

bersifat lentur mengikuti gerak pemakainya.  

Dalam bahasa Yunani sendiri, gymnastics diturunkan dari 

kata kerja gymnazein, yang artinya berlatih atau melatih diri. 

Latihan-latihan ini diperlukan bagi para pemuda Yunani Kuno 

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

warga negara yang baik sesuai cita-cita negara serta untuk 

menjadikan penduduknya sebagai manusia harmonis. Para filosof 
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seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles telah mendukung program-

program latihan fisik ini, yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

keindahan dan kecantikan, kekuatan, serta efisiensi gerak.  

Dari jaman ini pulalah tanda-tanda berkembangnya senam 

medis, massage dan kebugaran dapat ditelusur ulang. Pada jaman 

kekaisaran Romawi kegiatan-kegiatan sejenis dapat pula 

ditemukan. Pada waktu itu masyarakat amat mendukung kegiatan-

kegiatan fisik untuk memudahkan latihan-latihan militer untuk kaum 

prianya. Sebagai hasilnya, para pemuda Romawi telah dikenal 

sebagai pemuda yang kuat, berani, serta pejuang tangguh. Pada 

saat itu kata gymnos atau gymnastics mengandung arti yang 

demikian luas, tidak terbatas pada pengertian seperti yang dikenal 

dewasa ini. Kata tersebut menunjuk pada kegiatan-kegiatan 

olahraga seperti gulat, atletik, serta bertinju. Sejalan dengan 

berkembangnya jaman, kemudian arti yang dikandung kata 

gymnastics semakin menyempit dan disesuaikan dengan 

kebutuhannya.  

Lalu apakah definisi senam? Tidak mudah memang 

mendefinisikan kata yang satu ini, karena dalam kekhususan yang 

dikandungnya terdapat keluasan makna yang ingin dicakup, sesuai 

dengan perkembangan berbagai aliran dan jenis senam yang terjadi 

dewasa ini. Imam Hidayat (1995) mencoba mendefinisikan senam 

sebagai : …suatu latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruk dengan 

sengaja, dilakukan secara sadar dan terencana, disusun secara 

sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai mental 

spiritual. Sedangkan Peter H. Werner (1994) mengatakan: 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. Jadi 

fokusnya adalah tubuh, bukan alatnya, bukan pula pola-pola 

geraknya, karena gerak apapun yang digunakan, tujuan utamanya 
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adalah peningkatan kualitas fisik serta penguasaan 

pengontrolannya. Mengingat begitu luasnya cakupan arti senam 

serta berbagai karakteristik geraknya, Imam Hidayat (1196) 

memberikan pedoman untuk memperjelas pengertian senam: 

Tumbling Akrobatik = Senam Kalestenik. Maksudnya adalah, jika 

suatu kegiatan fisik mengandung salah satu atau gabungan dari 

ketiga unsur di atas, kegiatan itu bisa dikelompokkan sebagai 

senam. Apakah arti dari setiap unsur di atas? 

1) Kalestenik  

Calesthenic berasal dari kata Yunani (Greka), yaitu Kalos 

yang artinya indah dan Stenos yang artinya kekuatan. Dengan 

begitu calesthenic bisa diartikan sebagai kegiatan memperindah 

tubuh melalui latihan kekuatan. Maksudnya adalah latihan tubuh 

(baik memakai alat maupun tanpa alat) untuk meningkatkan 

keindahan tubuh. Dalam bahasa Inggris, calesthenic diartikan 

sebagai free exercises dan dalam bahasa Jerman disebut frei 

ubungen. Lalu dalam bahasa Indonesia disebut apa? Latihan 

bebas? Rasanya kurang tepat. Bagaimana kalau kita sebut saja 

kalestenik? Akhirnya, kata kalestenik bisa kita artikan sebagai 

kegiatan atau latihan fisik untuk memelihara atau menjaga 

kesegaran jasmani (senam pagi, senam kesegaran jasmani), 

meningkatkan kelentukan dan keluwesan (senam wanita, 

misalnya), serta memelihara teknik dasar dan keterampilan 

(misalnya untuk petinju atau pemain sepakbola). 

2) Tumbling.  

Dalam pengertian sekarang, sebenarnya kata tumbling dan 

kata akrobatik sering dipertukarkan, sehingga dianggap tidak ada 

perbedaan di antara keduanya. Padahal, tumbling dan akrobatik 

memiliki arti ketangkasan dalam arti yang berbeda. Tumbling 

adalah gerakan yang cepat dan eksplosif dan merupakan gerak 

yang pada umumnya dirangkaikan pada satu garis lurus. Adapun 
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cirinya adalah: adanya unsur melompat, melayang bebas di udara 

dan dilakukan dengan cepat. 

Contoh dari tumbling adalah kip, handspring, atau salto. 

Tumbling berasal dari kata tombolon (bahasa italia), tommelen 

(Belanda), tomber (Perancis) yang artinya melompat disertai 

melenting dan berjungkir balik secara berirama. Tumbling dan 

akrobatik dalam senam 3) Akrobatik. Akrobatik bisa diartikan 

sebagai keterampilan yang pada umumnya menonjolkan 

fleksibilitas gerak dan balansing (keseimbangan) dengan gerakan 

yang agak lambat. Contohnya adalah chestroll, walkover, backover, 

dsb. Atau gerakan-gerakan seperti posisi bertahan seperti 

handstand dan press. Jadi kalestenik, tumbling, dan akrobatik 

adalah unsur-unsur dari latihan senam. 

Senam adalah aktivitas fisik yang dilakukan baik sebagai 

cabang olahraga tersendiri maupun sebagai latihan untuk cabang 

olahraga lainnya. Berlainan dengan cabang olahraga lain umumnya 

yang mengukur hasil aktivitasnya pada obyek tertentu, senam 

mengacu pada bentuk gerak yang dikerjakan dengan kombinasi 

terpadu dan menjelma dari setiap bagian anggota tubuh dari 

komponen-komponen kemampuan motorik seperti: kekuatan, 

kecepatan, keseimbangan, kelentukan, agilitas dan ketepatan. 

Dengan koordinasi yang sesuai dan tata urutan gerak yang selaras 

akan terbentuk rangkaian gerak artistik yang menarik. 

Untuk mengetahui pengertian senam, kita harus 

mengetahui ciri-ciri senam antara lain: 

1) Gerakan-gerakannya selalu dibuat atau diciptakan dengan 

sengaja. 

2) Gerakan-gerakannya harus selalu berguna untuk mencapai 

tujuan tertentu (meningkatkan kelentukan, memperbaiki 

sikap dan gerak atau keindahan tubuh, menambah 

ketrampilan, meningkatkan keindahan gerak, meningkatkan 

kesehatan tubuh) 
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3) Gerakannya harus selalu tesusun dan sistematis 

Berdasarkan ciri-ciri di atas, batasan senam adalah latihan 

tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun 

secara sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan 

pribadi secara harmonis. 

 

2. Jenis Senam 

Seperti juga kesulitan dalam memahami definisi dan arti 

senam, maka bisa juga kesulitan lain timbul manakala kita ingin 

membagi senam ke dalam  jenis-jenisnya. Hal ini disebabkan oleh 

begitu banyaknya jenis kegiatan yang bisa dikategorikan ke dalam 

senam, seperti senam si buyung, senam wanita, senam bayi, 

senam pagi, senam kesegaran jasmani, senam jantung sehat dll. 

Untuk lebih memudahkan penjenisan senam, alangkah baiknya kita 

ikuti pengelompokkan senam yang dilakukan oleh FIG (Federation 

Internationale de Gymnastique) yang di-Indonesiakan menjadi 

Federasi Senam Internasional. Menurut FIG, senam dibagi menjadi 

6 kelompok, yaitu: a. senam artistik (artistic gymnastics) b. senam 

ritmik sportif (sportive rhythmic gymnastics) c. senam akrobatik 

(acrobatic gymnastics) d. senam aerobik sport (sports aerobics) e. 

senam trampolin (trampolinning) f. senam umum (general 

gymnastics). 

Senam artistik diartikan sebagai senam yang 

menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik untuk mendapatkan 

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

alat sebagai berikut:  

Artistik Putra: 

 Lantai (Floor Exercises) 

 Kuda Pelana (Pommel Horse) 

 Gelang-gelang (Rings) 

 Kuda Lompat (Vaulting Horse) 

 Palang Sejajar (Parallel Bars) 
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 Palang Tunggal (Horizontal Bar) 

 

Artistik Putri: 

 Kuda Lompat (Vaulting Horse) 

 Palang Bertingkat (Uneven Bars) 

 Balok Keseimbangan (Balance Beam) 

 Lantai (Floor Exercises) 

Contoh Senam Artistik Efek artistik dihasilkan dari besaran 

(amplitudo) gerakan serta kesempurnaan gerak dalam menguasai 

tubuh ketika melakukan berbagai posisi. Gerakan-gerakan tumbling 

digabung dengan akrobatik yang dilaksanakan secara terkontrol, 

mampu memberikan pengaruh mengejutkan yang mengundang 

rasa keindahan. Senam ritmik sportif adalah senam yang 

dikembangkan dari senam irama sehingga dapat dipertandingkan. 

Komposisi gerak yang diantarkan melalui tuntunan irama musik 

dalam menghasilkan gerak-gerak tubuh dan alat yang artistik, 

menjadi ciri dari senam ritmik sprotif ini. Adapun alat-alat yang 

digunakan adalah: 1. Bola (ball) 2. Pita (Ribbon) 3. Tali (Rope) 4. 

Simpai (Hoop) 5. Gada (Clubs) Senam Ritmik Sportif Senam 

Akrobatik adalah senam yang mengandalkan akrobatik dan 

tumbling, sehingga latihannya banyak mengandung salto dan 

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

mendarat di atas tangan pasangan atau di bahunya. Senam 

akrobatik biasanya dilakukan secara tunggal dan berpasangan. 

Senam ini, bersama-sama dengan senam trampolin dan sports 

aerobics, baru masuk ke dalam jajaran organisasi senam di bawah 

FIG pada tahun 1996, pada Kongres FIG di Atlanta Olympic Games, 

USA. 

Senam Trampolin merupakan pengembangan dari satu 

bentuk latihan yang dilakukan di atas trampolin. Trampolin adalah 

sejenis alat pantul yang terbuat dari rajutan kain yang dipasang 

pada kerangka besi berbentuk segi empat, sehingga memiliki daya 
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pantul yang sangat besar. Pada mulanya penggunaan trampolin ini 

hanya untuk membantu penguasaan keterampilan akrobatik untuk 

senam artistik atau untuk para peloncat indah. Namun, karena 

latihannya memang menarik, akhirnya dikembangkan menjadi 

suatu latihan yang dipertandingkan. 

Senam Akrobatik Senam Trampolin Sports aerobics Sports 

Aerobics merupakan pengembangan dari senam aerobik. Agar 

pantas dipertandingkan, latihan-latihan senam aerobik yang berupa 

tarian atau kalistenik tertentu digabung dengan gerakan-gerakan 

akrobatik yang sulit. Sports aerobics saat ini mempertandingkan 

empat kategori, yaitu : single putra, single putri, pasangan 

campuran, dan trio. Sedangkan senam umum adalah segala jenis 

senam di luar kelima jenis senam di atas. Dengan demikian. 

Senam-senam seperti senam aerobik, senam pagi, SKJ, senam 

wanita, dsb., termasuk ke dalam senam umum. 

 

3. Senam lantai (floor exercise) 

Dalam buku ini yang akan dibahas mengenai senam lantai, 

maka konsep senam lantai akan lebih dioptimalkan. Senam lantai 

juga merupakan salah satu rumpun senam. Senam dengan istilah 

lantai, maka gerakan/ bentuk latihan senam dilakukan di lantai. 

Lantai yang beralaskan matras atau semacamnya. (Soekarno, 

Wuryati. 1985:110). 

 Senam lantai pada umumnya disebut floor exercise, tetapi 

ada juga yang menamakan tumbling. 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 
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hanyalah alat untuk meningkatkan fungsi gerakan kelentukan, 

pelemasan, kekuatan, ketrampilan, dan keseimbangan. 

Sukar atau mudahnya bentuk latihan atau gerakan, 

ditentukan oleh besar kecilnya unsur kelemasan, kekuatan, 

keseimbangan dan ketangkasan yang terkandung pada bentuk 

latihan atau gerakan itu. Di samping itu juga tergantung pada 

keadaan atau sifat si pesenam sendiri. Jadi dengan demikian 

bahwa senam lantai mempunyai tujuan, selain peningkatan 

melakukan bentuk-bentuk latihan senam lantai sendiri, juga sebagai 

latihan yang kelak mempermudah melakukan bentuk latihan atau 

gerakan senam dengan alat. 

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 tanpil 

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. 

Macam-macam bentuk gerakan senam lantai antara lain: 

Guling ke depan, Guling ke belakang, Lompat Harimau, Handstand, 

Headstand, Handspring, Back handspring, Meroda, Stood, Round 

off, Kip, Neck kip, Head kip, Kayang, Sikap lilin, Salto, dan lain-lain. 

 

4. Pengertian Senam Kependidikan  

Senam kependidikan adalah istilah yang diterapkan pada 

kegiatan pembelajaran senam yang sasaran utamanya diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan kependidikan. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa yang paling dipentingkan dari kegiatan tersebut adalah 

anaknya sendiri, bukan kegiatan atau keterampilan geraknya. 

Senam hanyalah alat, sedangkan yang menjadi tujuan adalah 
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perkembangan anak melalui kegiatan-kegiatan yang bertema 

senam.  

Dalam senam kependidikan, anak belajar pada 

tingkatannya masing-masing, untuk mengembangkan pengertian 

dan keterampilan dalam menerapkan konsep-konsep gerak. 

