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KATA PENGANTAR 

 

 

Bahan bacaan ini disusun untuk memberi bekal 

pengetahuan tentang Pengembangan Gaya dalam Gerak Manusia. 

Kajian tentang pengembangan gaya dalam gerak manusia 

merupakan bagian dari Biomekanika Olahraga, oleh karena itu 

untuk melengkapi pengetahuan tentang Biomekanika Olahraga 

secara keseluruhan sebaiknya membaca buku-buku sumber lain 

yang berhubungan dengan Biomekanika Olahraga. Materi dalam 

buku ini diambil dari beberapa buku yang tercantum dalam Daftar 

Pustaka.  

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan 

jasmani dan olahraga, profesionalisme guru sangat diperlukan. 

Dalam hal ini guru pendidikan jasmani seyogyanya memiliki 

pengetahuan yang luas dan mendalam berbagai disiplin ilmu yang 

berkaitan dengan gerak manusia. Salah satu disiplin ilmu yang 

berhubungan dengan manusia dalam gerak adalah Biomekanika. 

Pengetahuan tentang Biomekanika dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menganalisis gerakan manusia yang efektif dan efisien. 

Pendidikan jasmani merupakan proses mendidik anak 

melalui aktivitas gerak, oleh karena itu mengajarkan anak untuk 

melalukan gerakan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-

kaidah mekanik merupakan salah satu ranah yang harus dicapai. 

Guru pendidikan jasmani biasanya juga mengemban tugas untuk 

melatih olahraga di kegiatan ekstra kurikuler. Prestasi olahraga 

ekstra kurikuler bisa dicapai apabila pelatih/guru dapat menerapkan 

prinsip-prinsip mekanika. Sebagai contoh konkrit, terjadi pada gaya 

lompat tinggi, dengan menggunakan prinsip-prinsip gaya (force) 

dan sistem pengungkit terciptalah gaya Flop, yang terbukti dapat 

digunakan atlet-atlet dunia untuk melompat paling tinggi. 

Untuk memperoleh gerak yang efektif dan efisien salah 

satunya pelaku harus mampu mengembangkan dan meng-

aplikasikan gaya dalam gerak. Buku ini khusus membahas 

pengembangan dan penggunaan gaya pada tubuh manusia. 
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Dengan demikian pemgetahuan ini merupakan pengetahuan yang 

wajib dikuasai oleh calon guru pendidikan jasmani atau pelatih 

olahraga prestasi. 
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   BAB I 

   GAYA (FORCE)  

 

 
HAKIKAT GAYA 

Gaya dapat didefinisikan sebagai dorongan atau tarikan 

yang menyebabkan benda diam atau bergerak. Jadi gaya dapat 

menyebabkan benda tetap diam atau menyebabkan benda 

bergerak. Gaya yang menggerakkan tubuh manusia dapat 

dikatagorikan menjadi dua, yaitu: (1) gaya internal adalah gaya 

yang dihasilkan tubuh melalui kontraksi otot, dan (b) gaya 

eksternal adalah gaya yang dihasilkan oleh gaga tarik bumi 

(gravitasi), tekanan udara, tahanan air, gesekan dan sebagainya. 

Gaya secara mekanika diformulasikan dalam rumus: 

F = m x a  

(F = gaya; m = massa dan a = percepatan) 

 Atau  (v = kecepatan, dan t = waktu) 

 

Contoh: Sebuah bola dilempar dengan kecepatan 40 m/dt, berat 

bola 0,5 kg. Berapa gaya yang dipakai apabila patan tersebut 

dihasilkan dalam tempo 0,1 dt. 

jawab: 

Diketahui:  berat bola (w) = 0,5 kg kecepatan (v) = 40 m/dt waktu 

(t) = 0,1 dt.  

gaya gravitasi (g) = 9,81 m/dt2 dibulatkan = 10 m/dt2 

m = 
g

w
 = 

10

5,0
 

 = 0,05 
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F = 
t

vm
 = 

01,0

4005,0 
 = 20 kg 

Apabila kecepatan yang dihasilkan ditingkatkan dalam tempo 0,01 

dt., maka gaya yang digunakan adalah sebagai berikut: 

F = 
01,0

405,0 
 = 200 kg 

Berdasarkan hasil hitungan di atas, maka penting sekali 

untuk memperoleh gaya eksplosif dengan meningkatkan 

kecepatan kontraksi otot. Dan tentunya harus mempertimbangkan 

massa dan kecepatan, karena gaya berbanding langsung dengan 

massa dan kecepatan. Sebenarnya banyak sekali kajian yang 

berhubungan dengan gaya dan gerak manusia, seperti gaya dan 

sistem pengungkit, gaya internal dan eksternal, penerapan gaya 

dalam menendang, memukul dan sebagainya, dan meredam gaya 

penyerapan gaya, pengembangan gaya dan masih banyak yang 

lain. Yang dikaji pada Penggalan I ini hanya diltasi pada gaya 

internal dan eksernal. 

 

GAYA INTERNAL 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, gaya ter-

jantung pada masa dan percepatan (F = m.a). Melalui gerak otot, 

tubuh dapat meningkatkan massa ataupun percepatan untuk 

meningkatkan gaya. Aktivitas olahraga yang menggunakan gaya 

internal untuk menggerakan bagian tubuh atau alat, berasal dart 

kontraksi otot. Pengkajian yang seksama mengenai massa dan 

percepatan yang berkaitan dengan gaya, akan membantu 

siswa/atlet dalam memahami bagaimana menghasilkan gaya yang 

efektif dan efisien untuk aktivitas tertentu. Walaupun demikian, 

untuk menggunakan massa dan percepatan secara efektif dalam 

memproduksi gaya pada bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam 

melakukan  gerakan harus distabilisasikan. Pembahasan gaya 

internal dibagi dalam: a) menstabilkan bagian-bagian tubuh untuk 
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meningkatkan gaya, (b) meningkatkan percepatan untuk 

meningkatkan gaya, dan (c) meningkatkan massa untuk 

meningkatkan gaya. 

 
Menstabilkan Bagian-Bagian Tubuh Untuk Meningkatkan Gaya 

 Bagaimana keterkaitan peningkatan gaya dengan 

stabilitas? Dasar tumpuan yang stabil merupakan perihal ang 

sangat penting untuk menggunakan gaya yang efektif. Untuk 

mencapai dasar pijakan yang stabil seorang atlet selalu menjaga 

kakinya terus berhubungan dengan tanah/bidang tumpu. Pemain 

Bulu Tangkis harus menggerakkan kakinya dan mendapatkan 

posisi yang tepat dalam lakukan pukulan dari pada melompat 

untuk memukul bola, jika dengan melompat, tubuh tidak memiliki 

dasar tumpuan. Pada saat melempar, akan memungkinkan men-

capai jarak yang lebih jauh apabila kaki dalam posisi pijak pada 

dasar tumpuan. Seorang pemain yang melompat dan melepaskan 

bola pada ketinggian lompatannya memberi sedikit gaya pada 

bola, karena bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam lemparan 

tidak memberikan gaya dari dasar yang stabil. Walaupun 

demikian, kaki tidak tetap berhubungan dengan tanah dalam 

aktivitasnya, seperti menspike bola voli dan tembakan bola basket. 

Dalam hal ini penting bahwa togok memberikan stabilitas lengan 

dan bahu. 

 
Meningkatkan Percepatan Untuk Meningkatkan Gaya 

Percepatan ditingkatkan dengan meningkatkan rentang 

bagian-bagian tubuh yang memberi gaya. Meningkatkan 

rentang gerak memberikan kecepatan bagian yang terlibat 

dikembangkan melalui jarak jangkau yang lebih besar.  

Rentang gerak dapat ditingkatkan dengan mengayun ke 

belakang, menggunakan pengungkit yang paling panjang, 

efisien untuk aktivitas rotasi togok dan transfer berat badan. 
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Panjang pengungkit tubuh dapat diubah dengan 

memperluas atau membentangkan (fleksi) tulang sendi. Fleksi 

memperpendek lengan penahan, sehingga meningkatkan ke-

untungan gaya dari pengungkit tersebut. Orang yang meng-

angkat objek yang berat yang menggunakan lengan penahan 

lebih pendek dengan menahan objek itu dekat dengan tubuh. 

Memperluas tulang sendi meningkatkan panjang pengungkit 

memberikan rentang gerak dan kecepatan yang lebih besar pada 

ujung pengungkit 

Dalam berbagai aktivitas olahraga peralatan yang 

dipegang oleh tangan untuk meningkatkan panjang peng-

unglit (lihat Gambar 1-1). Nampak bahwa pengungkit yang lebih 

panjang menghasilkan gaya yang lebih besar, seperti dalam 

penggunaan raket tenis yang bergerak pada jarak lebih 

besar atau lebih dari pada pengungkit yang lebih pendek, 

yaitu tangan. Ujung distal pengungkit (kepala raket) bergerak 

pada jarak yang lebih besar ke t it ik B (Gambar 1-1) dalam 

waktu yang sama tangan bergerak ke titik A. Oleh karena itu 

ujung raket harus bergerak lebih cepat. 

Untuk mencapai kemungkinan pengungkit yang paling 

panjang, pemain tenis harus memegang raket sedekat 

mungkin dengan ujung pegangan raket, daripada memegang 

bagian atas dekat dengan lingkaran. Walaupun demikian 

keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pengungkit yang 

lebih panjang tidak ada gunanya apabila pemain tersebut tidak 

memiliki kekuatan yang cukup untuk menggerakan  pengungkit 

yang lebih panjang, Dengan menambah panjang lengan, akan 

dapat meningkatkan kecepatan pada ujung alat yang digunakan. 

Namun demikian diperlukantenaga dan pegangan yang kuat. 