Berbeda dengan senam kompetitif, senam kependidikan tidak 

terlalu terpaku pada penguasaan keterampilan secara sempurna. 

Anak dituntut mau bergerak dan beraktivitas jasmani, dengan tujuan 

agar perkembangan/ pertumbuhan jasmani dan kebugaran jasmani 

anak akan semakin meningkat. 
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Bab 4 

Pemanasan Sebelum Aktifitas  Senam 

 

1. Pengertian 

Pengertian pemanasan sangatlah luas, ada yang 

mendefinisikan pemanasan adalah beberapa gerakan persiapan 

tubuh untuk melakukan kegiatan yang lebih berat dengan cara 

melakukan beberapa latihan sederhana sebelum melakukan inti 

kegiatan yang lebih berat. Dari sumber lain ada yang berpendapat 

lain bahwa pemanasan adalah gerakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan frekuensi jantung secara berlahan, sehingga tersedia 

cukup waktu untuk mengisi otot yang bekerja dengan darah yang 

kaya akan oksigen. Ada pula yang melihat sisi lain dari pemanasan 

itu sendiri, pemanasan adalah salah satu bentuk persiapan 

emosional, fisiologis, dan psikologis untuk melakukan berbagai 

macam latihan. 

Dari beberapa pendapat tentang definisi pemanasan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa pemanasan adalah kegiatan persiapan 

tubuh untuk meningkatkan frekuensi jantung dan penguluran otot 

yang bertujuan mempersiapkan emosional, fisiologis, dan fisiologis 

untuk melakukan berbagai macam latihan. Pemanasan dapat 

dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Stretching 

Pengertian:Pada saat akan memulai suatu aktifitas 

olahraga, stretching (peregangan) atau lebih dikenal orang dengan 

istilah pemanasan (warm-up) ini sangat diperlukan. Stretching 

adalah bentuk dari penguluran atau peregangan pada otot-otot di 

setiap anggota badan agar dalam setiap melakukan olahraga 

terdapat kesiapan serta untuk mengurangi dampak cedera yang 

sangat rentan terjadi. 
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b. Kalestenik 

Calesthenic berasal dari kata Yunani (Greka), yaitu Kalos 

yang artinya indah dan Stenos yang artinya kekuatan. Dengan 

begitu calesthenic bisa diartikan sebagai kegiatan memperindah 

tubuh melalui latihan kekuatan. Maksudnya adalah latihan tubuh 

(baik memakai alat maupun tanpa alat) untuk meningkatkan 

keindahan tubuh. Dalam bahasa Inggris, calesthenic diartikan 

sebagai free exercises dan dalam bahasa Jerman disebut frei 

ubungen. Lalu dalam bahasa Indonesia disebut apa? Latihan 

bebas?  

Rasanya kurang tepat. Bagaimana kalau kita sebut 

saja kalestenik? Akhirnya, kata kalestenik bisa kita artikan sebagai 

kegiatan atau latihan fisik untuk memelihara atau menjaga 

kesegaran jasmani (senam pagi, senam kesegaran jasmani), 

meningkatkan kelentukan dan keluwesan (senam wanita, 

misalnya), serta memelihara teknik dasar dan keterampilan 

(misalnya untuk petinju atau pemain sepakbola). 

 

2. Manfaat dan Tujuan 

Mungkin anda dari kecil sudah biasa melakukan aktivitas 

pemanasan atau warming up sebelum berolahraga. Pada waktu 

sekolah dulu kita diajarkan untuk melakukan pemanasan dulu 

sebelum masuk ke pelajaran praktek olahraga di lapangan. Minimal 

kita disuruh lari-lari kecil keliling lapangan atau keliling di jalan-jalan 

luar sekitar sekolah.  

Mungkin ada bertanya-tanya kenapa pemanasan harus 

dilakukan? apa fungsi dan manfaat dari melakukan pemanasan 

sebelum aktivitas fisik berat seperti olahraga? Dan berbagai 

pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum terjawab hingga 

saat ini. Yang pasti pemanasan sangat penting untuk dilakukan 

sebelum olahraga. Daripada menyesal kemudian karena tidak 
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memanaskan diri, maka lakukanlah pemanasan walaupun hanya 

sebentar saja. 

Terdapat beberapa manfaat apabila seseorang melakukan 

pemanasan sebelum memulai aktifitas olahraga, diantaranya dapat 

dijelaskan di bawah ini: 

1) Meningkatkan suhu (temperatur) tubuh beserta jaringan-

jaringannya. 

2) Menaikkan aliran darah melalui otot-otot yang aktif. 

3) Meningkatkan detak jantung sehingga akan mempersiapkan 

bekerjanya sistem cardiovascular (jantung dan pembuluh 

darah). 

4) Menaikkan tingkat energi yang dikeluarkan oleh metabolisme 

tubuh. 

5) Meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf yang 

memerintahkan gerakan tubuh. 

6) Memudahkan otot-otot berkontraksi dan relaksasi secara lebih 

cepat dan efisien. 

7) Meningkatkan kapasitas kerja fisik. 

8) Mengurangi adanya ketegangan pada otot. 

9) Meningkatkan kemampuan jaringan penghubung dalam 

gerakan memanjang (meregang). 

10) Terjadi peningkatan kondisi secara psikologis. 

11)  Mengurangi dampak cedera. 

Dari berbagai manfaat dari pemanasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan utama pemanasan adalah untuk 

mempersiapkan tubuh kita untuk melakukan aktifitas fisik yang lebih 

berat dan untuk mencegah terjadinya cedera. Fungsi pemanasan 

yang utama yaitu untuk menyiapkan otot-otot pada tubuh agar 

mampu melakukan kerja yang lebih berat lagi sehingga tidak terjadi 

cedera yang berbahaya. 
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3. Stretching Aktif 

1) Berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua telapak tangan 

memegang bagian belakang atas kepala. Menundukkan kepala 

dibantu dengan tekanan kedua telapak tangan pada kepala 

dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Stretching aktif otot leher belakang 

2) Berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua telapak tangan 

memegang dagu. Menengadahkan kepala dengan dorongan  

tangan pada dagu dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Stretching aktif otot leher depan 

3) Berdiri tegak, kedua kaki rapat, telapak tangan kiri ditempelkan 

pipi kanan. Menoleh ke kiri dengan bantuan dorongan telapak 

tangan kanan dan lakukan sebaliknya  dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Stretching aktif otot leher samping 
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4) Berdiri tegak, kedua kaki rapat, telapak tangan kanan  

memegang bagian samping kiri kepala. Sikap mematahkan 

kepala ke sebelah kiri dibantu dengan tarikan telapak tangan 

kanan pada bagian kiri kepala dan lakukan sebaliknya  dengan 

8 hitungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Stretching aktif otot leher samping 

5) Berdiri tegak, kedua kaki rapat, tangan kiri disentuhkan siku 

tangan kanan yang disilangkan lurus ke samping kiri. Tangan 

kanan dirapatkan pada dada dengan bantuan tekanan tangan 

kiri dan lakukan sebaliknya  dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Stretching aktif otot lengan atas 

6) Berdiri tegak, kedua kaki rapat, tangan kiri memegang siku 

tangan kanan yang ditekuk di belakang kepala/tengkuk tangan 

kiri menarik siku tangan kanan ke arah kiri dan kemudian 

lakukan sebaliknya, 8 hitungan. 
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Gambar 4.6 Stretching aktif otot lengan atas 

7) Berdiri tegak, kedua kaki rapat, tangan kiri diluruskan ke depan, 

telapak tangan menghadap depan dan jari ditekan ke belakang 

dan kemudian lakukan sebaliknya,  dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Stretching aktif otot lengan bawah 

8) Berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan lurus ke atas 

dengan jari tangan yang saling berkaitan. Dengan tumit 

diangkat, seluruh anggota badan dijulurkan ke atas hingga 

maksimal, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Stretching aktif otot bahu 

9) Berdiri tegak, kaki kangkang selebar bahu, kedua lengan lurus 

ke atas dengan jari tangan yang saling berkaitan. Badan 
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direbahkan ke samping kiri kedua lengan tetap dijulurkan lurus 

dan kemudian bergantian lakukan sebaliknya, dengan 8 

hitungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Stretching aktif otot punggung samping 

10) Kaki kangkang selebar bahu,  badan membongkok dengan 

kedua lengan lurus ke depan dengan jari tangan yang saling 

berkaitan. Kedua lengan dijulurkan lurus ke depan dengan 

tungkai tetap lurus, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Stretching aktif otot punggung 

11) Berdiri kaki kangkang selebar bahu, badan membongkok 

dengan kedua lengan lurus ke belakang dengan jari tangan 

yang saling berkaitan. Kedua lengan dijulurkan lurus ke depan 

mengarah ke kepala dengan badan membongkok sedalam-

dalamnya dan tungkai tetap lurus, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Stretching aktif otot bahu 
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12) Berdiri kaki kangkang selebar bahu, badan membongkok 

dengan kedua lengan lurus ke belakang bawah melalui antara 

kedua kaki. Dengan kedua jari tangan yang saling berkaitan. 

Kedua lengan dijulurkan lurus ke belakang sejauh-jauhnya ke 

belakang dengan tungkai tetap lurus, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Stretching aktif otot punggung 

13) Berdiri kaki kangkang lebar, kedua telapak tangan bertumpu 

pada paha di atas lutut. Bahu/pundak kiri didorong ke depan 

bawah disertai dorongan telapak tangan pada paha dan 

lakukan sebaliknya, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Stretching aktif otot punggung 

14) Berdiri kaki kangkang lebar, kedua telapak tangan disentuhkan 

punggung kaki. Bahu/pundak kiri didorong ke depan bawah 

disertai dorongan telapak tangan pada paha, dengan 8 

hitungan. 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Stretching aktif otot paha belakang 
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15) Berdiri bertumpu di atas kaki kanan, dengan badan tegak. Kaki 

kiri ditekuk ke atas ditekan pada perut dengan ujung-ujung jari 

kaki dipegang kedua tangan, dan dada dibusungkan dan 

lakukan sebaliknya, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Stretching aktif otot paha depan 

16) Berdiri bertumpu di atas kaki kanan, dengan badan tegak, 

kedua tangan menyangga telapak kaki kiri yang ditekuk di 

belakang paha. Pergelangan kaki kiri ditarik ke atas dengan 

badan tegak dan lakukan sebaliknya, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Stretching aktif otot tungkai kaki depan atas 

17) Berdiri bertumpu di atas kaki kanan, dengan badan tegak, 

kedua tangan menyangga telapak kaki kiri yang bersila. 

Pergelangan kaki kiri ditarik ke atas dengan badan tegak dan 

lakukan sebaliknya, dengan 8 hitungan.  
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Gambar 4.17 Stretching aktif otot tungkai kaki samping atas 

18) Berdiri tegak, kaki kangkang lebar, tekuk lutut kanan, kaki kiri 

tetap lurus, togok tetap tegak. Kemudian lakukan sebaliknya. 

Pertahankan sampai 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 4.18. Stretching aktif otot tungkai kaki 

19) Berdiri tegak, kaki kanan diluruskan ke depan dengan tumpuan 

tumit dan diletakkan di depan, kaki kiri agak ditekuk ke 

belakang, bungkukkan badan dan tangan kanan memegang 

ujung jari kaki kanan, dan lakukan sebaliknya. Pertahankan 

sampai 8 hitungan.  

 

 

 

 

Gambar 4.19 Stretching aktif otot tungkai kaki 

20) Berdiri tegak, kaki kanan ditekuk dan diletakkan di depan, kaki 

kiri lurus ke belakang, turunkan badan ke bawah. Pertahankan 

sampai 8 hitungan. Setelah itu ganti kaki kiri. 
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Gambar 4.20 Stretching aktif otot tungkai kaki 

21) Berdiri bertumpu di atas kaki kanan, dengan badan tegak. Kaki 

kiri ditekuk ke atas ke samping badan dengan dipegang tangan 

kanan, dan dada dibusungkan dan lakukan pada kaki 

sebaliknya, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Stretching aktif otot tungkai kaki 

22) Berdiri di atas kaki kiri, dengan badan tegak,tangan kanan 

memegang ujung kaki kanan yang lurus ke depan dengan 

badan tegak dan lakukan pada kaki sebaliknya, dengan 8 

hitungan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Stretching aktif otot tungkai kaki 

23) Posisi duduk kaki dibuka lebar, mencium lutut kanan, lakukan 

bergantian, dengan 8 hitungan. 
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Gambar 4.23 Stretching aktif otot punggung dan tungkai kaki 

24) Posisi duduk kaki dibuka lebar, badan dibungkukkan ke depan 

sampai menyentuh matras, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 4.24 Stretching aktif otot punggung dan tungkai kaki 

25) Posisi duduk kedua kaki dirapatkan, mencium kedua lutut, 

dengan 8 hitungan. 

 

 

Gambar 4.25 Stretching aktif otot punggung dan tungkai kaki 

26) Posisi duduk kaki kanan disilangkan di atas kaki kiri dan siku 

tangan kiri diletakkan di sebelah kanan lutut kaki kanan, badan 

diputar ke arah kanan, lakukan bergantian, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Stretching aktif otot punggung 

27) Posisi sujud dengan kedua tangan diluruskan ke depan dan 

punggung ditekan ke bawah, dengan 8 hitungan. 
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Gambar 4.27 Stretching aktif otot punggung dan bahu 

28) Posisi sujud dengan tangan kanan diluruskan ke samping 

kanan dan tangan kiri di tekuk di samping kiri, pandangan mata 

ke arah tangan kiri, punggung ditekan ke bawah, dan 

bergantian lakukan sebaliknya, dengan 8 hitungan. 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Stretching aktif otot bahu 

29) Posisi sujud dengan tangan kanan diluruskan ke samping kiri 

dan tangan kiri diluruskan ke atas diikuti oleh badan, 

pandangan mata ke arah tangan kiri, punggung diputar searah 

dengan tangan kiri, dan bergantian lakukan sebaliknya dengan 

8 hitungan. 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Stretching aktif otot punggung 

30) Posisi tengkurap tangan diluruskan sambil menekan matras 

sampai badan terangkat ke atas, pandangan mata ke atas, 

dengan 8 hitungan. 
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Gambar 4.30 Stretching aktif otot punggung 

31) Posisi tengkurap, tangan ditekuk di atas kepala, kaki kanan di 

silangkan di atas kaki kiri sampai punggung terasa tertarik. 

Dengan 8 hitungan. 

 

 

Gambar 4.31 Stretching aktif otot pinggang 

32) Posisi duduk dengan kedua kaki ditekuk di belakang pantat, 

dan rebahkan badan ke belakang dengan tangan lurus ke atas 

kepala. Dengan 8 hitungan  

 

 

 

Gambar 4.32 Stretching aktif otot tungkai kaki 

33) Posisi terlentang, melakukan posisi kayang dengan badan 

membentuk huruf ’U’, kepala melihat ke arah matras. Dengan 

8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 4.33 Stretching aktif otot punggung 
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4. Gerakan Kalestenik 

Berikut beberapa bentuk gerakan kalestenik untuk senam 

lantai. 

34) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu dan kedua 

tangan di pinggang. Anggukkan kepala ke bawah 2x dan ke 

atas 2x, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Kalestenik otot leher depan dan belakang 

35) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu dan kedua 

tangan di pinggang. Gerakan mematah kepala ke samping 

kanan 2x dan ke samping kiri 2x, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Kalestenik otot leher samping 

36) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu dan kedua 

tangan di pinggang. Tolehkan kepala ke kanan 2x dan ke kiri 

2x, dengan hitungan 2 x 8. 
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Gambar 4.36 Kalestenik otot leher samping 

37) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu dan kedua 

tangan di pinggang. Putar leher kepala ke kanan 4x dan ke kiri 

4x, dengan hitungan 1 x 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Kalestenik otot leher 

38) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Tangan ditekuk 

di depan dada dan renggutkan memendek 2x dan memanjang 

2x, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Kalestenik otot bahu dan dada 
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39) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Tangan kanan 

lurus ke atas dan tangan kiri lurus ke bawah. Gerakkan ke 

belakang 2x dan ganti posisi tangan 2x, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Kalestenik otot bahu 

40) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Tangan kanan 

ditekuk di belakang kepala dan tangan kiri ditekuk di belakang 

punggung. Gerakkan dan ganti posisi tangan, dengan hitungan 

2 x 8. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Kalestenik otot bahu dan dada 

41) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Kedua tangan 

lurus ke depan dan putar pinggang ke kanan dan ke kiri dengan 

tangan mengikuti arah putaran, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 
 

Gambar 4.41 Kalestenik otot bahu dan punggung 
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42) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Tangan kanan 

lurus ke depan dan tangan kiri di pinggang, lalu putar pinggang 

ke kiri, lakukan bergantian, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Kalestenik otot punggung dan pinggang 

43) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Tangan kanan 

diluruskan ke atas dan tangan kiri di pinggang, liyukkan badan 

ke arah samping kiri, lakukan bergantian dengan tangan kiri, 

dengan hitungan 2 x 8 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Kalestenik otot pinggang samping 

44) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Bungkukkan 

badan ke bawah 2x dengan kedua tangan dimasukkan di 

antara dua kaki dan ke belakang 2x dengan kedua tangan lurus 

ke atas, dengan hitungan 2 x 8. 
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Gambar 4.44 Kalestenik otot punggung dan perut 

45) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Kedua tangan 

diluruskan ke samping, bungkukkan badan ke bawah lalu 

liukkan badan ke kiri dengan tangan kiri diayun ke kanan, 

lakukan bergantian pada tangan kanan, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45 Kalestenik otot punggung 

46) Posisi berdiri dengan salah satu kaki jauh ke depan. Dorong 

kaki ke depan dengan merendahkan badan ke bawah 2x, lalu 

berbalik arah dan merendahkan badan ke bawah 2x dengan 

kaki belakang tetap lurus, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Kalestenik otot tungkai kaki 

47) Posisi berdiri dengan kaki melebar.  Tekuk kaki kanan ke 

bawah 2x dan bergantian lakukan sebaliknya dengan kaki kiri 

2x, dengan hitungan 2 x 8. 
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Gambar 4.47 Kalestenik otot tungkai kaki 

48) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Kedua tangan 

diluruskan ke samping badan tendangkan kaki kanan ke arah 

tangan kiri sampai menyentuh 4x, lakukan pada  kaki kiri 

bergantian, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.48 Kalestenik otot pantat dan paha 

49) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Kedua tangan 

diluruskan ke samping badan, tendangkan kaki kanan ke arah 

tangan kanan sampai menyetuh 4x, lakukan pada  kaki kiri 

bergantian, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.49 Kalestenik otot pantat dan paha 

50) Berdiri tegak dengan kedua kaki selebar bahu. Lecutkan kaki 

kanan dan kiri ke belakang dengan bergantian 2X dan badan di 

bungkukan ke depan, dengan hitungan 2 x 8. 
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Gambar 4.50 Kalestenik otot paha 

51) Posisi duduk kaki dibuka lebar, badan dibungkukkan ke arah 

lutut kanan mencium lutut 2x ke tengah 2x dan ke lutut kiri 2x, 

dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

Gambar 4.51 Kalestenik otot punggung 

52) Posisi duduk, kedua tangan lurus menekan matras di samping 

badan sampai pantat terangkat, tekuk kedua lutut di depan  dan 

dorong pantat ke depan 2x ke belakang 2x, dengan hitungan 2 

x 8. 

 

 

 

 

Gambar 4.52 Kalestenik otot paha 

53) Posisi duduk, kedua tangan lurus menekan matras di samping 

badan, luruskan kedua lutut di depan  dan tendangkan kaki kiri 

menyilang ke atas 2x dan lakukan bergantian, dengan hitungan 

2 x 8. 
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Gambar 4.53 Kalestenik otot paha 

54) Posisi duduk, kedua tangan lurus menekan matras di samping 

badan, tekuk kedua lutut di depan dan lutut kanan di jatuhkan 

ke arah dalam 2x, lakukan bergatian dengan lutut kiri, dengan 

hitungan 2 x 8. 

 

 

 

 

Gambar 4.54 Kalestenik otot tungkai kaki 

55) Posisi duduk, kedua kaki diluruskan ke depan, posisi mencium 

lutut 2x dan rebahkan badan dan ayunkan kedua kaki ke arah 

atas sampai ujung jari menyentuh matras, dengan kedua 

tangan lurus ke atas kepala 2x, dengan hitungan 2 x 8. 

 

 

 

Gambar 4.55 Kalestenik otot punggung 
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Bab 5 

Pembelajaran Senam Lantai 

A. Guling Depan 

Pembelajaran guling depan atau roll depan akan dijabarkan 

pada tahapan sebagai berikut: 

 Pembelajaran Guling Depan 

 Pembelajaran tahap 1 

a) Diawali sikap berbaring, dengan kedua tangan lurus di atas 

kepala. 

b) Bungkukkan badan ke depan, posisi duduk dengan kaki 

lurus. 

c) Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 

 

 

 

Gambar 5.1 Pembelajaran guling depan tahap 1 

 Pembelajaran tahap 2 

a) Diawali sikap berbaring, dengan kedua tangan lurus di atas 

kepala. 

b) Angkat kedua kaki lurus sampai di atas kepala. 

c) Bungkukkan badan ke depan, kemudian posisi duduk 

dengan kaki lurus. 

d) Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 
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Gambar 5.2 Pembelajaran guling depan tahap 2 

 Pembelajaran tahap 3 

a) Diawali dengan posisi duduk dengan kedua kaki lurus. 

b) Merebahkan badan ke belakang dengan kedua tangan lurus 

di atas kepala. 

c) Angkat kedua kaki lurus sampai di atas kepala, sampai 

ujung kaki menyentuh matras. 

d) Kemudian kembali posisi duduk dengan kaki lurus dan 

membungkukkan badan ke depan,. 

e) Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 

 

 

Gambar 5.3 Pembelajaran guling depan tahap 3 

 Pembelajaran tahap 4 

a) Diawali dengan posisi jongkok, tangan memegang lutut. 

b) Badan dibaringkan, kedua tangan lurus ke atas kepala 

c) Dan disusul dengan kedua kaki di angkat lurus sampai ke 

atas kepala, sampai ujung jari menyentuh pada matras. 

d) Badan diangkat kembali ke posisi jongkok. 

e) Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 
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Gambar 5.4 Pembelajaran guling depan tahap 4 

 Pembelajaran tahap 5 

a) Posisi berdiri tegak, tangan lurus ke atas membentuk huruf 

“V”. 

b) Dilanjutkan dengan posisi jongkok, tangan memegang kaki.  

c) Badan dibaringkan kedua tangan lurus ke atas kepala. 

d) Dan disusul dengan kedua kaki diangkat lurus ke atas 

kepala, sampai ujung jari menyentuh pada matras. 

e) Badan diangkat kembali ke posisi berdiri. 

f)  Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 

 

 

 

Gambar 5.5 Pembelajaran guling depan tahap 5 

 Pembelajaran tahap 6. 

a) Berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan 

membentuk huruf “V”. 

b) Letakkan kedua telapak tangan di atas  matras dengan 

posisi berjongkok. 

c) Kedua kaki rapat diluruskan, dan kedua lengan lurus, posisi 

tubuh seperti huruf ”V” terbalik. 

d) Kemudian angkat tumit, kepala menunduk diantara dua 

tangan dan dagu menyentuh dada. 
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e) Kedua siku ditekuk, letakkan tengkuk pada matras dan 

bergulinglah ke depan. 

f) Tekuk kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan 

posisi tangan sebagai penyeimbang. 

g) Sikap akhir guling depan adalah jongkok kemudian berdiri 

tegak, kedua tangan membentuk huruf “V”. 

h) Sikap akhir tangan kanan ke atas lurus dan tangan kiri di 

turunkan. Dan posisi siap. 

 

 

 

Gambar 5.6 Pembelajaran guling depan tahap 6 

 Cara Membantu Guling ke Depan  

1. Cara satu: 

a) Berdiri tegak (A), kedua tangan lurus di samping badan.  

Angkat kedua tangan ke samping atas membentuk huruf 

“V”. 

b) (A) Angkat kedua tangan ke depan, bungkukkan badan, 

letakkan kedua telapak tangan di atas  matras. 

c) (A) Kaki diluruskan, siku ke samping, masukkan kepala 

diantara dua tangan. 

d) (B) sebagai penolong berada di belakang agak ke kanan 

(A), kaki kanan (B) berada di samping kaki kanan (A), dan 

kaki kiri (B) berada diantara kaki kanan dan kiri (A). 

e) Kedua tangan (B) memegang pinggang (A). 

f) (A) menyentuhkan tengkuk ke matras 5 kali dan (B) 

menahan agar (A) tidak berguling ke depan. 

g) Kemudian (B) melepas pegangan dan membiarkan (A) 

berguling ke depan. 
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Gambar 5.7 Membantu guling depan cara 1 

Catatan:   (A) Pelaku Senam;     (B) Orang yang membantu 

2. Cara dua: 

a) (A) Berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. 

Angkat kedua tangan ke samping atas membentuk huruf 

“V”. 

b) (A) Angkat kedua tangan ke depan, bungkukkan badan, 

letakkan kedua telapak tangan di atas  matras. Kaki 

diluruskan, siku ditekuk ke samping, masukkan kepala 

diantara dua tangan. 

c) (B) Berada di samping kanan (A) dengan posisi jongkok 

dan tangan kiri memegang paha (A) untuk membantu 

mendorong dan tangan kanan (B) di tengkuk untuk 

membantu (A) saat akan berguling.  

 

 

 
 

 

Gambar 5.8 Membantu guling depan cara 2 

Catatan:  (A) Pelaku Senam;        (B) Yang Membantu  

(B)    (A) 

(A)  (B)        
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 Variasi Guling ke Depan 

1. Guling ke Depan Kedua Kaki Kangkang 

Berguling ke depan, saat mendarat luruskan kedua kaki posisi 

kangkang ke samping, tarik dagu dan kedua telapak tangan 

lurus bertumpu di antara kedua kaki dan digunakan untuk 

menumpu pada matras. Kemudian berdiri dan kembali ke sikap 

awal.  

 

 

 

Gambar 5.9 Guling depan kaki kangkang 

2. Guling ke Depan Kedua Kaki Lurus 

Berguling ke depan, saat kaki mendarat luruskan kedua kaki ke 

depan dan rapat, tarik dagu, dan punggung dibungkukkan. 

Kedua tangan lurus dan telapak bertumpu di samping badan 

sebagai penyeimbang, kemudian berdiri kesikap awal.  

 

 

 

 
Gambar 5.10 Guling depan kaki lurus 

3. Guling ke Depan salah satu kaki lurus 

Berguling ke depan, saat kaki mendarat luruskan salah satu 

kaki (kaki kanan) ke depan dan kaki kiri ditekuk , kedua 

tangan lurus ke depan sebagai penyeimbang. Dan 

kemudian berdiri ke sikap awal. 
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Gambar 5.11 Guling depan salah satu kaki lurus 

4. Guling ke Depan Kaki Silang/ Balik Arah 

Berguling ke depan, saat kaki akan mendarat silangkan kaki, 

dan jongkok berbalik arah dengan posisi awal, kedua tangan 

lurus ke depan sebagai penyeimbang. Dan kemudian berdiri ke 

sikap awal. 