Juga untuk memukul  objek yang begerak, diperlukan gaya yang 

lebih besar apabila mengena pada ujung pengungkit yang 
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Gambar 1-1 Makin panjang lengan pengungkit dapat 

meningkatkan potensi kekuatan untuk 
mengembangkan gaya. Apabila tangan 
menggerakan t i t ik A,  maka kepala raket  
menggerakkan titik B. Kepala raket bergerak 
lebih cepat, karena kepala raket bergerak 
pada jarak yang lebih jauh dalam waktu yang 
sama (Kirby and Robert, 1985) 

 

panjang. Memvoli dalam tenis, seorang pemain mungkin  

perlu untuk memperkuat pada raket atau memperpendek 

lengan pengungkit untuk mengurangi impak bola dan memberi kontrol 

yang lebih besar. 

Banyak atlet yang memilih menggunkan alat yang 

berat karena alat yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. 

Pemain soft ball dapat memilih alat pemukul yang lebih berat, 

pemain tenis bisa memilih raket yang lebih berat. Apabila massa 

ditingkatkan maka gaya akan meningkat, karena F = m.a. Harus 

diakui bahwa alat yang lebih berat menuntut kekuatan yang 

lebih besar dari atlet. Dalam semua aktivitas yang 

menggunakan kayuh, :tongkat, alat pemukul, raket atau 

alat-alat lain, pemilihan alat harus berdasarkan pada 

kekuatan dan kemampuan atlet untuk mengendalikan alat 

tersebut. 

Memutar batang tubuh juga dapat meningkatkan rentang 

gerak lengan pengungkit. Apabila seorang pemain 

mempersiapkan untuk melakukan forehand drive dalam tenis, 
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maka ia memutar tubuhnya supaya bahu dari titik lengan raket ke 

arah net. Rotasi ini memberi kesempatan melakukan ayunan 

ke belakang lebih panjang dan jarak lebih besar, guna 

mempercepat gerak raket tenis. 

 Agar mencapai rotasi yang sangat besar dan efisien, 

siswa/atlet harus menggunakan prinsip berlawanan. Pemain tenis 

melangkah ke depan, kaki berlawanan dengan yang diputar 

jauh dari net. Pemain yang memegang dengan tangan 

kanan menempatkan kaki kiri ke depan, karena ia memutar 

bahu dan raketnya jauh dari net. Dengan menggunakan posisi yang 

berlawanan, untuk memungkinkan pemain memutar tubuhnya pada 

derajat yang lebih besar dan mencegah ketegangan atau cidera 

pada tulang sendi. Apabila pemain menggunakan tangan 

kanan melangkah ke depan menggunakan kaki kanan, 

sementara bahu kanan memutar menjauhi net, maka akan 

memaksa menempatkan pinggul kanan ::dan pinggul ini akan 

membatasi putaran yang mungkin dilakukan. 

Rotasi merupakan perihal penting karena rotaso dapat  

menyebabkan lebih banyak otot yang digunakan, 

memperpanjang pengungkit yang digunakan dan akhirnya 

meningkatkan massa yang menghasilkan gaya. Makin besar 

massa akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Oleh karena 

itu memutar batang tubuh sangat penting untuk 

memproduksi gaya, karena dengan putaran batang tubuh 

akan meningkatkan massa yang memberikan gaya maupun 

kecepatan bagian tubuh yang bergerak. 

Pengaruh rotasi terhadap produksi gaya tampak pada 

saat membandingkan lemparan dari dua atlet, yang satu 

menggunakan rotasi batang tubuh, dan yang lain tidak 

menggunakan. Gaya dan jarak yang lebih besar akan dicapai atlet 

yang menggunakan putaran batang tubuh, sebagai untuk 

memproduksi gaya. Wanita seringkali mengandalpada gerakan 
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lengan dalam dalam melakukan lemparan lupa memutar tubuhnya 

untuk menghasilkan gaya. Hanya adalah apa yang 

diklasifikasikan sebagai girl' throw, yaitu lemparan dari siku 

yang tidak efisien, kurangnya gaya dan jarak yang dicapai. 

Dalam aktivitas yang mendorong atau menggerakkan 

objek, mentransfer atau memindahkan berat tubuh dari kaki yang 

menumpu dari arah gerak yang dituju ke kaki terdekat ke arah yang 

memberikan lengan pengungkit untuk bergerak dengan jarak 

yang lebih besar. Atlet yang melempar bola dengan tangan 

kanan menggeser berat badannya ke kaki belakang (kaki 

kanan) pada saat mengayun ke belakang. Apabila lengan 

yang melempar bergerak ke depan ke arah titik pelepasan, maka 

ini memindahkan berat badanya ke depan (kaki kiri). 

 

Gerakan Berangkai dari Pengunkit Tubuh 

Sistem pengungkit pada tubuh berfungsi sebagai alat 

:untuk memproduksi gerakan. Jarang sekali terjadi dalam .gerakan 

olahraga hanya menggunakan satu pengungkit. percepatan 

maksimum dapat dihasilkan apabila pengungkit tubuh beroperasi 

secara berangkai atau berurutan. Setiap pengungkit digunakan 

sebelum mencapai kecepatan dari berbagai pengungkit lain 

yang disatukan dan memberikan kecepatan pada gerakan yang 

dilakukan. Melapaskan bola dalam melempar adalah hasil 

akhir dari kerja berbagai pengungkit secara berangkai, mulai 

dari pengungkit kaki dan berlanjut sampai pengungkit pergelangan 

tangan serta memberikan gaya kepada bola. Apabila makin 

banyak pengungkit yang digunakan, maka gerakan berangkai 

meningkat dan kecepatan yang diberikan kepada objek secara 

serempak meninkat. Disamping itu, penggunaan sejumlah 

pengungkit yang lebih besar digunakan untuk memperbesar produksi 

gaya. Dengan demikian gerakan berangkai dapat meningkatkan 

produksi gaya, karena dapat meningkatkan massa maupun 
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kecepatan. Dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut kekuatan 

yang lebih besar daripada kecepatan, seperti mendorong objek yang 

berat, pengungkit-pengungkit yang digunakan dalam aktivitas 

tersebut berfungsi secara serempak atau secara berangkai untuk 

menghasilkan kekuatan sebesar mungkin. 

 

Gerak Lanjutan (follow through) 

 Gerak lanjut adalah gerakan bagian tubuh yang 

berlangsung setelah melepas suatu objek. Menggunakan gerakan 

lanjutan mencegah lengan pengungkit dari berkurangnya 

kecepatan sebelum melepas suatu objek. Misalnya dalam 

melaksanakan drive dalam tenis, apabila pemain menghentikan 

gerakan raketnya (lengan pengungkit) pada saat mengenai bola, 

maka kecepatan raket telah mulai menurun sebelum menyentuh 

bola. Untuk kecepatan raket yang paling besar, pemain harus 

memukul bola dan menggunakan gerakan lanjut untuk menjamin 

kecepatan lengan pengungkit sebesar mungkin pada saat 

memukul. Gerak lanjut juga dapat menjamin kelancaran gerakan 

dan mencegah pemaksaan atau cidera pada tulang sendi. Lengan 

pengungkit membutuhkan waktu untuk gerak lanjut untuk 

memperlambat kecepatan secara bertahap. Dengan demikian, 

gerak lanjut penting untuk menghasilkan gaya dan keselamatan. 

Ini tidak mempengaruhi arah objek yang digerakkan, karena gerak 

lanjut berlangsung setelah melepas objek. 

 
Gerakan pendahuluan meregangkan otot sebelum digunakan 

 Otot yang diregangkan dengan ringan mampu mengguna-

kan gaya yang lebih besar dari pada otot yang diperpendek (atau 

tidak diregangkan). Pitcher yang menggunakan wind-up dan 

pemain tenis yang menggunakan ayunan ke belakang pada 

awalnya meregangkan otot-otot yang terlibat dalam masing-

masing gerakan. 
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Meningkatkan jarak tempat gaya digunakan 

 Dalam melempar bola, maka bola akan tetap berhubungan 

dengan tangan pada saat mengayun ke belakang. Apabila 

panjang ayunan ke belakang di tingkatkan, maka jarak di mana 

gaya digunakan meningkat, memberikan produksi gaya yang lebih 

besar. Walaupun demikian, apabila ayunan ke belakang 

diperpanjang, maka peluang terjadinya kesalahan dalam 

ketepatan (accuacy) juga meningkat. Jarak dimana gaya 

digunakan dapat juga ditingnkatkan dengan menggunakan 

pendekatan lari atau meloncat atau melompat. Gerakan ini 

mendahului lemparan yang menempatkan objek yang dilempar 

dalam gerakan sebelum lemparan berlangsung dan membantu 

memproduksi kecepatan yang lebih besar dalam objek tersebut. 

 

Meningkatkan Massa untuk Meningkatkan Gaya 

Meningkatkan massa akan meningkatkan gaya yang 

diproduksi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, massa 

dapat ditingkatkan dengan memutar batang tubuh, memindahkan 

berat badan, dan gerakan berangkai. Tiap-tiap gerakan ini 

memerlukan lebih banyak kelompok otot dalam gerakan 

tersebut, sehingga meningkatkan massa yang digunakan untuk 

menghasilkan gaya 

Massa juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan 

otot-otot paling kuat yang ada dalam suatu aktivitas dan 

menggunakan sebanyak kelompok otot secara efisien dalam kinerja 

aktivitas tersebut. Kelompok-kelompok otot yang digunakan harus 

bekerja bersama-sama dalam arah yang sama dan dalam rangkaian 

atau urutan yang tepat atau sesuai, agar menguntungkan massa 

yang diperoleh. Dalam melaksanakan voli overhad dalam bola voli 

pemain mengangap posisi menunduk lebih dahulu dalam 

menyentuh atau memukul bola agar memungkinkan 

menggunakan otot-otot kaki dan lengan untuk memproduksi gaya. 
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Menggunakan otot-otot kaki yang lebih besar dan lebih kuat, 

disamping otot-otot lengan meningkatkan jumlah kelompok otot 

yang digunakan dan meningkatkan potensi gerakan berangkai. 