 

 

 

 
Gambar 5.12 Guling depan kaki silang/balik arah 

B. Guling Belakang 

Pembelajaran guling belakang atau roll belakang akan 

dijabarkan pada tahapan sebagai berikut:   

 Pembelajaran Guling Belakang 

1. Pembelajaran tahap 1  

a) Sikap awal posisi jongkok dengan kedua kaki rapat kedua 

tangan memeluk lutut (sikap badan membulat). 

b) Gulingkan ke belakang dimulai dengan meletakkan pinggul, 

punggung dan tengkuk ke matras, dengan sikap badan 

dipertahankan seperti awal.  

c) Kemudian kembali ke awal lagi. 
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d) Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 

 

 

 

 
Gambar 5.13 Pembelajaran guling belakang tahap 1 

2. Pembelajaran tahap 2  

a) Sikap awal posisi jongkok dengan kedua tangan lurus ke 

depan. 

b) Badan digulingkan ke belakang dengan kedua kaki ditekuk, 

dan kedua telapak tangan (di samping telinga) bertumpu di 

matras.  

c) Mengguling sampai pinggul dan kedua kaki berada di atas, 

serta tengkuk sebagai tumpuan. Kemudian kembali ke 

sikap awal lagi. 

d) Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Pembelajaran guling belakang tahap 2 

3. Pembelajaran tahap 3  

a) Diawali dengan posisi jongkok dengan kedua lengan lurus 

ke depan. 
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b) Badan digulingkan dengan telapak tangan bertumpu 

menghadap ke matras dan berada di samping telinga.  

c) Kedua kaki diangkat lurus sampai ke atas kepala, dan ujung 

jari menyentuh pada matras.  

d) Kemudian kembali ke posisi jongkok lagi.  

e) Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 

 

 

 

 

Gambar 5.15 Pembelajaran guling belakang tahap 3 

4. Pembelajaran tahap 4  

a) Diawali dengan posisi sikap jongkok, tangan lurus ke 

depan.  

b) Badan digulingkan ke belakang dengan telapak tangan 

bertumpu di matras dan berada di samping telinga. 

c) Dan disusul dengan kedua kaki ditekuk dan diangkat 

sampai ke atas kepala. 

d) Sampai tengkuk dan ujung jari menyentuh pada matras. 

e) Kedua tangan mendorong sampai posisi kembali jongkok 

dan berdiri tegak dengan kedua tangan lurus membentuk 

huruf “V”. 

f) Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 
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Gambar 5.16 Pembelajaran guling belakang tahap 4 

5. Pembelajaran tahap 5  

a. Berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan lurus ke samping 

atas membentuk huruf “V”. 

b. Posisi sikap jongkok, tangan lurus ke depan.  

c. Badan digulingkan ke belakang dengan telapak tangan 

bertumpu di matras dan berada di samping telinga. 

d. Dan disusul dengan kedua kaki ditekuk dan diangkat 

sampai ke atas kepala. 

e. Sampai tengkuk dan ujung jari menyentuh pada matras. 

f. Kedua tangan mendorong sampai posisi kembali jongkok. 

g. Berdiri tegak kembali ke sikap awal, dengan kedua tangan 

lurus membentuk huruf “V”. Dan posisi siap.  

 

 

 

Gambar 5.17 Pembelajaran guling belakang tahap 5 

6. Pembelajaran tahap 6  

a. Berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. 

b. Angkat kedua tangan ke samping atas membentuk huruf “V”. 

c. Posisi membungkuk, kedua tangan diluruskan di depan 

dada, kedua kaki rapat. 
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d. Kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Kedua tangan 

berada disamping telinga dan telapak tangan menghadap ke 

atas. 

e. Jatuhkan pantat ke belakang, dan menggulingkan badan 

dengan badan tetap bulat. Pada saat punggung menyentuh 

matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. 

f. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang 

kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga 

tangan lurus dan kepala terangkat. 

g. Kedua kaki lurus dan angkat kedua tangan, lalu berdiri. 

h. Tangan membentuk huruf “V”, dan tangan kanan di atas lurus 

dengan kepala dan tangan kiri di turunkan. Dan posisi siap. 

 

 

 

 

Gambar 5.18 Pembelajaran guling belakang tahap 6 

 Cara Membantu Guling Belakang  

2.  Cara Satu: 

a) (A) posisi jongkok, kepala menunduk dan dagu rapat ke 

dada. Kedua tangan berada di samping telinga dan telapak 

tangan menghadap ke atas.  

b) (B) berada di samping kanan (A) dengan posisi jongkok, 

tangan kanan (B) memegang lutut (A) untuk membantu 

mendorong dan tangan kiri (B) memegang tengkuk (A) 

untuk memudahkan dalam berguling.  

c) Tangan kanan (B) selanjutnya digunakan untuk mendorong 

pantat (A) untuk berdiri, dan tangan kiri (B) tidak dilepas 

sampai (A) berdiri tegak.  
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d) (A) Tangan membentuk huruf V, dan tangan kanan di atas 

lurus dengan kepala dan tangan kiri di turunkan. Lalu posisi 

siap. 

 

 

 

 

Gambar 5.19 Membantu guling belakang cara 1 

2. Cara Dua: 

a) (A) Berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. 

Angkat kedua tangan ke samping atas membentuk huruf 

“V”. 

b) (A) Posisi jongkok, kepala menunduk dan dagu rapat ke 

dada. Kedua tangan berada di samping telinga dan telapak 

tangan menghadap ke atas.  

c) (A) Jatuhkan pantat ke belakang, badan tetap bulat. Pada 

saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik 

ke belakang kepala.  

d)  (B) Berdiri di belakang (A), saat kedua ujung kaki (A) 

menyentuh matras (B) langsung memegang pinggang (A), 

membantu menarik supaya (A) dapat berdiri tegak.  

e)  (A) Tangan membentuk huruf “V”, dan tangan kanan di atas 

lurus dengan kepala dan tangan kiri diturunkan. Lalu posisi 

siap. 

 

 

 

(A)  (B)        
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Gambar 5.20 Membantu guling belakang cara 2 

Catatan 1 dan 2 : (A) Pelaku Senam;        (B) Penolong  

 Variasi Guling Belakang 

1. Guling Belakang Kedua Kaki Kangkang 

Gerakan seperti guling belakang biasa, namun setelah 

berguling sebelum kaki mendarat, luruskan kedua kaki lurus ke 

samping posisi kangkang. Kedua telapak tangan menekan 

matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat, kemudian 

berdiri tegak. 

 

 

 

 
Gambar 5.21 Guling belakang kaki kangkang 

2. Guling Belakang Kedua Kaki Lurus 

a) Berdiri tegap dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan 

diangkat membentuk huruf “V”. 

b) Kemudian membungkuk, kedua tangan lurus di samping 

lutut dengan telapak tangan menghadap matras. 

c) Jatuhkan pantat bersamaan dengan telapak tangan ke 

matras, dengan kedua kaki masih lurus. 

d) Kemudian gulingkan badan ke belakang.  Pada saat kedua 

ujung kaki lurus sejajar menyentuh matras di belakang 

(A)  (B)        
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kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga 

tangan lurus dan kepala terangkat., kemudian kembali ke 

sikap awal.  

 

 

 
 

Gambar 5.22 Guling belakang kaki lurus. 

C. LONCAT HARIMAU 

Pembelajaran loncat harimau atau tiger sprong akan dijabarkan 

pada tahapan sebagai berikut: 

 Pembelajaran Loncat Harimau 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a) Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan. 

b) Kedua kaki rapat, dan lutut ditekuk dengan sudut 75 derajat 

disertai kedua lengan lurus ke depan. 

c) Kedua tangan bersamaan dengan kedua kaki 

menolak/meloncat sejauh 50 cm.  

d) Kemudian berguling ke depan dengan kedua tangan 

bertumpu diikuti tengkuk sebagai tumpuan. Luruskan 

tungkai saat berada diatas. 

e) Sikap akhir jongkok terus berdiri tegak, kedua lengan lurus 

di samping agak ke atas membentuk huruf “V”, pandangan 

lurus ke depan. 
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Gambar 5.23 Pembelajaran loncat harimau tahap 1 

 Pembelajaran Tahap 2 

a) Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan.  

b) Kedua kaki ditekuk 45 derajat untuk  menolak pada matras 

dan tangan lurus ke depan dada disertai ayunan lengan ke 

atas.  

c) Kedua kaki menolak atau meloncat sejauh 1 meter dan 

badan melayang. 

d) Kemudian mendarat dengan badan berguling depan, 

dengan kedua tangan menumpu dan diikuti tengkuk 

sebagai tumpuan.  

e) Sikap akhir jongkok terus berdiri tegak, kedua lengan lurus 

di samping agak ke atas membentuk huruf “V”. 

f) Tangan kanan di atas lurus dengan kepala dan tangan kiri 

diturunkan, dan posisi siap. 

 

 

 

 
Gambar 5.24 Pembelajaran loncat harimau tahap 2 
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 Pembelajaran Tahap 3  

a) Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan. 

b) Di awali dengan awalan satu langkah lalu dua kaki 

bertumpu bersamaan untuk melakukan tolakan atau 

loncatan. 

c) Badan melayang, kemudian kedua telapak tangan 

menumpu dan pandangan dipusatkan di depan dekat 

tangan. Kepala menunduk dan tengkuk sebagai tumpuan 

lalu berguling ke depan dan lutut dilipat ke dada. 

d) Sikap akhir jongkok terus berdiri tegak, kedua lengan lurus 

di samping agak ke atas membentuk huruf “V”, tangan 

kanan di atas lurus dengan kepala dan tangan kiri di 

turunkan, dan posisi siap. 

 

 

 

Gambar 5.25 Pembelajaran loncat harimau tahap 3 

 Pembelajaran Tahap 4 

a) Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan. 

b) Awalan berlari dan dua kaki bertumpu untuk melakukan 

awalan kemudian melakukan tolakan, meloncat melewati 

rintangan. 

c) Badan melayang, untuk melewati rintangan, telapak tangan 

menumpu pada matras, dan pandangan dipusatkan di 

depan dekat tangan. Kemudian berguling ke depan seperti 

biasa.  

d) Sikap akhir jongkok terus berdiri tegak, kedua lengan lurus 

di samping agak ke atas membentuk huruf “V”, tangan 
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kanan di atas lurus dengan kepala dan tangan kiri 

diturunkan, dan posisi siap.  

 

 

 

Gambar 5.26 Pembelajaran loncat harimau tahap 4 

D. ROLL KIP 

Pembelajaran guling lenting atau roll kip akan dijabarkan pada 

tahapan sebagai berikut: 

 Pembelajaran Roll kip 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Diawali posisi terlentang, kedua tangan ditekuk berada di 

samping telinga, telapak tangan menyentuh matras, kedua 

kaki ditekuk dengan telapak kaki  bertumpu pada matras. 

b. Secara bersama-sama kaki dan tangan mendorong badan ke 

atas sampai badan membentuk sikap kayang, kepala melihat 

ke arah matras. Lakukan berulang-ulang, sampai bisa 

melakukan dengan baik. 

 

 

 

Gambar 5.27 Pembelajaran roll kip tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2. 

a. Diawali posisi terlentang, kedua tangan ditekuk berada di 

samping telinga, telapak tangan menyentuh matras, kedua 

kaki ditekuk dengan telapak kaki  bertumpu pada matras. 
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b. Angkat kaki ke atas kepala sampai lurus melewati kepala dan 

jari kaki menyetuh matras. 

c. Selanjutnya lecutkan kedua kaki ke tempat awal dan kedua 

tangan membantu mendorong ke atas. Sampai badan 

membentuk sikap kayang .  

d. Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan dengan 

baik. 

 

 

 

Gambar 5.28 Pembelajaran roll kip tahap 2 

3. Pembelajaran Tahap 3 

a. Diawali posisi terlentang, kedua tangan ditekuk berada di 

samping telinga, telapak tangan menyentuh matras, kedua 

kaki ditekuk dengan telapak kaki  bertumpu pada matras. 

b. Julurkan kaki ke atas kepala sampai lurus melewati kepala 

dan jari kaki menyentuh matras. 

c. Selanjutnya lecutkan kedua kaki ke tempat awal dengan lutut 

ditekuk  dan kedua tangan membantu mendorong ke atas.  

d. Kemudian badan berdiri kembali. 

 

 

 

 

Gambar 5.29 Pembelajaran roll kip tahap 3 
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4. Pembelajaran Tahap 4 

Melakukan guling lenting sempurna, diawali dengan roll depan 

kemudian dilanjutkan dengan melenting dan sikap akhir berdiri 

tegak. 

 

 

 

Gambar 5.30 Pembelajaran roll kip tahap 4 

 Cara Membantu Roll kip 

1. Cara Membantu Roll kip  ke 1 

a. (A) Posisi terlentang. Kedua tangan diletakkan di samping 

telinga dengan telapak tangan menghadap matras. 

b. (A) Julurkan kaki ke atas kepala sampai lurus melewati 

kepala dan jari kaki menyetuh matras.  

c. (B) berada di samping sambil jongkok di samping (A) untuk 

membantu menopang punggung (A). 

d. (A) Selanjutnya melecutkan kedua kaki ke tempat awal dan 

kedua tangan membantu mendorong ke atas. Yang 

bersamaan dengan itu (B) membantu mengangkat badan 

(A). Lakukan beberapa kali pengulangan sampai (A) bisa 

melakukan sendiri.  

 

 

 

 

Gambar 5.31 Membantu roll kip ke 1 

 

(A)   (B)        
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2. Cara Membantu Roll kip ke 2 

a. (A) Posisi terlentang. Kedua tangan diletakkan di samping 

telinga dengan telapak tangan menghadap matras.  

b. (B) berada di samping sambil jongkok (A) untuk membantu 

mendorong punggungnya sampai berdiri.  

c. (A) Selanjutnya melecutkan kedua kaki ke tempat awal dan 

kedua tangan membantu mendorong ke atas. Yang 

bersamaan dengan itu (B) membantu mengangkat badan (A) 

sampai berdiri. Lakukan beberapa kali pengulangan sampai 

(A) bisa melakukan sendiri. 

 

 

 
 

 

Gambar 5.32 Membantu roll kip ke 2 

3. Cara Membantu Roll kip ke 3 

a. (A) Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan 

diangkat lurus ke atas membentuk “V”.  

b. (A) Sambil membungkukkan badan, letakkan kedua tangan 

pada matras kira-kira satu langkah dari kaki, letakkan 

tengkuk diantara kedua tangan sambil mengambil sikap 

guling depan. Kedua kaki tetap lurus. 

c. Ketika (A) melecutkan kakinya dan mendorongkan tanganya. 

(B) bersiap-siap mendorong punggung (A) sampai berdiri. 

d. Akhirnya (A) berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan 

kedua lengan diangkat lurus ke atas membentuk “V”, 

selanjutnya tangan kanan di atas dan tangan kiri - 

ditarik ke bawah, lalu posisi siap.  

 (A)   (B)        
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Gambar 5.33 Membantu roll kip ke 3 

Catatan : 1,2,3 (A) Pelaku Senam;       (B) Orang yang membantu 

 Variasi Roll Kip 

a. Diawali dengan posisi berdiri tegak, dengan kedua tangan 

ke atas membentuk huruf “V”. 

b. Membungkukkan badan dan kedua telapak tangan 

menumpu di matras. 

c. Meletakkan dahi pada matras, posisi antara kedua tangan 

dan kepala membentuk segitiga sama sisi. 

d. Mengangkat kedua kaki ke atas, sampai sejajar dengan 

pinggul. 

e. Melecutkan kaki dan melentingkan badan ke depan, 

disertai dengan dorongan tangan. 

f. Mendarat dengan posisi berdiri, seperti ke sikap awal. 

 

 

 

 

Gambar 5.34 Variasi roll kip 

(A)   (B)        
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E. MERODA 

Pada pembelajaran meroda ini dilakukan dengan dua cara, 

yaitu dengan menggunakan alat (menggunakan bangku Swedia) 

dan meroda tanpa alat.  

 Pembelajaran Meroda dengan Alat 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Berdiri tegak, kedua lengan lurus ke atas, pandangan lurus 

ke depan. Lalu melangkahkan kaki kiri ke depan terlebih 

dulu. 

b. Letakkan telapak tangan kiri pada box, dengan posisi lurus 

di depan kaki kiri. Disusul  telapak tangan kanan diletakkan 

di box, di samping dan sejajar tangan kiri. 

c. Selanjutnya langkahkan dan angkat kaki kanan lurus 

melewati box, sampai kaki menyentuh matras. Dilanjut 

dengan mengayun kaki kiri melewati box untuk mengikuti 

kaki kanan hingga mendarat di belakang kaki kanan. 

d. Memutar seluruh badan ke arah kiri menghadap ke depan, 

diikuti dengan menarik kaki kanan maju merapat dengan 

kaki kiri yang berada di depan.  

e. Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping dan posisi 

siap. 

 

 

 

 
Gambar 5.35 Pembelajaran meroda dengan alat tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan. 
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b. Langkahkan kaki kiri terlebih dulu. Lalu letakkan tangan kiri 

pada box bagian belakang, dengan posisi lurus di depan kaki 

kiri. 

c. Disusul  tangan kanan diletakkan di samping tangan kiri, di 

depan box. 

d. Selanjutnya ayunkan kaki kanan lurus melewati box, sampai 

kaki menyentuh matras. 

e. Dilanjut dengan mengayun kaki kiri melewati box untuk 

mengikuti kaki kanan hingga mendarat di belakang kaki 

kanan. 

f. Memutar seluruh badan ke arah kiri menghadap ke depan, 

diikuti dengan menarik kaki kanan maju merapat dengan kaki 

kiri yang berada di depan. Berdiri tegak, kedua lengan lurus 

di samping, dan posisi siap.  

 

 

 

Gambar 5.36 Pembelajaran meroda dengan alat tahap 2 

3. Pembelajaran Tahap 3 

a. Gerakan Meroda dengan Alat dilakukan secara sempurna, 

yang dilakukan dengan awalan melangkah. 

.  

 

 

  

Gambar 5.37 Pembelajaran meroda dengan alat tahap 3 
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 Pembelajaran Meroda tanpa Alat 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan. 

b. Langkahkan kaki kiri terlebih dulu. 

c. Letakkan telapak tangan kiri pada matras dengan posisi lurus 

di depan kaki kiri. Disusul  telapak tangan kanan diletakkan 

di samping tangan kiri.  

d. Selanjutnya langkahkan kaki kanan lurus dari ujung tungkai 

sampai pangkal paha, sampai kaki menyentuh matras dan 

kedua tangan berada di tengah-tengah kedua kaki.  

e. Dilanjutkan dengan mengayun kaki kiri untuk mengikuti kaki 

kanan hingga mendarat di belakang kaki kanan. 

f. Memutar seluruh badan ke arah kiri menghadap ke depan, 

diikuti dengan menarik kaki kanan maju merapat dengan kaki 

kiri yang berada di depan. 

 

 

 

 
Gambar 5.38 Pembelajaran meroda tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan.  

b. Langkahkan kaki kiri terlebih dulu, dibarengi dengan kaki kiri 

melangkah ke depan. 

c. Letakkan telapak tangan kiri pada matras dengan posisi 

lurus di depan kaki kiri. Disusul telapak tangan kanan 

diletakkan di samping tangan kiri. 
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d. Selanjutnya ayunkan kaki kanan lurus, sampai kaki 

menyentuh matras dan kedua tangan berada di tengah-

tengah kedua kaki.  

e. Dilanjut dengan mengayun kaki kiri untuk mengikuti kaki 

kanan hingga mendarat di belakang kaki kanan.  

f. Memutar seluruh badan ke arah kiri menghadap ke depan, 

diikuti dengan menarik kaki kanan maju merapat dengan 

kaki kiri yang berada di depan. Berdiri tegak, kedua lengan 

lurus di samping. 

 

 

 
Gambar 5.39 Pembelajaran meroda tahap 2 

3. Pembelajaran tahap 3  

a. Meroda dengan awalan berjalan. 

b. Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan.  

c. Mengambil ancang-ancang dengan berjalan melangkahkan 

kaki kanan terlebih dulu, selanjutnya melangkahkan kaki 

kiri. 

d. Gerakan meroda sempurna. 

e. Kemudian kembali kesikap awal. Lalu  tangan kanan di atas 

lurus dengan kepala dan tangan kiri di turunkan, dan posisi 

siap. 

 

 

 

Gambar 5.40 Pembelajaran meroda tahap 3 
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 Cara Membantu Meroda 

a. Pesenam (A) berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping 

agak ke atas membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke 

depan. Kemudian (A) melakukan gerakan Meroda.  

b. Penolong (B) berada di sebelah kiri (A), tangan kiri (B) 

memegang pinggang sebelah kanan (A) dan tangan kanan 

(B) memegang pinggang sebelah kiri (A).  

c. (B) bertugas membantu untuk menjaga keseimbangan (A) 

dan membantu untuk membuat putaran (A) seperti roda. 

d. (A) Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke 

atas membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan, dan 

posisi siap. 

 

 

 

  

Gambar 5.41 Cara membantu meroda 

F. ROUND OFF 

Pembelajaran round off  akan dijabarkan pada tahapan sebagai 

berikut: 

 Pembelajaran Round off 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Sikap awal badan tegap dan pandangan ke depan kemudian 

angkat kedua tangan ke atas huruf V. 

b. Melangkahkan kaki kanan ke depan. 

c. Kemudian tangan kiri ditumpukan ke matras , kemudian 

disusul tangan yang kanan berada di sisi tangan kiri (posisi 

telapak tangan kanan tegak lurus terhadap telapak tangan 

kiri), badan berputar pada sumbu tegak. 

(A) (B)        
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d. Tungkai kiri di angkat lurus ke atas dan letakkan di depan 

kedua tangan, disusul tungkai kanan melangkah dan 

diletakkan rapat dengan kaki . 

e. Pada saat kedua kaki rapat kedua tangan menolak 

meninggalkan lantai. 

f. Berdiri tegak kembali seperti awal, namun posisi berbalik 

arah dengan awalan.  

 

 

 

 

Gambar 5.42 Pembelajaran round off tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Sikap awal badan tegap dan pandangan ke depan kemudian 

angkat kedua tangan ke atas huruf V.  

b. Melangkahkan kaki kanan ke depan, dengan kedua tangan 

ke depan, bersiap-siap untuk menumpu. Kemudian kedua 

telapak tangan ditumpukan pada matras. 

c. Kemudian kaki kiri diangkat ke atas, terus disusul kaki kanan 

diangkat. 

d. Pada saat di atas kedua kaki lurus rapat posisi tubuh seperti 

hand stand. 

e. Kemudian badan berputar pada sumbu tegak kedua tangan. 

f. Kedua tangan menolak dan menjatuhkan kedua kaki secara 

bersamaan ke matras dan kembali berdiri seperti awal, 

namun akhiran berbalik arah dengan sikap awal. 
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Gambar 5.43 Pembelajaran round off tahap 2 

3. Pembelajaran Tahap 3 

Sikap awal badan tegap dan pandangan ke depan, mengambil 

ancang-ancang dengan berjalan melangkahkan kaki kiri,  

disusul kaki kanan. Kemudian melakukan round of secara 

sempurna seperti tahap sebelumnya. 

 

 

 

Gambar 5.44 Pembelajaran round off tahap 3 

 Cara Membantu Round off 

a. (A) Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan.  

b. (A) melakukan gerakan round off.  

c. (B) berada di sebelah kiri (A), tangan kanan (B) memegang 

pinggang sebelah kiri (A) dan tangan kiri (B) memegang 

pinggang sebelah kanan (A).  

d. (B) bertugas membantu untuk menjaga keseimbangan (A) 

sampai berdiri.  

e. (A) Berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping agak ke atas 

membentuk huruf “V”, pandangan lurus ke depan, dan posisi 

siap. 
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Gambar 5.45 Membantu round off 

      Catatan : (A) Pelaku Senam;     (B) Penolong Pelaku Senam 

G. HEAD STAND 

Pembelajaran head stand atau berdiri bertumpu dengan kepala 

akan dijabarkan pada tahapan sebagai berikut:  

 Pembelajaran Head stand 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Dari posisi berdiri tegak kemudian jongkok, selanjutnya 

kedua tangan diletakkan pada matras.  

b. Dilanjutkan dengan kepala bagian dahi diletakkan pada 

matras, dimana antara kedua telapak tangan dan dahi 

membentuk segitiga sama sisi. 

c. Angkat dan luruskan badan dengan kepala, dan kedua 

tungkai diangkat dengan posisi menekuk. 

d. Kembali ke posisi awal. Ulang-ulang gerakan ini sampai bisa 

melakukannya. 

 

 

 

 

Gambar 5.46 Pembelajaran head stand tahap 1 

(A) (B)        
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2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Posisi awal berdiri dilanjutkan posisi jongkok dan lutut 

menyentuh matras 

b. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan pada matras. 

Dilanjutkan dengan kepala bagian dahi diletakkan pada 

matras, antara kedua telapak tangan dan dahi membentuk 

segitiga sama sisi. 

c. Angkat dan luruskan badan dengan kepala, dan kedua 

tungkai diangkat dengan posisi menekuk. 

d. Salah satu tungkai diluruskan ke atas sampai lurus dengan 

badan 

e. Kembali ke posisi awal. Ulang-ulang gerakan ini sampai bisa 

melakukannya. 

 

 

 

 

Gambar 5.47 Pembelajaran head stand tahap 2 

3. Pembelajaran Tahap 3 

a. Posisi awal berdiri dilanjutkan posisi jongkok dan lutut 

menyentuh matras 

b. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan pada matras. 

Dilanjutkan dengan kepala bagian dahi diletakkan pada 

matras, antara kedua telapak tangan dan dahi membentuk 

segitiga sama sisi. 

c. Angkat dan luruskan badan dengan kepala, dan kedua 

tungkai di angkat dengan posisi menekuk. 

d. Salah satu tungkai (kanan) diluruskan ke atas sampai lurus 

dengan badan 
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e. Disusul tungkai salah satu tungkai (kiri) diluruskan ke atas. 

Pada saat kedua kaki di atas harus lurus dan rapat. 

f. Tungkai diturunkan satu persatu  dan kembali ke posisi awal. 

Ulang-ulang gerakan ini sampai bisa melakukannya. 

 

 

 

Gambar 5.48 Pembelajaran head stand tahap 3 

4. Pembelajaran Tahap 4 

a. Posisi awal berdiri dilanjutkan posisi jongkok dan lutut 

menyentuh matras 

b. Selanjutnya, kedua tangan diletakkan pada matras. 

Dilanjutkan dengan kepala bagian dahi diletakkan pada 

matras, antara kedua telapak tangan dan dahi membentuk 

segitiga sama sisi. 

c. Angkat dan luruskan badan dengan kepala, dan kedua 

tungkai di angkat dengan posisi menekuk. 

d. Salah satu tungkai (kanan) diluruskan ke atas sampai lurus 

dengan badan 

e. Disusul tungkai salah satu tungkai (kiri) diluruskan ke atas. 

Pada saat kedua kaki di atas harus lurus dan rapat. 

f. Setelah sempurna dilanjutkan dengan roll ke depan. Dan 

kembali ke berdiri seperti sikap awal. 