Massa yang digunakan memproduksi gaya lebih meningkat, 

sehingga meningkatkan hasil gaya. Perlu diingat bahwa 

meningkatkan jumlah kelompok otot yang digunakan untuk 

membantu memproduksi gaya hanya jika otot-otot tersebut 

mendukung aktivitas yang dilakukan. Penggunaan kelompok otot 

yang tidak mendukung gerakan, tidak meningkatkan gaya yang 

dihasilkan. Gerakan otot-otot ini memproduksi energi yang boros dan 

gerakan yang tidak efisien. 

 

GAYA EKSTERNAL 

Gaya berat, tahanan udara, tahanan air dan gesekan 

adalah gaya eksternal yang mempengaruhi gerakan. Gaya 

eksternal tersebut dapat membantu atau menghambat gerakan dan 

harus digunakan jika membantu kinerja dan menurunkan jika gaya 

eksternal menghambat kinerja. 

 

Gaya Berat 

Gaya berat merupakan gaya almi yang menartik semua 

benda ke pusat bumi melalui titik pusat berat benda yang 

bersangkutan. Apabila kekuatan gaya berat ini tidak ada maka bola 

yang dilempar ke atas tidak akan kembali ke tanah. 

Kekuatan tarikan gaya berat tergantung pada massa atau 

banyaknya bahan yang ada pada benda tersebut. Makin besar 

massa suatu benda makin besar tarikan gaya berat. Suatu 

pengukuran tarikan gaya berat pada suatu benda berhubungan 

dengan berat benda tersebut. Dua buah benda mungkin sama 

dalam ukuran dan bentuk, tetapi berbeda dalam massa, benda 

dengan massa yang lebih besar berpengaruh lebih besar terhadap 

tarikan gaya berat, sehingga benda tersebut memiliki berat yang lebih 
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besar. Sebagai contoh, perbandingan antara sebuah bola voli dan 

bola medicine dengan keliling lingkaran yang sama. Bola medicine 

memiliki berat dibanding dengan bola voli. Bola medicine memiliki 

jumlah bahan yang lebih banyak, sehingga menyebabkan tarikan 

gaya yang lebih besar. 

 

Gaya Gesek 

Gesekan adalah gaya yang dihasilkan pada saat suatu 

benda bersinggungan dengan benda lain. Gesekan membantu 

gerakan tubuh memperoleh gaya secara diagonal ke belakang 

melawan permukaan bidang tumpuan, tetapi menghalangi 

gerakan suatu benda yang didorong, ditarik atau berguling. 

Gerakan menjadi mudah pada saat gerakan terjadi permukaan 

bidang tumpu memberikan gaya gesek yang cukup tehadap 

keberadaan gerakan tersebut. Kinernerja seseorang yang berlari di 

atas es, di lantai kayu, dan di pasir, gaya geseknya berbeda-beda. 

Sulit melakukan gerakan di es, karena gaya gesek antara kaki dan 

es kecil. Begitu juga sulit melakukan gerakan pada pasir, karena 

adanya gaya gesek yang besar antara kaki dan pasir. Gerakan 

lebih mudah pada lantai dari kayu, karena permukaan kayu 

memberikan gesekan yang cukup untuk terjadinya gerakan. 

 Gerakan suatu benda yang didorong, ditarik atau 

digulingkan, terhambat oleh gesekan saat meluncur dan mengguling. 

Kecepatan dan pencapaian jarak pukulan pada permainan hoki, 

dengan lapangan berbeda, yaitu perbandingan lapangan yang 

memiliki tumput pendek dan pr jang. Bola tidak akan berjalan jauh 

maupun cepat di lapangan yang memiliki rumput panjang karena 

adanya gesekan tambahan dari rumput yang panjang tersebut. 

Merupakan tanggung jawab pemain untuk memanfaatkan 

gesekan ini pada saat membantu gerakannya dan meminimalkan 

pada saat gesekan tersebut menghambat gerakannya. Seorang 

pelari cepat menggunakan sepatu lintasan untuk menghasilkan 
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gesekan pada lintasan. Lapangan golf dijaga rapi untuk mengurangi 

gesekan yang merintangi gerakan bola golf. Pengaruh gesekan 

meningkat apabila ukuran benda bertambah, seperti membuka 

permukaan menjadi lebih besar atau tidak beraturan, berat benda 

bertambah maka kecepatan akan bertambah. 

 

Hambatan atau Tahanan Udara 

Habatan udara merupakan gaya yang aktif terhadap 

bernda yang bergerak di ruang atmosfir. Hambatan udara diperlukan 

sekali dalam kegiatan sepeti berlayar, tetapi tidak begitu penting pada 

kegiatan apabila hambatan udara menghalangi lajunya pelaku 

sepeti menerbangkan suatu benda. Seperti pada panahan, arus 

angin dari samping panah dapat mengubah arah anak panah. 

Pada bulu tangkis, hambatan udara yang berubah-ubah akan mebuat 

shutlecock melayang tidakmenentu. 

Pengaruh hambatan udara meningkat apabila ukuran 

kecepatan, daerah permukaan bertambah dan berat benda di-

kurangi. Pengaruh hambatan udara lebih besar pada bola yang 

bergerak cepat dibanding dengan bola yang bergerak lambat. 

Sebuah bola dengan massa yang sama dilempar dengan dua 

kali kecepatan dari bola yang lainya, akan berjalan lebih jauh, 

tetapi tidak dua kali jauhnya dibanding dengan bola kedua, karena 

adanya hambatan udara yang mengganggu saat bola melayang. 

Selama ukuran benda yang yang menerima gaya hambatan 

bertambah, maka pengaruh hambatan udara juga kan bertambah. 

Apabila gaya yang sama dikerahkan dalam melempar bola basket 

dan bola soft-ball, maka hambatan udara lebi aktif pada bola 

basket, karena ukurannya lebih besar. Demikian juga daerah 

permukaannya lebih kasar atau tidak beraturan, dan berat 

benda lebih ringan, maka pengaruh tahanan udara juga meningkat. 

Dalam kegiatan olahraga, pelaku berusaha untuk 

mengurangi tahanan udara dengan memperkecil daerah 
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permukaan yang terbuka. Pemanah-pemanah yang berpengalaman 

memotong buku anak panahnya dengan halus untuk 

mengurangi hambatan udara terhadap anak panah tersebut. 

Banyak pemain bulu tangkis yang lebih suka menggunakan bulu-bulu 

yang ringan daripada menggunakan shutlecock plastik. 

 

Hambatan Air 

Hambatan air adalah gaya yang dikeluarkan oleh air 

melawan suatu benda, yang dapat membantu gerakan dengan 

mendorong suatu benda ke depan, atau juga dapat me-

rintangi laju gerakan ke depan. Sama dengan gesekan dan 

hambatan udara, pengaruh hambatan air berbeda-beda, 

tergantung pada ukuran, bentuk permukaan, dan kecepatan suatu 

benda. Hambatan air meningkat apabila ukuran benda 

bertambah, begitu juga apabila permukaan terbuka lebih lebar 

dan gerakan lebih cepat. Seorang perenang memanfaatkan 

hambatan air untuk mendorong gerakan ke depan. Dalam gaya 

dada permukaan tangan bertindak bertidak melawan air 

untuk membuat dorongan ke depan. Memperoleh luncuran 

yang penuh pada fase lucuran gaya dada, sangat perlu bagi 

perenang untuk mengurangi tahan air yang aktif terhadap tubuhnya. 

Lengan harus dijulurkan ke depan untuk memerkecil daerah 

permukaan terbuka terhadap air. 
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     BAB II 

     PENGEMBANGAN GAYA 

 

 
PENDAHULUAN 

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, gerakan 

segala sesuatu tergantung pada pengembangan gaya, begitu juga 

pada tubuh manusia, melakukan gerakan atau diam karena gaya. 

Apabila mempelajari gaya pada tubuh manusia, pengetahuan 

tentang kinesiologi merupakan pengetahuan penting yang harus 

dipahami oleh siswa, karena gerakan  manusia dari sudut padang 

mekanika erat sekali dengan sistem otot dan pertulangan tubuh. 

Untuk mendefinisakan gaya dengan satu definisi yang dapat 

diterima semua pihak merupakan hal yang sulit. Terdapat tiga 

pengertian tentang gaya yang perlu di pahami, yaitu: (a )  Gaya 

adalah sebuah dorongan atau tarikan yang cenderung berlawanan; 

(b) Gaya adalah pengaruh suatu benda yang diberikan terhadap 

benda lain; dan (c) Gaya adalah suatu kecenderungan untuk 

menghasilkan perubahan tubuh (benda) dalam keadaan 

bergerak. Untuk memahami ketiga pengertian tersebut perlu 

diketahui tentang tiga hukum dasar tentang gaya, yang dikenal 

dengan hukum Newton. Ketiga hukum gaya tersebut adalah: (a) 

Hukum Newton I, yaitu hukum kelembaman (law of inert ia), suatu 

benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak terkecuali 

karena ada gaga yang mempengaruhi; (b) Hukum Newton II, yaitu 

hukum percepatan (law of acceleration), percepatan suatu benda 

berbanding lurus dengan gaya yang menyebabkannya (F = m.a; F= gaya; 

m = massa dan a = percepatan); (c) Hukum Newton III, yaitu 

hukum aksi reaksi ( law of r eac t i on ) ,  setiap ada aksi selalu ada 

reaksi yang sama besar dan berlawanan. 