 

 

 

Gambar 5.49 Pembelajaran head stand tahap 4 
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5. Pembelajaran Tahap 5 

a. Posisi awal berdiri, selanjutnya membungkuk bertumpu 

pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan  membentuk 

segitiga sama sisi. 

b. Angkat tungkai ke atas bersamaan. Untuk menjaga agar 

badan tidak mengguling ke depan, panggul ke depan, dan 

punggung membusur. 

c. Sikap badan tegak, dan tungkai rapat lurus ke atas. Tahan 

beberapa detik. 

d. Kemudian lakukan roll ke depan dan kembali kesikap awal 

berdiri tegak. 

 

 

 

Gambar 5.50 Pembelajaran head stand tahap 5 

 Cara Membantu Head stand 

a. Posisi (A) berdiri dan (B) jongkok saling berhadapan. 

b. (A) mengambil posisi jongkok dengan meletakkan telapak 

tangan ke matras. 

c. (A) meletakkan dahi pada matras dan bahu berada diantara 

paha (B). 

d. Ketika (A) mulai meluruskan badan dan mengangkat kaki, 

(B) memegangi pinggang supaya seimbang. 

 

 

 

 

Gambar 5.51 Membantu head stand 

(A)    (B)        
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Catatan:  (A) Pelaku senam;       (B) Penolong 

H. HAND STAND. 

Pembelajaran hand stand atau berdiri bertumpu dengan kedua 

tangan akan dijabarkan pada tahapan sebagai berikut: 

 Pembelajaran Hand stand 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Berdiri tegak, kedua tangan lurus ke atas membentuk huruf 

“V”. 

b. Bungkukkan badan, telapak tangan menumpu selebar bahu, 

lengan lurus, pandangan agak ke depan, pantat diangkat 

setinggi-tinginya, tungkai kiri ke depan ditekuk, sedang 

tungkai belakang lurus. 

c. Ayunkan tungkai kaki kanan atau belakang ke atas, dan 

diikuti kaki kiri, kemudian letakan kaki pada matras. 

d. Berdiri seperti sikap awal lagi. Lakukan beberapa 

pengulangan, sampai bisa melakukan dengan baik. 

 

 

 

 

 
Gambar 5.52 Pembelajaran hand stand tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Berdiri tegak, kedua tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

b. Bungkukkan badan, telapak tangan menumpu selebar bahu, 

lengan lurus, pandangan agak ke depan, pantat diangkat 

setinggi- 



 Pembelajaran Senam Lantai    95 
 

tinginya, tungkai ke depan ditekuk, sedang tungkai belakang 

lurus. 

c. Ayunkan tungkai belakang ke atas diikuti tungkai yang lain. 

Pada saat kedua kaki di atas, tungkai rapat dan lurus, 

membentuk satu garis dengan badan dan lengan. 

d. Satu persatu kaki diturunkan ke matras dan berdiri seperti 

sikap awalan. 

e. Lakukan beberapa kali pengulangan, sampai bisa 

melakukan dengan baik. 

 

 

 

 

Gambar 5.53 Pembelajaran hand stand tahap 2 

3. Pembelajaran Tahap 3 

a. Berdiri tegak, kedua tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

b. Bungkukkan badan, telapak tangan menumpu selebar bahu, 

lengan lurus, pandangan agak ke depan, pantat diangkat 

setinggi-tinginya, tungkai ke depan ditekuk, sedang tungkai 

belakang lurus. 

c. Ayunkan tungkai belakang ke atas diikuti tungkai yang lain. 

Pada saat kedua kaki di atas, tungkai rapat dan lurus, 

membentuk satu garis dengan badan dan lengan. 

Pertahankan keseimbangan. 

d. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan guling ke depan. 

e. Berdiri tegak dan posisi tangan membentuk huruf V, seperti 

posisi awal.                 
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Gambar 5.54 Pembelajaran hand stand tahap 3 

 Cara Membantu Hand stand 

a. (A) Pelaku senam dan (B) yang membantu berdiri saling 

berhadapan.          

b. (A)  membungkukkan badan dan meletakkan kedua tangan 

di atas matras lurus dengan kepala. 

c. (A) mengayunkan tungkai kaki satu persatu ke atas lurus ( 

kaki kiri dulu kemudian diikuti kaki kanan). 

d. Ketika kedua tungkai (A) sudah lurus ke atas (B) memegangi 

kedua kaki (A), agar (A) tetap seimbang dan tungkai tetap 

lurus ke atas. 

e. Kalau sudah seimbang (B) melepaskan pegangan kaki (A) 

dan (A) meletakkan satu persatu kaki ke matras dan kembali 

ke posisi semula.                  

 

 

 

Gambar 5.55 Cara membantu hand stand 

 Cara Bantuan dengan Tembok 

a. Berdiri tegak menghadap ke arah tembok. 

b. Membungkukkan badan dan meletakkan kedua telapak 

tangan di dekat tembok. 

(A)      (B)        
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c. Mengayunkan tungkai kiri lurus ke atas dan disusul tungkai 

kanan. Sampai kedua tungkai menyentuh tembok. 

Pertahankan sampai seimbang dan sempurna. 

d. Satu persatu kaki di turunkan ke matras dan kembali berdiri 

seperti posisi awal. 

 

 

    

 

Gambar 5.56 Cara bantuan hand stand dengan tembok 

I. ROLL STOOD 

Pembelajaran roll stood akan dijabarkan pada tahapan sebagai 

berikut: 

 Pembelajaran Roll  stood 

1. Pembelajaran Tahap 1  

a. Dari posisi duduk selunjur, kaki rapat dan lurus ke depan.  

b. Badan berguling ke belakang dan menjulurkan kedua tungkai 

kaki ke atas (membentuk sikap lilin) 

c. Dan kembali ke posisi awal. Lakukan beberapa kali 

pengulangan sampai bisa melakukan dengan baik. 

 

 

 

 

Gambar 5.57 Pembelajaran roll stood tahap 1 
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2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Dari posisi jongkok dengan kedua tangan lurus di depan 

dada. 

b. Badan berguling ke belakang, dengan kedua tangan di 

samping badan. 

c. Menjulurkan kedua tungkai kaki ke atas (membentuk sikap 

lilin). 

d. Dan kembali ke posisi awal. Lakukan beberapa kali 

pengulangan sampai bisa melakukan dengan baik.  

 

 

 

Gambar 5.58 Pembelajaran roll stood tahap 2 

3. Pembelajaran Tahap 3 

a. Dari posisi jongkok dengan kedua tangan lurus di depan 

dada. 

b. Berguling ke belakang dengan telapak tangan dikaitkan di 

belakang kepala dan lengan sebagai tumpuan. 

c. Menjulurkan kedua tungkai kaki lurus ke atas. Membentuk 

sikap lilin dengan kepala dan lengan sebagai tumpuan. 

d. Kembali ke posisi jongkok, dan lakukan beberapa 

pengulangan sampai bisa melakukan dengan baik. 

 

 

 

 
Gambar 5.59 Pembelajaran roll stood tahap 3 
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4. Pembelajaran Tahap 4 

a. Sikap awal berdiri tegak dengan kedua tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

b. Melakukan gerakan guling ke belakang dengan kedua 

telapak tangan menumpu di samping telinga. 

c. Menjulurkan kedua tungkai kaki lurus ke atas. Membentuk 

sikap lilin dan lengan medorong ke atas, lengan sebagai 

tumpuan. 

d. Kembali ke posisi berdiri, dan lakukan beberapa 

pengulangan sampai bisa melakukan dengan baik. 

 

 

 

 

Gambar 5.60 Pembelajaran roll stood tahap 4 

5. Pembelajaran Tahap 5 

a. Sikap awal berdiri tegak, kedua tangan ke atas lurus 

membentuk huruf “V”. 

b. Berjongkok dengan kedua telapak tangan ke depan. 

c. Melakukan guling ke belakang dan menjulurkan kedua kaki 

ke atas. 

d. Pada saat yang sama kedua tangan yang bertumpu pada 

matras menolak lurus ke atas. 

e. Berdiri dengan tumpuan tangan (handstand), dan kedua 

kaki di turunkan secara bersama-sama. 

f. Sikap akhir berdiri tegak, kedua tangan ke atas lurus 

membentuk huruf “V”. 
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Gambar 5.61 Pembelajaran roll stood tahap 5 

 Cara Membantu Roll stood 

a. (A) posisi berdiri tegak dengan dua lengan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

b. (A) berjongkok dengan kedua ke depan.  

c. Melakukan guling ke belakang dan menjulurkan kedua kaki 

sekaligus ke atas. Sementara (B) berada di belakang (A) 

siap untuk membantu. 

d. Kedua tangan menolak (A) sampai posisi berdiri dengan 

tumpuan tangan (handstand). (B) membantu dengan 

memegangi masing-masing satu kaki (A), agar (A) tetap 

seimbang. Pertahankan beberapa saat sampai seimbang 

dan sempurna. 

e. (A) kembali ke posisi berdiri dan lakukan beberapa 

pengulangan sampai (A) bisa melakukan dengan baik. 

 

 

 

 

Gambar 5.62 Membantu roll stood  

Catatan: (A)  Pelaku senam;           (B)  Yang Membantu 

 

(A)      (B)        
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J. HANDSPRING 

Untuk melakukan gerakan handspring, terlebih dahulu harus 

menguasai gerakan roll kip (guling lenting). Setelah itu baru 

melakukan pembelajaran handspring yang akan dijabarkan 

pada tahapan sebagai berikut. 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Berdiri tegak di atas matras dengan posisi tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

b. Melangkahkan kaki kiri ke depan dan diikuti kedua telapak 

tangan diletakkan menumpu pada matras. 

c. Kaki kanan diangkat ke belakang atas dan diikuti kaki kiri, 

sampai kedua kaki lurus dan rapat. 

d. Mendarat dengan kedua kaki sejajar, dengan kedua telapak 

tangan masih bertumpu (posisi badan membentuk sikap 

kayang). 

e. Dan rapikan posisi kaki lurus dan rapat. 

f. Ulangi latihan ini sampai bisa melakukan dengan baik.   

 

 

 

Gambar 5.63 Pembelajaran handspring tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Berdiri tegak di atas matras dengan posisi tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

b. Melangkahkan kaki kiri ke depan dan diikuti kedua telapak 

tangan diletakkan menumpu pada matras. 

c. Kaki kanan dilecutkan ke atas dan kedua telapak tangan 

menolak ke atas, yang diikuti kaki kiri dilecutkan. 

d. Badan melenting, saat berada di atas kedua kaki bersamaan 

dan rapat. 
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e. Mendarat dengan kedua kaki sejajar, lutut agak ditekuk dan 

kedua tangan ke depan. 

f. Kembali ke posisi awal.   

 

 

 

 

Gambar 5.64 Pembelajaran handspring tahap 2 

3. Pembelajaran Tahap 3 

Melakukan gerakan seperti pembelajaran tahap 2, namun 

diawali dengan ancang-ancang beberapa langkah. 

 

 

 

Gambar 5.65 Pembelajaran handspring tahap 3 

 Cara Membantu Handspring 

a. (A) berdiri tegak, dengan kedua tangan ke atas membentuk 

huruf “V”. Dan (B) berdiri di depan samping kiri (A). 

b. (A) melangkahkan kaki kiri ke depan dan diikuti dengan kaki 

kanan dilecutkan ke atas, serta meletakkan kedua telapak 

tangan ke matras.  

c. (B) memegangi badan (A) untuk menjaga keseimbangan. 

Sampai (A) berdiri kembali kesikap awal, berdiri tegak. 
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Gambar 5.66 Cara membantu handspring 

Catatan cara membantu: (A)  Pelaku senam (B)  Yang Membantu 

 

K. FLIK – FLAK  

Pembelajaran Flik - flak akan dijabarkan pada tahapan sebagai 

berikut: 

 Pembelajaran Flik - Flak 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Berdiri tegak di atas matras dengan posisi tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

b. Melakukan sikap kayang 

c. Mengangkat kaki kanan lurus ke atas, kemudian diikuti kaki 

kiri, sehingga badan berbalik. 

d. Meletakkan kaki kiri ke matras dan dikuti kaki kiri sejajar. 

e. Berdiri kembali ke sikap awal. 

 

 
 

 

Gambar 5.67 Pembelajaran Flik-flak tahap 1 

 

 

(A)   (B)        
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2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Berdiri tegak di atas matras dengan posisi tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

b. Berjongkok dengan kedua lengan lurus ke depan dan di putar 

ke belakang sebagai ancang-ancang. 

c. Kemudian meloncat ke atas belakang dengan kedua tungkai 

mendorong sampai posisi badan berbalik. 

d. Kedua tangan bertumpu di matras, kedua kaki lurus ke atas 

(posisi handstand). 

e. Meletakkan kedua kaki bersamaan, rapat dan lurus. 

f. Kembali kesikap awal. 

 

 

 
Gambar 5.68 Pembelajaran Flik-flak tahap 2 

 Cara Membantu Flik-Flak 

1. Membantu Cara 1 

a. (A) melakukan sikap kayang, sementara (B) berada di 

sampingnya. Dan kemudian (B) memegang pinggang (A).  

b. Saat (A) mengangkat kaki, (B) membantu mengangkat 

badannya sampai (A) berbalik arah, agar tetap seimbang. 

c. Terakhir (B) melepas pegangan dan (A) berdiri tegak kembali 

ke sikap sempurna. 

 

 

 

Gambar 5.69 Membantu Flik-flak Cara 1 

 

      (B)   (A)        
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2. Membantu Cara 2 

a. (A) berdiri tegak dengan kedua tangan ke atas membentuk 

huruf “V”. Dan (B) berada di sampingnya dengan memegang 

pinggang (A). 

b. (A) melakukan gerakan flik-flak, pada saat tbadan (A) 

melayang, (B) membantu mengangkat badan (A), sampai (A) 

berbalik arah, agar tetap seimbang. 

c. Terakhir (B) melepas pegangan dan (A) berdiri tegak kembali 

ke sikap sempurna. 