Pada kajian ini akan membahas hal-hal sebagai berikut: 
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(a) Gaya eksternal dan internal; (b) Kerja mekanik; (c) kerja otot; (d) 

Momen gaya, terdiri dari besaran gaya otot: kekuatan, arah gaya 

otot: sudut tarikan, tempat gaya otot: pengungkit, pemanjangan dan 

pemendekan otot, dan analisis pengungkit pada tubuh; (d) Sistem 

penggerak (machcine) sederhana; (e) aksi otot berganda (multiple), 

dan (f) Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan gaya. 

 

GAYA EKSTERNAL DAN INTERNAL 

Gaya yang digunakan tubuh untuk bergerak atau diam 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: gaya eksternal dan 

internal. 

 

Gaya eksternal 

Gaya eksternal terdiri dari dua bentuk, yaitu: gaya 

inanimate (inanimate force dan gaga animate (animate 

force). Kedua gaya tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kualitas kinerja atlet, karena salah satu faktor sah atau tidaknya 

pemecahan rekor (misalnya lari cepat 100 meter) ditentukan oleh 

tingkat pengaruh gaya eksternal, dalam hal ini kecepatan angin. 

Gaya Benda Mati (Inanimate force). 

Dalam aktivitas olahraga Inanimate force (IF) adalah 

suatu gaya yang ditimbulkan oleh benda mati ( inanimate), 

seperti gaya tarik bumi, kecepatan angin, gesekan dengan 

bidang tumpu dan sebagainya. IF tersebut bisa menguntungkan 

bisa juga merugikan kinerja atlet/siswa dalam melakukan 

olahraga. Sebagai contoh, dalam bermain bola sepak, gaya 

gesek antara sole sepatu dengan permukaan lapangan dapat 

mengurangi gaya kelembaman. Contoh lain, misalnya pada lari 100 

meter, kecepatan angin yang searah dapat membantu 

kecepatan berlari dan sebaliknya. Walaupun demikian, 

pelari yang dapat memecahkan rekor dudia, dalam kondisi 

kecepatan angin di atas batas yang ditentukan IAAF, rekor tersebut 
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tidak diakui. 

Gaya Benda Hidup (Animate force) 

 Animate Force (AF) adalah gaya eksternal yang di-

sebabkan oleh benda hidup. Sebagai contoh dalam permainan sepak 

bola, sering terjadi saling bertabrakan (body contact) satu 

dengan yang lain. Pada saat kejadian ini berlangsung, masing-masing 

saling memberi dan menerima gaya, begitu juga terjadi pada gulat, 

yudo, tinju dsb. Perihal penting yang perlu dipahami oleh atlet 

maupun pelatih adalah, gaya ekternal AF sulit diprediksi, untuk 

mengatasi hal ini harus di imbangi dengan kemampuan menggunakan 

gaya internal dan respons motorik yang memadai. 

 
Gaya Internal 

Satu-satunya cara agar sesorang dapat memberikan 

gaya internal adalah, melalui kontraksi jaringan otot rangka. 

Gaya internal berlawanan dengan gaya eksternal dan dihasilkan oleh 

tubuh melalui kontraksi otot (Gambar 1). Seperti dijelaskan pada 

Gambar 6-2, apabila pada saat kontraksi, otot memendek, 

disebut kontraksi kosentrik atau melakukan kerja posistif, apabila 

otot memanjang disebut kontraksi eksentrik atau melakukan 

kerja negatif dan apabila kontraksi tetap (static) berarti "tidak 

melakukan kerja". Jadi terjadinya gerakan atau 

mempertahankan posisi, relatif dipengaruhi oleh gaya internal 

otot sesuai dengan tuntutan aksi tertentu dan gaya eksternal yang 

mengubah, atau mencegah gerakan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2-1. Gaya internal (a)  berlawanan dengan gaya ek-
sternal (beban/resistances) (b) dan (c) Hasil 
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Gambar 2-2. (a) kontraksi statis: tidak melakukan kerja (b) 
kontraksi konsentrik: melakukan kerja po-
sisif dan (c) kontraksi eksentrik: 
melakukan kerja negatif. 

KERJA MEKANIK 

Konsep kerja yang di  kaji pada bagian ini bukan 

seperti kerja pada umumnya, tetapi kerja berdasarkan 

pengetahuan ilmu gerak (mekanika), atau kerja mekanik, 

bisanya disingkat dengan W (work). Kerja mekanik dapat 

diartikan sebagai penggunaan gaya untuk suatu jarak. 

Secara matematik dirumuskan sebagai berikut: 

W = f x d 

W = work, f = gaya, d = jarak 

Sebagaimana telah dijelaskan pada Gambar 6-2, kon-

traksi otot konsentrik disebut kerja positif, kontraksi eksentrik 

disebut kerja negatif sedangkan kontraksi statis berarti 

tidak melakukan kerja. Khusus untuk yang ketiga meskipun 

terjadi pengeluaran energi, tetapi tetap tidak bisa disebut 

melakukan kerja mekanik, karena pada saat kontraksi tidak ada 

gerakan atau tidak ada jarak tertentu yang ditempuh. Kerja 

tersebut biasanya disebut kerja biologi (b io logical  work)  atau 

kerja kimia (chemical work). 
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KERJA OTOT  

Kemampuan sebuah otot tunggal untuk 

melakukan kerja gerak memutar tulang sendi tergantung pada 

empat faktor, yaitu: (a) jumlah total gaya yang dapat dihasilkan 

oleh kontraksi konsentrik, biasanya disebut besaran gaya 

(magnitude); (b) arah tarikan otot pada tulang; (c) lokasi 

melekatnya otot pada tulang, (d) jarak (distance) memendeknya 

otot pada saat berkontraksi secara konsetrik (lihat Gambar 2-3). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  2-3. Empat faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan 

kerja otot, yaitu: (a) besarnnya gaya otot, (b) arah 
gaya otot digunakan; (c) tempat gaya otot; dan (d) 
jarak memendeknya otot.  

 
 
MOMEN GAYA 

Sebelum membahas empat faktor yang berpengaruh ter-

hadap kerja otot, perlu kita bahas tentang konsep momen 

gaya. Konsep ini penting, terutama berkenaan dengan 

kinesiologi, sebab momen gaya berhubungan dengan fungsi 

pengungkit tubuh pada sistem otot rangka. 

Terdapat dua hal yang perlu dipahami tentang momen 

gaya, yaitu: (a) suatu pengert ian yang 

mengambarkan sebuah momen gaya sebagai suatu 

kecenderungan. 

 

A 

B 

C 
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Gambar 2-5. Otot mengembangkan sebuah putaran sebesar 0,91 

kgm, berlawanan dengan arah jarum jam, 

cenderung menyebabkan gerak berputar ber-

lawanan dengan arah jarum jam. 

 
yang menyebabkan perputaran pada axis; (b) merupakan 

perhitungan besarnya momen gaya sama dengan besar gaya 

berat beban (resistance) dengan panjang jarak antara titik 

sumbu (axis)  putar  dengan t i t ik gaya berat  

beban/tahanan (resistance), yang biasa disebut lengan 

momen. 

Sebagai contoh lihat Gambar 2-4, lengan momen = 

0, 30 meter, besar gaya berat beban = 22, 73 kg, maka maka 

besar momen gaya = 22,73 kg x 0,30 m = 6,82kgm. Selanjutnya marl 

kita kaji empat faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan kerja 

mekanik. 

 

Besarnya kekuatan otot: Kekuatan (stength) 

Kekuatan otot dapat diukur dengan sebuah alat yang disebut 

dynamometer. Walaupun ada alat ukurnya, hasil suatu 

pengukuran terhadap otot tertentu, hasil pengukuran tersebut belum 

bisa menggambarkan kekuatan otot yang sebenarnya, karena 

sangat sulit mengukur kekuatan otot yang hanya melibatkan satu otot 

saja. Selain itu panjang lengan masing-masing individu relatif 
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berbeda dan hal tersebut berpengaruh terhadap hasil pengukuran. 

Besarnya gaya otot diistimasikan berdasarkan tiga hal, yaitu: 

(a)  struktur otot,(b) ukuran otot dan (c)  tetegangan yang dihasilkan 

oleh otot. 

Struktur 

Untuk memahami struktur otot, lihat Gambar 6. Dalam kasus 

ini lebar anatomik otot 10,6 cm, sebuah otot bipenate merupakan 

demensi yang kurang relevan untuk menghitung kekuatan 

sebuah otot. Garis diagonal kebawah sepanjang otot, sebagai 

sumbu yang menentukan lebar secara fisiologi. Diasumsikan 

memerlukan empat garis panjang, 7,62, 5.08, 5,08 dan 7,62 cm, 

dugaan untuk mengukur lebar otot secara fisiologi adalah: 7,62 cm + 

5.08 cm + 5,08 cm + 7,62 cm = 25,4 cm. 

Ukuran 

Jumlah jaringan otot yang bA-kontraksi digambarkan dalam 

terminologi physiologic cross-section, yaitu hasil kali lebar otot 

secara fisiologi dengan tebal otot. Untuk contoh pada Gambar 6-6. 

Physiologic cross-section = 25,4 cm x 3,81 cm = 96 cm persegi. 

 Kemampuan memproduksi tegangan (tension-producing 

ability) 

Masih sedikit penelitian yang berusaha menemukan ten tion -

producing abilities otot rangka, tetapi terdapat perkiraan yang 

dapat dipertimbangkan sebagai hasil (nilai) ketegangan 

otot rangka, kurang lebih antara 3,52/cm persegi sampai 

dengan 9,86 kg/cm persegi (satuan ini agar mudah dipahami, 

sedangkan dalam teknik biasanya dinyatakan dalam Newton). 

Sebagai contoh dalam persoallan ini, misalnya besar 

kemampuan produksi tegangan otot rangka = 7,04 kg/cm 

persegi, ukuran otot secara fisiologi crross-sectional = 96,77 cm 

persegi, maka besaranya gaya potensial sama dengan 

681,26 kg (suatu hasil yang tidak realistis dengan 

kemampuan manusia). Mengapa? 
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Arah Gaya Otot: Sudut Tarikan 

Berbicara sudut tarikan dalam kaitannya dengan 

gerakan (mekanik) perlu memahami tentang sudut, vektor, gaga 

dan arah putaran. Sudut tarikan dibentuk oleh garis otot yang mennarik 

tulang dengan sumbu mekanik tulang tempat otot melekat. Apabila 

tarikan otot tidak menyebabkan gerak berputar dan arah tarikan 

mendekati tulang sendi disebut gaya stabilisasi, dan apabila 

tarikan menjauhi sendi disebut dislokasi. Yang perlu dipahami 

bahwa stabilisasi dan dislokasi apabila ditinjau dari gerakan 

berputar tidak berguna dan terjadi pemborosan tenaga. Walaupun 

demikian gaya stabilisasi memberikan kontribusi untuk 

mempertahankan sudut sedangkan dislokasi tidak ada gunanya. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Gambar 2-6 Uraian sebuah vektor gaya 
 

Untuk menghitung besarnya gaya yang menyebabkan 

berputar atau tidaknya tulang bisa menggunakan berbagai cara, pada 

kajian ini hanya menggunakan konsep trigeonometri. Pengetahuan 

tentang sudut, pecahan vektor dan gaya yang dihasilkan merupakan 

kunci untuk dapat menghitung besarnya gaya yang 

menyebabkan tulang berputar atau sebaliknya. 

Mari kita kaji Gambar 2-6. Tulang tempat otot melekat  

ditandai dengan X dan Y ,  sedangkan persendian ditandai 

dengan Z. Jumlah gaya yang dikeluarkan = 113,64 kg. 

Permasalahannya sekarang adalah, seberapa besar gaya yang 
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menyebabkan tulang X cenderung berputar mengelilingi sumbu Z, 

apabila sudut tarikan otot pada tulang X = 30 derajat. Apabila 

kita tarik garis tegak lurus pada tulang (tempat tulang melekat), 

maka melalui intersection ris gaya otot akan terbentuk segi tiga 

siku-siku, dan ah panah menunjukkan vektor. 

Untuk menghitung gaya rotasi, pertama dihitung sar 

gaya pada sisi yang berlawanan dengan sudut tarikan bagai gaya 

rotasi dan kedua dihitung besar gaya pada si yang berdekatan 

(adjacent) sebagai gaya stabilisasi. 

Untuk gaya rotasi: sinus 30 = gaya rotasi = sinus 30 x gaya tarik 

otot = 56,82 kg 

Untuk gaya stabilisasi: cos 30 = gaya stabilisasi = cos 30 x gaya 

tarik otot   = 98,39 kg. 

Kesimpulan, gaya stabilisasi lebih besar disbanding 

dengan gaya rotasi (coba cek pada Tabel 6-1). Berbagai variasi 

sudut tarikan pada sendi siku lihat Gambar 6-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-7. Sudut tarikan biceps bachii berubah sesuai dengan 
perubahan posisi tulang sendi sikusiku. 

Tempat  Gaya Otot: Pengungkit 

Secara definisi, pengungkit adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengubah arah gerak melalui putaran sumbu 

(Bunn, 1972). Apabila seseorang ingin mengembangkan momen aya 

maka peningkatan dapat dipenuhi dengan memperbesar omen 
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gaya atau menjauhkan titik gaya beban (resistance) dengan 

pusat rotasi. Untuk meringankan putaran, seorang tukang pipa atau 

mekanik dapat dilakukan dengan mengguna akan pengungkit 

yang lebih panjang. Prinsip mekanik menggunakan 

pengungkit ini sangat relevan dengan kinesiologi tubuh manusia. 

Bagaimana Pengungkit Bekerja 

Pada sistem pengungkit paling tidak memiliki dua 

nomen gaya yang berlawanan. Satu hal yang perlu diingat, bahwa 

momen gaya cenderung menyebabkan benda berputar. Terdapat 

empat hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pengungkit, 

yaitu: 

1. titik gaya (F) 

2. lengan gaya (Fa) 

3. titik gaya berat beban/tahanan (R) 

4. lengan gaya berat beban (Ra). Lihat Gambar 6-10. pada 

saat pengungkit diputar terjadi busur gaya (arc F dan 

busur gaya beban (arc R), yang menentukan 

besarnya derajat busur adalah momen gaya pada F dan 

R. Apabila pengungkit dalam keadaan seimbang maka: 

F x Fa = R x Ra. 

 

 

 

 

Gambar 6-9. Tiga model sistem pengungkit (a)  model pertama, (b) 

model kedua dan (c)  model ketiga. (A = sumbu 

putar, F = titik gaya dan R titik gaya beban 

(tahanan/resistance). 
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Gambar 6-10a. ( a )  pengungkit model pertama memperbesar gaya; 
(b )  pengungkit model pertama dengan memper-besar 
range dan kecepatan. F = titik gaya, R = titik gaya beban 
(resistan), FA = lengan gaya dan RA = lengan beban. 

Model-model Pengungkit 

Pengungkit sebenarnya memiliki jumlah model yang idak 

terbatas, tetapi pada dasarnya terdapat tiga model. Dasar yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan ke dalam iga model di atas 

adalah sebagai berikut: (a) bidang umpu atau axis tempat 

berputar; (b) titik gaya yang igunakan, dan (c) titik pusat gaya 

beban (tahanan). Untuk memahami model-model (kelas-kelas) 

pengungkit dapat iiihat pada gambar 6-9. 

Pengungkit Model Pertama 

Karakteristik pengungkit model pertama adalah, umbu 

putar (A) terletak di antara gaya (F) dan beban tau resistance 

(R). Contoh dalam tubuh manusia lihat gambar 6-9.a. dan 

Gambar 6-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya 

berat gaya 

poros 
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                  Gambar 6-10b. Sistem Pengungkit 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6-11. (a) brachioradialis melakukan aksi sesuai dengan 

pengungkit model ketdua, felksi siku-siku 
tanpa ada beban eksternal, (b) brachioradialis 
melakukan aksi sesuai dengan pengungkit  model 
kedua,  pada saat  siku melakukan fleksi terdapat 
beban eksternal. 

gaya 

Gaya 

berat 

poros 

poros 

Gaya 

berat Gaya  
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Pengungkit Model Kedua 

Karakteristik pengungkit model kedua adalah, titik gaya berat 

beban (R) berada di antara titik sumbu putar (A) dan gaya (F). 

Contoh dalam tubuh manusia lihat pada Cambar 6-9.b.; Gambar 6-

11.b.; dan Gambar 6-12 b. 

 

 

 

 

 

Gambar 6-12. ( a )  gastrocnemius melakukan aksi sesuai dengan 
pengungkit model pertama, ekstensi ankle tanpa 
beban, (b) gastrocnemius melakukan aksi sesuai 
denga pengungkit model kedua, pada saat ankle 
ekstensi terdapat beban. 

 

Pengungkit Model Ketiga 

Karakteristik pengungkit model ketiga adalah, titik gaya (F) berada di 

antara titik sumbu putar (A) dan titik gaya beban (R). Lihat Gambar 6-

9.c. dan Gambar 6-13. 

 
 

 

 

 

Gambar  6-13. Contoh pengungkit otot rangka model ketiga: (a) deltoid, 
(b) brachialis, dan (c) pectineus). 
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Gambar 6-14. Uraian salinan tentang permasalahan yang serupa: 

(a) momen gaya dihitung•dengan mengkalikan 
gaga rotasi 56,82 k g  dengan lengan gaya 7,62 
cm; (b) momen gaya dihitung dengan cara 
mengkalikan gaya total 113,64 kg dengan lengan gaya 
3.81 cm. Momen-momen gaya yang serupa (FR = 
momen gaya, F = Gaya dan R = lengan gaya). 

 
Untuk menghitung besar gaya ataupun besar beban 

pat dilihat pada contoh yang terdapat pada Gambar 6-14 n 

Gambar 6-15. Untuk menghitung permasalahan pada 

gambar 6-15 dapat digunakan model perhitungan pada Gambar 7. 

Pada kajian ini hanya dihitung contoh yang ada pada gambar 6-

15. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: FA = R x RA 

F x 10 cm = 8.18 kg x 38.10 cm 

F = 30,68 kg. 

 
Jarak Pemendekan (Daya Kerut) Sebuah Otot 

Diperkirakan otot dapat memendek antara 1/3 sampai 

1/2 pajang otot pada saat istirahat. Misalnya, (lihat Gambar 6) 

panjang otot pada saat istirahat 30,48 cm, pada aaat menerima 

rangsang maksimal memendek sepanjang 5,08 cm. Kerja 

mekanik yang dihasilkan = 681, 26 kg x 5,08 cm  3463,64 kg. 

Kerja mekanik ini sama dengan kerja yang dibutuhkan seorang 

wanita dengan berat badan 56,82 kg untuk menaiknan titik berat 

badan setinggi 61 cm. Yang perrlu diingat bahwa pemendekan fiber 

sebuah otot penni form dengan jumlah tertentu bukan hasil 
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pemendekan langsung pada otot keseluruhan dengan jarak yang 

sepadan. 

 

 

 

Gambar 6-15. Momen gaya beban untuk tangan memegang 
sebuah buku. 