 

 

 

Gambar 5.70 Membantu Flik-flak Cara 2 

 

L. SALTO KE DEPAN 

Untuk dapat menguasai salto ke depan, maka sebelumnya 

harus menguasai senam lantai dasar, yaitu guling depan, loncat 

harimau dan handspring. Pembelajaran salto ke depan ini akan 

dijabarkan pada tahapan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Berdiri tegak di atas matras (tinggi matras 20 cm) dengan 

posisi tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

b. Menekuk lutut atau jongkok sekitar 75 derajat, sebagai 

persiapan untuk melakukan loncatan.  

c. Meloncat ke depan (kearah matras bawah) yang dilanjutkan 

dengan guling ke depan (gerakan seperti loncat harimau). 

d. Kembali berdiri tegak, ke posisi awal.  

 

 

(A)  (B)        
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Gambar 5.71 Pembelajaran salto ke depan tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Berdiri tegak di atas matras dengan posisi tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. (melakukan gerakan ini di atas matras 

yang agak tebal dan lunak). 

b. Menekuk lutut atau jongkok sekitar 60 derajat dan kedua 

tangan di depan, sebagai persiapan untuk melakukan 

loncatan.  

c. Menolak dengan kedua kaki ke atas kuat, bersamaan 

dengan kedua lengan diayunkan kuat ke atas. 

d. Setelah mencapai titik tertinggi badan berputar (seperti 

guling ke depan) di udara. 

e. Kemudian mendarat dengan jongkok dan kedua tangan lurus 

ke depan untuk menjaga keseimbangan. 

f. Kembali tegak, kembali keposisi awal.  

 

 

 

 

Gambar 5.72 Pembelajaran salto ke depan tahap 2 
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3. Pembelajaran Tahap 3 

Indikator gerakan seperti tahap 2, namun saat mendaratnya 

berada di matras yang tipis. Tujuannya adalah untuk melatih 

keseimbangan dalam pendaratan. 

 

 

 

Gambar 5.73 Pembelajaran salto ke depan tahap 3 

4. Pembelajaran Tahap 4 

Indikator gerakan seperti tahap 2, tetapi di awali dengan 

melakukan ancang-ancang sebagai awalan. Dan melakukan 

gerakan di atas matras yang standar. 

 

 

 

 

Gambar 5.74 Pembelajaran salto ke depan tahap 4 

 

M. SALTO KE BELAKANG (BACK FLIP) 

Untuk dapat menguasai salto ke belakang, maka sebelumnya 

harus menguasai senam lantai dasar dahulu, yaitu guling 

belakang dan flik-flak. Pembelajaran salto ke depan ini akan 

dijabarkan pada tahapan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Tahap 1 

a. Berdiri tegak membelakangi matras (tinggi matras 50 cm) 

dengan posisi tangan ke atas membentuk huruf “V”. 
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b. Menekuk sedikit lutut sebagai ancang-ancang untuk 

melakukan tolakan kaki ke atas. 

c. Menolakkan kedua kaki ke atas belakang secara kuat, dan 

kedua tangan diputar ke belakang. 

d. Mendarat di atas matras, dengan posisi badan tegak, kedua 

lutut sedikit ditekuk, kedua tangan ke depan, untuk menjaga 

keseimbangan. 

e. Dan berdiri tegak, seperti posisi awal. 

 

 

 

Gambar 5.75 Pembelajaran salto ke belakang tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Berdiri tegak membelakangi matras (tinggi matras 50 cm) 

dengan posisi tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

b. Menekuk sedikit lutut sebagai ancang-ancang untuk 

melakukan tolakan kaki ke atas. 

c. Menolakkan kedua kaki ke atas belakang secara kuat, dan 

kedua tangan diputar ke belakang. 

d. Mendarat di atas matras, dengan posisi menjatuhkan badan 

ke belakang (mendarat dengan punggung) kedua lutut 

ditekuk dan dipeluk. 

e. Ulangi gerakan ini sampai bisa melakukan dengan baik. 

 

 

 

 

Gambar 5.76 Pembelajaran salto ke belakang tahap 2 
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3. Pembelajaran Tahap 3 

a. Berdiri tegak di atas matras (tinggi matras 60 cm), dengan 

posisi tangan ke atas membentuk huruf “V”.  

b. Menekuk lutut atau jongkok (sudut 50 derajat), sebagai 

awalan untuk tolakan.  

c. Kedua tangan lurus, diputar ke belakang sampai depan, 

kemudian kedua kaki menolak ke atas belakang. 

d. Pada saat di udara, badan berbalik ke belakang dan kedua 

tangan memeluk lutut. 

e. Sesaat akan mendarat melepaskan tangan dan mendarat 

dengan menekuk lutut, kedua tangan lurus ke depan dan 

badan agak condong ke depan. Sebagai sikap untuk 

menjaga keseimbangan. (mendarat di bawah atau belakang 

matras). 

f. Dan berdiri tegak, kembali keposisi awal. 

 

 

 

Gambar 5.77 Pembelajaran salto ke belakang tahap 3 

4. Pembelajaran tahap 4 

Indikator gerakan seperti pembelajaran tahap 3, yang 

membedakan adalah gerakan dilakukan di matras yang memiliki 

ketinggian standar. 

 

 

 

Gambar 5.78 Pembelajaran salto ke belakang tahap 4 
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 Cara Membantu Salto Ke Belakang 

a. (B) selaku orang yang membantu berada di samping agak 

belakang (A), dan (B) memegang punggung (A) dengan 

tangan kiri dan memegang perut (A) dengan tangan kanan. 

b. Pada saat (A) menolak ke atas belakang, (B) mengangkat 

badan (A) ke atas sampai (A) berputar badan dan melepas 

pegangan sesaat (A) akan mendarat. 

 

 

 

 
Gambar 5.79 Cara membantu salto ke belakang 

N. RANGKAIAN SENAM LANTAI. 

Rangkaian senam lantai ini merupakan gerakan senam lantai 

yang terdiri dari beberapa gerakan senam lantai yang dilakukan 

secara bersambung (tidak putus-putus), biasanya dilakukan 

secara lurus dan searah. Untuk gerakan rangkaian senam lantai 

ini bisa dirancang sendiri, sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Berikut merupakan contoh rangkaian senam lantai: 

a. Awalan, siap dan tangan membentuk huruf “V”. 

b. Loncat harimau. 

c. Guling ke depan kaki silang. 

d. Guling ke belakang kaki lurus. 

e. Meroda. 

f. Guling lenting. 

g. Akhir, tangan membentuk huruf “V” selanjutnya 

penghormatan dan posisi siap.  

 

 

 

(A)  (B)        
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O. SENAM DI ATAS BOX 

Dalam pembelajaran senam di atas box ini ada tiga macam 

yang akan dipelajari, yaitu: loncat kaki tekuk di atas box, loncat 

kaki kangkang di atas box, dan guling depan di atas box.  

 Loncat kaki tekuk di atas box 

1. Pembelajaran Tahap 1  

a. Posisi berdiri di dekat box yang menyilang, dengan posisi 

siap, kedua tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

b. Kedua telapak tangan diletakkan di atas box, untuk 

menumpu. 

c. Kedua lutut dan siku ditekuk, kemudian menolak ke atas, 

sampai mendarat di atas box dengan posisi lutut ditekuk 

(bersimpuh). 

d. Kemudian berdiri tegak di atas box dengan sikap tangan 

membentuk huruf “V”. 

e. Meloncat ke arah depan atau ke bawah box, mendarat 

dengan lutut sedikit ditekuk dan kedua tangan lurus di depan 

dada. 

f. Kembali ke sikap awal, dengan kedua tangan membentuk 

huruf “V”. Lakukan berulang-ulang, sampai bisa melakukan 

dengan baik. 

  

 

 

Gambar 5.80 Pembelajaran loncat kaki tekuk di atas box tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2  

a. Posisi berdiri di dekat box yang menyilang, dengan posisi 

siap, kedua tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

b. Kedua telapak tangan diletakkan di atas box, untuk 

menumpu. Kedua lutut dan siku ditekuk, kemudian menolak 
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ke atas, sampai kaki melewati box (pada saat di atas box lutut 

tetap ditekuk). 

c. Mendarat ke bawah box dengan lutut sedikit ditekuk dan 

kedua tangan lurus di depan dada. 

d. Kembali kesikap awal, dengan berdiri tegak dan kedua 

tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

 

 

 
 

Gambar 5.81 Pembelajaran loncat kaki tekuk di atas box tahap 2 

3. Pembelajaran Tahap 3  

a. Posisi berdiri, dengan posisi siap, kedua tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. Lari beberapa langkah sebagai 

awalan. 

b. Kemudian pada langkah terakhir, kedua telapak tangan 

menumpu dan kedua kaki sejajar lalu menolak ke atas 

secara bersamaan, sampai melewati box. Pada saat 

loncatan tertinggi kaki ditekuk dengan sikap jongkok. 

c. Mendarat dengan bertumpu kedua kaki, dengan lutut sedikit 

ditekuk dan kedua tangan lurus di depan dada. 

Keseimbangan badan dijaga agar tidak terjatuh. 

d. Kembali ke sikap awal dengan berdiri tegak dan kedua 

tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

 

 
 

 

Gambar 5.82 Pembelajaran loncat kaki tekuk di atas box tahap 3 
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4. Pembelajaran Tahap 4  

Pada pembelajaran tahap ini, gerakan seperti pembelajaran 

tahap 3 namun yang membedakan adalah dengan menambah 

ketinggian box satu tingkat sehingga jarak awalan juga 

ditambah, dan kalau sudah berhasil dan bisa melakukan 

dengan baik, maka box bisa ditambah lagi sesuai dengan 

kemampuannya. 

 

 Loncat kaki kangkang di atas box 

1. Pembelajaran Tahap 1  

a. Posisi awal, berdiri di dekat box dengan posisi siap, kedua 

tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

b. Kedua telapak tangan diletakkan di atas box, untuk 

menumpu. 

c. Kedua siku dan lutut ditekuk kemudian menolak ke atas dan 

kedua kaki mengangkang lurus ke samping agar dapat 

melewati peti lompat. 

d. Mendarat dengan kedua kaki kembali rapat, lutut ditekuk 

dan kedua tangan ke depan, upayakan badan mendarat 

dengan seimbang. 

e. Kembali ke posisi awal. 

 

                                                         

   

Gambar 5.83 Pembelajaran loncat kaki kangkang di atas box tahap 1 

2. Pembelajaran Tahap 2  

a. Posisi awal, dengan berdiri posisi siap, kedua tangan ke 

atas membentuk huruf “V”. 
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b. Ambil awalan dengan berlari beberapa langkah. Pada 

langkah terakhir, kaki menolak sehingga badan melenting 

melewati box ke depan. 

c. Kedua tangan bertumpu pada box. 

d. Kedua kaki mengangkang lurus ke samping agar dapat 

melewati peti lompat. 

e. Ketika kaki di atas peti lompat, tangan ditolakkan sehingga 

tubuh melenting ke depan dan mendarat dengan kaki rapat. 

Keseimbangan badan dijaga agar tidak terjatuh. 

f. Kembali ke posisi awal, dengan posisi badan tegak dan 

kedua tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

 

 

 

Gambar 5.84 Pembelajaran loncat kaki kangkang di atas box tahap 2 

3. Pembelajaran Tahap 3  

Pada pembelajaran tahap ini, gerakan seperti pembelajaran 

tahap 2 namun yang membedakan adalah dengan menambah 

ketinggian box satu tingkat, sehingga jarak awalan untuk 

ancang-ancang juga ditambah dan kalau sudah berhasil dengan 

baik, box bisa ditambah lagi sesuai dengan kemampuan 

masing-masing. 

 

 Guling depan di atas box 

1. Pembelajaran Tahap 1  

a. Awalan, (A) berada di tepi box dengan kedua telapak tangan 

menumpu pada box, jangan terlalu tepi atau terlalu  tengah. 

b. (B) duduk di tengah-tengah box dengan kedua tangan 

memegang/ menyangga bahu (A). 
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c. (A) menekuk lutut, kemudian menolak dengan kedua 

kakinya ke atas dan leher ditekuk ke arah dada. 

d. (B) menahan agar (A) tidak berguling ke depan 

e. Lakukan gerakan tersebut beberapa kali pengulangan, 

sampai bisa melakukan dengan baik. 

 

 

 

Gambar 5.85 Pembelajaran guling depan di atas box tahap 1 

Catatan: (A) Pelaku senam (B) Penolong 

2. Pembelajaran Tahap 2 

a. Posisi awal berdiri di dekat box yang sejajar dengan posisi 

siap. 

b. Kedua lengan lurus dan telapak tangan diletakkan di atas 

box untuk menumpu. 

c. Kedua lutut kaki ditekuk kemudian menolak ke atas, leher 

ditekuk ke arah dada. 

d. Melakukan gerakan roll ke depan sampai melewati box. 