Analisis Pengungkit Pada Tubuh 

 Pengetahuan tentang pengungkit penting sekali untuk 

menganalisis suatu gerakan dalam tubuh manusia. Terdapat itiga 

karakteristik penentu model pengungkit yang harus dipahami untuk 

menganalisis sistem pengungkit dalam tubuh, yaitu: (a) 

sumbu putar (A), (b) titik gaya (F), dan (c) titik gaya berat 

beban atau tahanan (R). Untuk menentukan model pengungkit 

pertama dan kedua dalam tubuh relatif tidak sulit, tetapi untuk 

model ketiga relatif sulit. 

Bill melaporkan hasil penelitiannya, bahwa beberapa 

orang secara anatomis memiliki keuntungan mekanik di-

banding dengan yang lain, misalnya seseorang memiliki lengan 

gaya lebih panjang di banding dengan yang lain. Dari kesimpulan 

sederhana ini dapat digunakan sebagai dasar berfikir bahwa 

atlet berprestasi tinggi bukan hanya diciptakan, tetapi juga dilahirkan. 

Untuk menganalisis sistem pengungkit dalam tubuh, ;dari 

ketiga faktor yang menentukan model pengungkit, 

mengetahui titik gaya berat beban merupakan salah satu kunci 

sukses untuk melakukan gerak berputar. Karena 

berdasarkan momen gaya berat beban inilah akan diketahui 

berapa besar gaya (F) yang diperlukan untuk menarik beban (R). Perlu 

diketahui bahwa besar gaya beban bisa bertambah besar 
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karena adanya gaya eksternal, dan titik R akan berubah-ubanh 

sesuai dengan besar kecilnya gaya eksternal. 

Lebih lanjut, yang terpenting bukan menganalisis istem 

pengungkit dalam tubuh, tetapi bagaimana menerapkan 

pengetahuan sistem pengungkit untuk meningkatkan inerja 

atlet. Misalnya untuk mempertinggi momen gaya pada 

permainan bulu tangkis maka pelaku harus memegang aket 

yang dapat menhasilkan panjang lengan gaya seoptimal 

mungkin. 

 
ALAT PENGGERAK SEDRHANA 

Selain sistem pengungkit terdapat dua alai penggersederhana, 

yaitu: (a) roda dan gandar, dan (b) katrol tau kerekan (pulley). 

 

Roda dan Gandar 

Sulit untuk memahami roda dan gandar pada tubuh 

anusia, terutama bagi mahsiswa S-1 semester pertama. ntuk 

memudahkan pemahaman tentang gandar marilah kita 

kaji Gambar 6-16 dan 6-17. 

Pada sistem kemudi mobil, nampak adanya roda dan 

gandar, baik yang nampak secara visual maupun yang ter-

sembunyi. Apabila kemudi dipegang dan diputar, melalui gandar 

menyebabkan perputaran komponen-komponen lainnya. Yang 

menjadi masalah, seberapa besar lingkaran kemudi yang 

mudah digerakan?. Tentunnya untuk roda yang memiliki lingkaran 

besar akan lebih ringan dibanding dengan roda yang memiliki 

lingkaran kecil. 
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Gambar  6-16. Contoh tentang roda dan Bandar yang ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari: (a) gear dan 

batang atau gandar, (b) roda kemudi, (c )  pipa 

dan kuncipipa. 

 

Perhatikan Gambar 6-17, untuk meningkatkan kecepat dan 

meringankan gaya pada saat mengayuh pedal disusun 

beberapa sistem roda dan Bandar. Salah satu cara me-

ringankan gaya untuk mengayuh, dengan memperpanjang 

J.engan gaya pedal, tentunya harus disesuasikan dengan 

struktur anatomi pengendara. 

Sebelum mengkaji alat penggerak (roda dan Bandar) 

dalam tubuh, kita bahas penerapan hukum sis.tem pengungkit 

dimodifikasi kedalam roda dan Bandar. Untuk perhitungan 

nekanik, jars-jars roda dinyatakan dalam (rw), radius Bandar 

(ra), apabila gaya dikenakan pada roda maka foroulasi 

persamaan: F(rw) = R(ra), dan apabila gaya dikenakan pada gandar 

maka formulasinya menjadi: F(ra) = R(rw 
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Gambar 6-17. Sebuah sepeda dengan menggunakan suatu varia 

si roda dan gandar 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 6-18. Sebuah sepeda dengan menggunakan suatu varia 

si roda dan gandar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6-19: (a) batang tubuh, digunakan otot untuk 
melakukan oblique, (b) kepala digunakan oleh 
sternocleidomastoid, dan (c) humerus 
digunakan oleh subcapularis. 
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 Marilah kita kaji Gambar 18. Bagian-bagian tubuh ng 

berputar sesuai dengan prinsip roda dan Bandar alah: (a )  

tungkai berputar dengan axis longitudinal emanjang), (b) saat 

batang tubuh berputar, (c) saat pala dan leher berputar. Pada 

saat tungkai diputar ngitari axis longitudinal menggunakan gaya 

otot inter1, gaga digunakan pada tungkai dan sepanjang tungkai 

andar). Apabila siku difleksikan dari posisi anatomis dan humerus 

diputar ke  sendi bahu, maka nampak terjadi cepatan gerakan 

tangan (roda diputar oleh penggerak). 

Pada saat batang tubuh diputar menggunakan 

gaya internal, mungkin juga digunakan untuk roda atau gandar 

ang lain. Perhatikan apa yang terjadi apabila seseorang ang sedang 

menonton tenis lapangan, dan mengikuti gerak pola dari base 

line ke base l ine. Pada kejadian ini kelihatan adanya 

fungsi roda dan gandar yang berputar ada suatu axis (poros) 

dan pemutar (seperti sternocleiomastoid) menggunakan gaya pada 

roda (kepala). 

 

Kerekan pada sistem anatomi 

Dalam sistem otot rangka, kerekan atau katrol pada 

sistem anatomi dapat digunakan sebagai dasar memperbesar 

gaya atau meningkatkan kecepatan gerakan. Untuk dapat 

memahami sistem ini memang agak sulit, apalagi bisa 

terjadi adanya axis di luar tubuh dan melibatkan sistem kerekan 

berganda yang rumit. Sebuah contoh sederhana dan mudah 

dipahami, lihat pada Gambar 19 sebuah otot rangka malleolus 

eksternal mengubah arah gerak dengan menarik otot peroneus 

longus, maka terjadilah ektensi pada sendi lutut. Beberapa contoh  

Sistem kerekan pada otot rangka dapat dilihat pada Gambar -20. 

Keuntungan mekanik, Pada saat alat penggerak di-

evaluasi, hasil evaluasi biasanya dinyatakan dalam termiologi 

mechanical advantade. (keuntungan mekanik) diingkat MA. 
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MA dihitung dengan cara membagi output alat enggerak dengan 

input dan hasilnya dinyatakan dalam perbandingan, pecahan 

atau desimal (misalnya, 1:2; 1/2; tau 0,5). Keuntungan mekanik 

pada sebuah pengukit atau ebuah roda dan Bandar ditentukan 

berdasarkan subtitusi aya untuk input dan beban (tahanan) 

untuk output, apaila terjadi keseimbangan keduanya adalah 

sama. Pada istem kerekan sederhana tidak ada keuntungan 

mekanik, arena gaya (F) dan beban/tahanan (R) besarnya sama. Jadi /F 

= 1. Pada pengungkit model 3, F > R maka keuntungan 

mekanik selalu kurang dari 1, tetapi MA untuk pengungkit odel 2 

melebihi 1 karena F < R. Walaupun model 3 kurang fisien sesuai 

dengan formula MA, model-model tersebut angat efisien 

berhubungan dengan peningkatan keleluasaan erak dan kecepatan 

anggota tubuh. Kesimpulan, apabila MA > 1 maka F meningkat 

dan apabila MA < 1 kecepatan dan eleluasaan gerak 

meningkat. 

 

AKSI OTOT GANDA (MULTIPLE MUSCLE ACTION) 

Karena aksi otot berganda sulit diukur untuk di-

analisis dan mempertimbangkan fungsi otot secara individual 

sebagai suatu kecenderungan untuk menghasilkan gerakan 

secara menyeluruh, hal tersebut pada umumnya kurang 

realistis untuk dilakukan. Sebagai contoh, akan lebih sederhana 

untuk mengkaji pengaruh masing-masing otot yang 

menyebabkan fleksi siku secara terpisah dari pada berusaha 

mengistimasi pengaruh otot-otot secara simultan  dan 

berganda, karena otot melekat pada titik ig berbeda pada 

tulang radial dan ulna, menghasilkan gaya yang berbeda, sudut 

tarikan berbeda, hambatan lengan ya bervariasi, dan bahkan 

menunjukan model-model pengungkit yang heterogen secara 

umum, yaitu :sangan gaya (the force couple) 
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Gambar 6-20. Contoh-contoh kerekan pada system otot rangka: (a) 
pubic crest dan paos (b)  dan quardicept femoris, (c) 
femoral tibial condyle dan gracilis. 

 
Berikut ini akan diuraikan kerja sama dua otot tau lebih 

untuk mecapai gerakan  

Pasangana gaya. Dalam terminologi mekanik, pasangan 

gaya atau pasangan putaran, diartikan sebagai situasi dua gaya 

bekerja sama pada tubuh dengan arah yang berlawanan, tetapi 

keduanya sejajar. Pada situasi tersebut jarak antara gaya 

disebut lengan dan gerakan memutar pasangan Maya dapat 

dihitung dengan mengkalikan panjang lengan dengan salah 

satu dari gaya yang sama. Walaupun pasangan gaya bukan 

gaya yang digambarkan di atas axis dalam aistem otot 

rangka, tetapi pasangan gaya digunakan di berbagai 

tempat. Dalam model kinesiologi, pasanganpasangan gaya 

bisa tidak sama, sebab kombinasi otot-otot yang 

memberikan gaya untuk menggerakkan tulang bias berbeda 

dalam berbagai hal. Gaya yang diberikan otot bisa tidak sejajar atau 

berlawanan arah, tetapi sebagai konsep utama adalah bahwa 

otot-otot cenderung menggerakkan tulang pada arah putaran 

yang sama. Pada Gambar 21 dapat dilihat funngsi tiga otot 

secara kinesiologi pasangan gaya menyebabkan scapula 
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berputar ke depan. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6-21. Trapesius II, trapezius IV dan seratus anterior 
berfungsi sebagai sebuah pasangan gaya 
(couple force) yang menyebabkan scapula 
berputar ke depan. 

 

PRINSIP-PRINSIP YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

PENGEMBANGAN GAYA 

Prinsip-prinsip pengembangan gaya ini didasarkan 

pada: (a) prinsip fisiologis, (b) penjumlahan gaya, (c) 

pengembangan daya (power), (d) pengembangan momen gaya. 

a. Pengembangan gaya berdasarkan prinsip-prinsip secara 

fisiologis.  

1) Pada saat sebuah otot mengembangkan gaya dengan 

berkontraksi, guna menghasilkan perubahan gerakan, 

akan terjadi kecepatan kontraksi optimum pada saat 

menahan beban/hambatan. 

2) Apabila disediakan pilihan beban, pelaku dapat memilih 

beban optimum, dengan demikian otot dapat 
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mengembangkan gaya internal secara efisien. Perhatikan W 

= F x d dan P = W/t (W = work/kerja; F = gaya/beban; 

P=power/kekuatan dan t = time/waktu) 

3) Apabila otot melakukan satu kontraksi yang kuat untuk 

menghasilkan suatu gerakan, kontraksi otot sebaiknya dimulai 

dari keadaan otot dalam kondisi memanjang. 

4) Otot-otot sebaiknya ditingkatkan jangkauannya (melakukan 

penguluran) secara langsung sebelum berkontraksi, supaya 

dikembangkan gaya yang besar. 

5) Agar supaya pengembangan gaya internal untuk melakukan aksi 

bisa maksimum, semua otot yang sesuai harus dirangsang, 

jangan hanya khusus otot yang digunakan untuk gerak. 

 

b. Prinsip-prinsip yang Berhubungan dengan Penjumlahan Gaya. 

1) Gaya internal dari beberapa anggota tubuh memberikan 

kontribusi terhadap sebuah gerakan sebaiknya di-

jumlahkan secara berurutan bukan secara serempak. 

Secara mekanika hasilnya tidak berbeda, tetapi akan 

berbeda apabila dilihat dari segi anatomis dan kinesiologi. 

2) Urutan pelaksanaan gaya berganda (multiple force), setiap 

gaya harus dilakukan pada saat gaya yang terdahulu 

pada bagian tubuh atau alat telah mencapai kecepatan 

maksimum dan percepatan mimimum. 

3) Pada sebuah aksi, terdapat sejumlah besar kelompok otot 

utama yang menyebabkan satu hasil tunggal, urutan 

kontraksi mulai dari yang besar tetapi lambat, kontraksi otot 

pada batang tubuh. 

4) Agar supaya percepatan selalu menggerakkan bagian 

tubuh atau objek, sebuah gaya baru harus mampu meng-

gerakkan dengan kecepatan lebih besar dari pada pada saat 

mempertahankan bagian tubuh atau objek. 

5) Susunan penggunaan gaya harus dimulai dari lambat 
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atau berhenti dalam mengantarkan gaya secara berurutan. 

 

c. Prinsip-prinsip yang Berhubungan dengan Pengembangan Daya 

(Power). 

1) Kegiatan yang menggunakan daya, seperti melomapat, 

melempar dan memukul, suatu cara yang tepat adalah 

menggunakan gaya dengan cepat. Ingat P = W/t dan W= F 

x d 

2) Mempercepat bagian tubuh atau alat, gaya harus di-

gunakan sesuai dengan jarak jangkauan yang 

memungkinkan. 

 

d. Prinsip-prinsip yang Berhubungan dengan Pengembangan Momen 

Gaya. 

1) Apabila tidak melakukan gerak berputar, momen gaya 

yang berlawanan harus seimbang. 

2) Karena lengan gaya pengungkit secara kinesiologi 

ditentukan oleh tempat melekatnya otot, pengungkit 

sebuah anggota tubuh mungkin berubah hanya oleh 

perubahan beban (resistance) lengan. 

3) Apabila tujuan (objective) kontraksi otot mengembangkan 

sebuah momen gaya maksimal, mungkin dipermudah 

dengan mengatur posisi tubuh, supaya sudut tarikan, dan 

panjang lengan gaya mencapai ukuran maksimal. 
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      BAB III 

      PEMINDAHAN GAYA 

       UNTUK MEMPEROLEH JARAK MAKSIMUM 

 

 
Sebagaimana telah dijelaskan pada Penggalan V, gaya 

adalah dorongan, tarikan yang menyebabkan benda diam atau 

Qbergerak. Gaya yang dikembangkan melalui tubuh manusia 

melalui kontraksi otot dan diaplikasikan ke dalam penggerak 

yang sederhana (tuas, roda, poros dan katrol) dalam tubuh, 

merupakan satu peristiwa yang sering terjadi pada tubuh 

manusia, apabila gaya internal di seluruh bagian tubuh 

dipindahkan, maka gaya tersebut dipindahkan atau diaplikasikan 

terhadap benda eksternal. 

Sebagai contoh, seorang pemukul harus pandai me-

mindahkan gaya yang dikembangkan dalam tubuh ke alat 

pemukul, dan dari pemukul ke bola. Seorang pitcher harus -

mindahkan gaya dari tangannya ke bola secara efektif. eknik yang 

benar dalam memindahkan gaya terhadap benda .sternal seperti 

bola tenis atau barbel, akan dibahas ada penggalan ini. 

 

TEKNIK PEMINDAHAN UMUM 

Gaya dari otot akan dipindahkan terhadap gerakan 

ielempar, melompat, mendorong-menarik dan kegiatan-

kegiatan mengangkat suatu benda. Gaya akan dapat di -

pindahkan untuk memperoleh gerakan yang lurus, memutar, 

jarak maksimum, percepatan maksimum sebuah benda 

yang dipukul, ketepatan maksimum, kecepatan suatu benda 

yang dilemparkan, percepatan maksimum dan berbagai 

macam gerakan yang dikombinasikan dari semua gerakan yang telah 

disebutkan di atas. Bagian ini membahas teknik umum 

pemindahan suatu gaya yang dapat dilakukan untuk kegiatan tanpa 
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melihat tujuan spesifiknya. 

 

Mengatur Pegangan Atau Permukaan Saat Terjadinya 

Pukulan. 

Pelaku harus dapat memegang dengan mantap pada 

saat melakukan pukulan, atau menciptakan permukaan yang 

tepat untuk memperoleh ketepatan yang paling baik di 

dalam implementasi jumlah massanya. Apabila pegangan 

atau permukaan pukulan tidak cukup mantap, maka bagian dari 

gaya memukul tadi akan terbuang secara sia-sia. Karena gerakan 

angular yang dilakukan akan menyebabkan terjadinya reaksi 

gaya yang berlawanan yang sama. 

 Apabila pegangan maupun permukaan cukup 

mantap, maka pelaksanaan serta momentum pelaku dapat 

menghasilkan a reaksi. Makin besar impacknya akan 

semakin kuat angannya atau semakin matap permukaan 

pukulan yang terus terjadi, akan menghindarkan hilangnya 

setiap massa pukulan yang efektif. Sebagai contoh, pada 

saat pemain tenis mencoba membiarkan raketnya untuk 

"members" sewaktu pukulan B.rehand, maka si bola yang 

bisanya mendarat dekat ke tengah lapangan, pada baseline, 

malahan bola akan mendarat di dekat garis pinggir di dekat 

baseline. Putaran raket yang searah jarum jam pada bidang 

transversal .ewaktu terjadi kontak dengan bola, 

menyebabkan bola s-erubah arah dan kecepatannya m,enjadi 

berkurang. 

 Sete lah d i lakukan anal is is  pada penyepak bola 

:Kanada, Alexender dan Holt (1974:15) menjelaskan 

mengapa ;tendangan yang dilakukan mampu mencapai 18,29 meter 

lebih Jauh dari yang lainnya. Sewaktu bola menyentuh kaki pada 

sends metatarsal, kaki akan "memberi", yang mengkibatkan 

gaya berkurang untuk dipindahkan. Jarak yang lebih jauh 
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dihasilkan dari perkenaan bola yang lebih tinggi dan 

perpendikular terhadapnya. 

 Tit ik sentuhan kaki dari saat "memberi" sewaktu 

terjadi sentuhan dan membiarkan bola bergulir di kaki 

'sehingga mengakibatkan gerakan bola sepiral. kemungkinan 

juga dapat diasumsikan pegangan yang mantap pada saat 

yang tidak tepat. Apabila pelaku menganggap bahwa pegangan 

yang kokoh terlalu cepat, maka is akan menambah tenaga otot 

yang akhirnya akan menyebabkan kelelahan dan menurunkan 

kinerjanya. Selain itu, apabila dianggap pegangan terlalu cepat 

akan membatasi keluasaan gerak pelaku, ini berarti harus 

mengembangkan waktu dan rak pada saat mengeluarkan 

gayanya. Banyak pemain seball pada saat memukul 

menganggap bahwa pegangan yang koh tersebut dilakukan 

terlalu cepat dengan meneruskan rja jari-jarinya pada pemukul 

pada saat menunggu bola pitch. 