Dengan tumpuan kedua kaki, lutut sedikit ditekuk dan kedua 

tangan lurus ke depan dada. 

e. Kembali ke posisi awal, dengan kedua tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

 

 

 

 

Gambar 5.86 Pembelajaran guling depan di atas box tahap 2 

(A)    (B)        
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3. Pembelajaran Tahap 3 

a. Posisi awal berdiri tegak, dengan posisi siap, salah satu 

tangan lurus ke atas. 

b. Lari beberapa langkah, kemudian pada langkah terakhir, 

kedua kaki sejajar dan bersamaan menolak ke atas. 

c. Kedua tangan lurus dan telapak tangan menumpu pada box, 

kepala ditekuk mengarah ke dada dan melakukan gerakan 

roll depan sampai melewati box. 

d. Mendarat dengan tumpuan kedua kaki rapat, lutut sedikit 

ditekuk dan kedua tangan lurus di depan dada. 

e. Sikap akhir posisi badan tegak, kedua tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

 

  

 

 

Gambar 5.87 Pembelajaran guling depan di atas box tahap 3 

 
4. Pembelajaran Tahap 4  

Pada pembelajaran tahap ini, gerakan seperti pembelajaran 

tahap 3 namun yang membedakan adalah dengan menambah 

ketinggian box satu tingkat, sehingga jarak awalan untuk 

ancang-ancang ditambah dan kalau sudah berhasil melakukan 

dengan baik, maka box bisa ditambah lagi sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. 

 

P. Sikap Keseimbangan 

1. Sikap Huruf “T” 

a. Berdiri tegak, kedua tangan lurus ke atas membentuk huruf 

“V”. 
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b. Tangan kanan diluruskan ke atas, sedangkan tangan kiri 

diluruskan di samping badan. 

c. Kemudian, kaki kiri diangkat hingga lurus (horizontal) 

secara pelan-pelan dengan tangan kanan lurus di atas 

kepala, posisi seperti membentuk huruf “T”. 

d. Kembali lagi ke posisi awal dengan berdiri tegak, kedua 

tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

 

 

 

Gambar 5.88 Sikap huruf “T” 

2. Sikap “Pesawat Terbang” 

a. Sikap awal, badan tegak dan angkat kedua tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

b. Secara berlahan-lahan, rentangkan kedua tangan ke 

samping lurus sejajar bahu bersamaan dengan 

membungkukkan badan ke depan dan mengangkat kaki kiri 

lurus ke belakang, kaki kanan tetap bertumpu dan lurus 

(posisi seperti membentuk pesawat terbang). Tahan selama 

beberapa saat. 

c. Kembali ke sikap awal, berdiri tegak & kedua tangan ke atas 

membentuk huruf “V”. 

 

 

 

 
Gambar 5.89 Sikap “pesawat terbang” 
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3. Sikap Lilin 

a. Sikap awal berdiri tegak, angkat kedua tangan ke atas 

membentuk huruf “V” . 

b. Berjongkok dengan kedua tangan memegang lutut. 

c. Kemudian rebahkan badan ke arah belakang bersama 

dengan tolakan kedua tungkai kaki ke atas lurus dan rapat. 

Kedua telapak tangan menyangga pada punggung dengan 

lengan sebagai tumpuan (posisi tubuh seperti lilin). 

d. Gerakan terakhir pegangan dari pinggang dilepas dan 

kembali ke posisi ke posisi awal dengan berdiri tegak, kedua 

tangan ke atas membentuk huruf “V”. 

 

 

 

 Gambar 5.90 Sikap lilin 
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Bab 6 

Pendinginan Setelah Aktifitas  Senam 

 

1. Pengertian. 

Pendinginan atau cooling down dimaksudkan untuk 

mengkondisikan tubuh seperti semula. Otot yang semula 

mengalami ketegangan akan menjadi lentur atau fleksibilitas. 

Pendinginan ini dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas dengan 

gerakan perlahan. Pendinginan setelah berolahraga artinya 

memperlambat tingkat aktivitas secara bertahap, dengan cara: 

• Membantu denyut jantung dan pernapasan secara bertahap 

kembali normal. 

• Membantu mencegah rasa pusing akibat menumpuknya darah 

di dalam otot-otot kaki jika aktivitas berat dihentikan secara tiba-

tiba. 

• Menyiapkan otot untuk sesi latihan berikutnya esok hari. 

• Membuang produk sisa seperti asam laktat, yang dapat 

menumpuk di otot saat melakukan aktivitas berat. 

Untuk pendinginan yang efektif dapat dilakukan sebagai berikut: 

Melakukan latihan intensitas rendah selama setidaknya 5-10 menit. 

Dan mengakhiri dengan melakukan peregangan selama 10 menit. 

2. Macam-macam pendinginan dalam senam lantai. 

Pendinginan ini dilakukan secara berpasangan, (A) adalah 

pelaku dan (B) adalah orang yang membantu. Di dalam 

pendinginan berpasangan orang (A) harus rileks dan mengikuti (B). 

Berikut akan dijabarkan berbagai bentuk pendinginan setelah 

melakukan aktivitas senam lantai. 

1) Berpasangan, satu orang (A) duduk kangkang kaki dibuka lebar, 

yang lain (B) berlutut di belakang (A). Tangan kiri (B) berada di 

bahu kiri (A), tangan kanannya berada di belakang kepala (A). 
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Tangan kanan (B) menekan ke bawah sedangkan tangan 

kirinya menahan bahu (A) agar  

batang tubuh (A) tetap tegak. Pertahankan sampai 1 x 8 

hitungan. 

 

 

Gambar 6.1 Pendinginan otot leher belakang                                                                   

2) Berpasangan, satu orang (A) duduk kangkang kaki dibuka lebar, 

yang lain (B) berdiri di samping kiri (A). Tangan kanan (B) 

berada di kepala belakang (A), tangan kiri (B) berada di dagu 

(A). Tangan kanan (B) mendongakkan kepala (A) ke atas 

sedangkan tangan kirinya menarik dagu (A) ke belakang. 

Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 6.2 Pendinginan otot leher depan  

3) Berpasangan, satu orang duduk kangkang (A) kaki dibuka lebar, 

yang lain berdiri (B) di belakang (A). Tangan kiri (B) berada di 

bahu kanan (A), tangan kanannya berada di pipi kiri (A). Tangan 

kanan (B) menengokkan kepala (A) ke kanan sedangkan 

tangan kirinya menahan bahu (A) agar batang tubuh (A) tetap 

tegak. Lakukan gerakan bergantian sebaliknya. Pertahankan 

sampai 1 x 8 hitungan. 
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Gambar 6.3 Pendinginan otot leher samping 

4) Berpasangan, satu orang (A) duduk kangkang kaki dibuka lebar, 

yang lain (B) berdiri di belakang (A). Tangan kanan (B) berada 

di bahu kanan (A), tangan kiri (B) berada di kepala (A). Tangan 

kanan (B) menekan bahu (A) ke bawah sedangkan tangan kiri 

(B) menekan kepala (A). Lakukan gerakan bergantian. 

Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 6.4 Pendinginan otot leher samping                                                                             

5) Berpasangan, satu orang (A) duduk kangkang kaki dibuka lebar, 

yang lain (B) berdiri di samping kanan agak belakang (A). (A) 

meluruskan tangan kiri ke samping kanan, tangan kiri (B) 

memegang pergelangan tangan kiri (A), dan kaki kiri (B) berada 

di bahu kanan (A), kemudian (B) menarik tangan kiri (A) ke 

belakang. Lakukan gerakan sebaliknya. Pertahankan sampai 1 

x 8 hitungan. 
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Gambar 6.5 Pendinginan otot bahu dan lengan 

6) Berpasangan, satu orang (A) duduk kangkang kaki dibuka lebar, 

yang lain (B) berlutut di belakang (A). (A) menekuk tangan 

kanan di belakang kepala, tangan kanan (B) memegang siku 

kanan (A), tangan kiri (B) berada di kepala bagian kiri (A), 

kemudian (B) secara bersamaan mendorong tangan kanan dan 

kepala (A) ke arah dalam. Lakukan gerakan sebaliknya. 

Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 6.6 Pendinginan otot bahu 

7) Berpasangan, satu orang (A) duduk kangkang kaki dibuka lebar, 

yang lain (B) berdiri di belakang (A). (A) menekuk tangan kanan 

dan kiri di belakang kepala,  kedua tangan (B) memegang siku 

tangan (A), kemudian (B) melangkahkan kaki kiri ke depan 

melewati paha (A), lalu (B) mengangkat dan memutar punggung 

(A) ke arah kanan. Lakukan gerakan sebaliknya, bergantian. 

Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 
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Gambar 6.7 Pendinginan otot punggung 

8) Berpasangan, satu orang (A) duduk selunjur kaki kangkang 

lurus, yang lain (B) berdiri di belakang (A). Kedua tangan (A) 

direntangkan lurus ke samping, kedua tangan (B) memegang 

pergelangan tangan (A). Secara bersamaan (B) menarik kedua 

tangan (A) ke belakang, lutut kanan (B) menahan punggung (A) 

agar tetap tegak. Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 6.8 Pendinginan otot punggung 

9) Berpasangan, satu orang (A) duduk selunjur kaki kangkang 

lurus, yang lain (B) berdiri di belakang (A). (B) mendorong dan 

menekan punggung (A) sampai mencium lutut kaki kanan. Dan 

dilakukan bergantian mencium lutut kaki kanan. Pertahankan 

sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

Gambar 6.9 Pendinginan otot punggung dan tungkai 
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10) Berpasangan, satu orang (A) duduk selunjur kedua kaki lurus 

dan kangkang, yang lain (B) berdiri di belakang (A). (B) 

mendorong dan menekan punggung (A) sampai mencium 

matras di antara kaki kiri dan kanan. Dan tangan (A) lurus di 

atas kepala. Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 6.10 Pendinginan otot punggung 

11) Berpasangan, satu orang (A) berbaring telentang mengangkat 

kaki kanan dan menekuk lutut, yang lain (B) berdiri memegang 

kaki kanan (A) dengan kedua tangan, kemudian (B) mendorong 

kaki kanan (A) ke depan. Lakukan bergantian kaki kiri (A). 

Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

Gambar 6.11 Pendinginan otot tungkai 

12) Berpasangan, satu orang (A) berbaring telentang mengangkat 

kaki kanan dan menekuk lutut (posisi kaki sila), (B) berdiri 

tangan kiri memegang lutut (A) dan tangan kanan memegang 

kaki (A), kemudian (B) menekan lutut (A) ke belakang, dan 

mendorong kaki (A) ke depan. Lakukan bergantian kaki kiri 

(A). Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 
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Gambar 6.12 Pendinginan otot tungkai 

 
13) Berpasangan, satu orang (A) berbaring telentang yang lain (B) 

berdiri di samping kiri (A), (A) meletakkan kaki kiri lurus 

menyilang ke arah kanan. (B) memegang pinggang (A) dan kaki 

kanan (B) menginjak tangan kiri (A), kemudian (B) mendorong 

pinggang (A) ke depan. Lakukan bergantian ke arah sebaliknya. 

Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

Gambar 6.13 Pendinginan otot pinggang 

14) Berpasangan, satu orang (A) berbaring telentang dengan kaki 

kanan diangkat lurus ke atas, dan (B) berdiri memegang 

pergelangan kaki kanan (A) dan kaki kanan (B) menginjak kaki 

kiri (A). (B) mendorong kaki kanan (A) ke depan bawah. 

Lakukan bergantian ke kaki satunya. Pertahankan sampai 1 x 8 

hitungan. 

 

 

Gambar 6.14 Pendinginan otot tungkai 
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15) Berpasangan, satu orang (A) berbaring telungkup, (A) di sela-

sela kaki orang yang berdiri (B). (B) memegang lengan (A), 

kemudian (B) mengangkat ke belakang – atas sampai batang 

tubuhnya terangkat dari lantai. (A) rileks dan hanya mengikuti 

saja. Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 6.15 Pendinginan otot pinggang 

16) Berpasangan, satu orang (A) berbaring telungkup dan (B) berdiri 

di atas punggung (A) dengan (B) posisi kangkang, (A) 

menjulurkan ke dua tanganya lurus ke depan dan (B) 

memegang pergelangan kaki (A) dan mengangkat ke atas-

belakang. (A) rileks dan hanya mengikuti saja. Pertahankan 

sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 6.16 Pendinginan otot pinggang 

17) Berpasangan, satu orang berbaring telungkup (A). Dan (B) 

berada di belakang kaki (A), kemudian (A) menekuk lutut kaki 

dan (B) - 
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memegang pergelangan (A) lalu mendorong  sampai 

menyentuh pantat. Pertahankan sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

Gambar 6.17 Pendinginan otot tungkai 

18) Berpasangan, satu orang (A) berbaring telungkup dan (B) berdiri 

di belakang (A). (A) menekuk lutut kaki dan menyilangkannya, 

(B) memegang pergelangan kaki (A). Kemudian (B) menekan 

atau mendorong pergelangan kaki A sampai tumit menyentuh 

pantat. Lakukan bergantian kaki kanan dan kiri. Pertahankan 

sampai 1 x 8 hitungan. 

 

 

Gambar 6.18 Pendinginan otot tungkai 

19) Berpasangan, berdiri tegak dengan posisi sejajar dan kedua 

kaki terbuka. Kedua tangan saling bergandengan salah satunya 

di atas dan satunya di bawah. Kemudian lengkungkan badan ke 

samping luar dengan kedua tangan tetap bergandengan. Kaki 

bagian dalam dikaitkan. Pertahankan sampai 8 hitungan. 

Lakukan bergantian arah. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 6.19 Pendinginan otot punggung dan kaki 

 



128    Ari Wibowo Kurniawan, Tatok Sugiarto 
 

20) Berpasangan, berdiri saling berhadapan, dengan 

membungkukkan badan ke depan, dengan kedua tangan saling 

berpegangan pada punggung dan kaki tetap lurus. Pertahankan 

sampai 8 hitungan. 

 

 

Gambar 6.20 Pendinginan otot punggung 

21) Berpasangan, berdiri tegak dengan posisi saling membelakangi 

salah seorang menempelkan pinggul ke paha dan kedua tangan 

saling bergandengan. Membungkukkan badan dengan 

memanggul teman sambil tetap berpegangan. Pertahankan 

sampai 8 hitungan. 

 

 

 

Gambar 6.21 Pendinginan otot punggung 
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