Pemain tenis juga menerapkan konsep ini dengan cara 

:elemaskan pegangan raket pada saat posisi siap dan 

mengencangkannya pda saat mengayun. Apabila pegangan 

!-tersebut dianggap terlalu terlambat, bagian gaya akan 

eterbuang dan akan menghindari ketepatan dan mengurangi 

kecepatan bola. 

Menarik untuk dicatat, bahwa tenaga kemantapan 

pegangan pemain tidak penting apabila sentuhan dibuat 

pada tengah-tengah raket pada saat pukulan dilakukan. 

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Baker dan Putman (1979) yang menemukan bahwa tenaga dan 

waktu gaga yang digunakan terhadap bola dan kepala raket 

terdorong ke belakang sewaktu terjadi perkenaan, kejadian ini 

sama dengan raket yang dipegang erat dengan raket yang berdiri 

tegak secara bebas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Plagenhoef's (1982: 
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417) juga telah menguatkan pendapat di atas, bahwa kekuatan 

pegangan hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap 

pusat pukulan, tetapi pegangan yang lemah akan mengurang 

kecepatannya sampai 16% dan berkurang 44% apabila 

pusat pukulan ditempatkan 2,54 cm dan 7,62 cm di atas atau di 

bawah pusat perkenaan. 

Penurunan kecepatan pada perkenaan yang 

mendekati ujung raket tidak besar dan akan lebih kecil lagi jika 

perkenaan mendekati arah pegangan. Plagenhoef's seanjutnya 

menemukan bahwa pada saat pukulan, pemain -ningkatkan 

pegangannya selama dua detik sebelum persentuhan dengan bola. 

Jumlah gaya yang dihasilkan gaya ebesar 12,71-25,42 kg. Sewaktu 

sevis, peningkatan waktu alam mengatur pegangan, terjadi lebih 

mendekati saat impack dengan jumlah gaya total pada tangan adalah 

seesar 12,61-13,78 kg. 

 

Pengaturan Bidang Tumpu 

Daerah tumpuan harus lebih luas, sehingga mampu 

memberikan stabilitas pada saat pemindahan gaya. PAda 

umunya, kasus yang terjadi, pemain memperluas daerah 

tumpuan ke arah gaya yang akan dipindahkan. Seperti 

melakahkan kaki ke depan pada saat melakukan servis bola bawah pada 

permainan bola voli. Perluasan daerah tumpuan yang searah 

dengan gerakan benda; (1) memudahkan pemindahan 

momentum ke arah yang tepat, (2) memperbaiki derajat 

stabilitas pelaku, (dengan cara menurunkan pusat gaya berat seperti 

halnya memperbesar daerah tumpuan), (3) 

memungkinkanmendapat waktu dan jarak yang lebih 

banyak dalam menghimpun gaya, (4) perataan busur dada 

seperti yang dijelaskan pada pelaksanaan pukulan atau tangan 

yang melempar (Gambar 7-1). 

Walaupun tidak akan selalu dapat mengkontrol kondisi 
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permainan, permukaan lapangan yang kokoh.akan mem-

perbaiki tolakan dibandingkan dengan permukaan yang 

lembek. Pada softball, permukaan di sekitar homeplate harus 

kokoh sehingga si pemukul bola akan mampu memacu dan 

memindahkan gayanya lebih besar. Pada saat memukul bola di 

daerah berpasir (golf), pemain golf harus mengatur kakinya sampai 

benar-benar mantap. Bila hal ini terabaikan akan mengakibatkan 

terendamnya serta terbuangnya gaya akibat pasir yang lembek. 

Kurangnya friksi yang mencukupi antara pelaku dan permukaan, 

akan menyebabkan akibat yang sama dengan permukaan yang lembek. 

Oleh sebab itu, pemain harus menggunkan sepatu yang tepat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Gambar 7-1.   Perluasan dasar tumpuan meningkatkan waktu dan 

jarak dimana gaya digunakan, meratakan busur 

meningkatkan ketepan, membantu perpindahan 

momentum ke arah yang tepat, dan meningkatkan 

stabilitas (a) tanpa langkah, (b) dengan 

langkah untuk memperluas dasar tumpuan. 
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 Berdasarkan hukum aksi-reaksi dari Newton, efektifitas 

gaya akan hilang apabila pelaku berada di udara sewaktu terjadi 

perkenaan (Gambar 7-2) dengan contoh servis pada tenis. 

Teknik tertentu akan muncul hanya apabila pada situasi 

tertentu memiliki keuntungan yang lain. Umpamanya pada saat servis di 

udara pada tenis. Pemain akan menempatkan diri pada sudut yang 

tepat, sehingga mampu menempatkan bolanya pada daerah kontak 

servis dan juga dalam 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7-2. Gaya reaksi terhadap bola digunakan untuk (a)  
menghasilkan tolakan yang  kuat dan (b)  
pelaku memutar pusat gaya berat atau pusat 
gravitasi 
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membantu memindahkan momentum gaya yang lebih besar ke 

arah yang sama. Teknik di udara dapat dilakukan secara efektif 

bila kecepatan tubuh pada saat memindahkan gaya sangat besar 

dan dihasilkan dari jarak yang lebar. Ini berhubungan dengan 

pemindahan gaya yang maksimum, pertayaannya apakah 

tambahan momentum diperoleh pada saat berada di udara 

disamping adanya kehilangan gaya. Faktor utama yang terlibat 

adalah adanya perbedaan momentum objek atau enersia 

yang akan dikenai dengan momentum pelaku itu sendiri. 

Semakin sama momentum atau inersia dua objek, akan 

semakin baik keadaan itu bagi pelaku untuk menempatkan paling 

tidak satu kakinya di lantai sewaktu, fase akhir pemindahan gaya 

yang bertujuan untuk mengadakan reaksi yang sama dan 

berlawanan. Dalam gulat maupun "bermain :garis" pada foodball 

yang memiliki ukuran badan sama, hal yang paling utama adalah 

pemain harus memperkokoh daerah tumpuannya bila is ingin 

mendorong lawannya. Menentukan Keluaran Impak Atau 

Perlepasan 

Pelaku harus memindahkan gaya yang cukup 

besar untuk melawan inersia atau momentum objek dan dari 

setiap hambatan yang dapat mengganggu terjadinya gerakan. 

Gaya yang kurang mencukupi akan mengakibatkan objek: (1) tidak 

bergerak, atau (2) arah gerakan tidak berubah. Sbagai 

contoh pada saat pada saat mengangkat barbel terlalu 

berat, pengangkat besi tidak akan mampu mengangkat dari 

dada. Bola yangsalah arah dan langsung membentur backstop, 

merupakan contoh bagaimana objek meneruskan arah aslinya 

akibat gaya yang tidak cukup pada saat kontak. Pelaku juga 

harus menggunakan cukup gaya untuk counteract terhadap setiap 

bola putar (spin). 

Melihat awal permainan pada tenis, jarang sekali 

kita melihat bola dispin ke samping (searah jarum jam atau 
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berlawanan dengan bidang tranversal), pemain yang menahan 

bola dengan cara mendiamkan raketnya mungin hanya akan 

mengasilkan bola keluar, karena pada saat terjadinya kontak, 

gaya yang ada pada raket tidak mampu melakukan counteract 

terhadap pengaruh spin. 

Seperti yang dijelaskan pada Penggalan V, harus 

terjadi hanya pemindahan momentum dari satu bagian ke 

bagian tubuh lainya, apabila gerak sebelumnya sudah 

mencapai kecepatan yang tertinggi tetapi dengan percepatan 

yang relatif rendah (Gambar 7-3). 

 

Prinsip-Prinsip Umum Pemindahan Gaya. 

Pada fase pemindahan (sewktu kontak dan lepasnya 

benda), pelaku harus: 

1) Menyapkan landasan atau pegangan yang mantap, sehingga is 

dapat menghindari pembuangan gaya atau salah arah. 

2) Mempertahankan pegangan serelak mungkin di awal fase 

kinerja dan dilanjutkan dengan pengkencangan bertahap 

sampai dan setelah kontak. 

3) Harus memiliki daerah tumpuan yang cukup. 

4) Perbesar daerah tumpuan ke arah pemindahan gaya. 

5) Pindahkan gaya dari landasan yang solit dibanding dengan 

landasan yang lunak. 

6) Gunakan peralatan yang tepat untuk menjamin adanya 

gesekan yang cukup antara pelaku dan landasan. 

7) Pindahkan gaya yang cukup besar untuk menanggulangi 

momentum objek atau inersia objek ditambah setiap 

hambatan yang cenderung membelokkan gerakan_objek 

yang bersangkutan. 

8) Gunakan gaya yang cukup untuk menutupi atau melakukan 

arah balik terhadap gerak berputar /spin suatu objek.  
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9) Pemindahan momentum dari satu bagian tubuh ke bagian 

tubuh lainnya, apabila bagian awal sudah dicapai 

kecepatan tertinggi tetapi kurang percepatannya. 

10) Pindahkan gaya ke objek eksternal, apabila momentum 

paling besar sudah dikembangkan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7-3. Pelaku harus memulai gerakan pada setiap anggota 
tubuh pada gerakan yang cepat tetapi percepatan 
pada saat mempersiapan segmen tubuh 
rendah. 

 
 

PERPINDAHAN GAYA UNTUK MENGHASILKAN 

GERAK PADA GARIS 

LURUS (rectilinear) 

Gerak rectilinear merupakan gerakan dalam garis 

lurus dengan semua bagian-bagian objek yang bergerak 

berada pada jarak, arah, dan kecepatan yang sama. Ada dua manfaat 

yang dapat diperoleh dari model gerak ini, yaitu: (1) keterampilan 

akan dapat dilakukan pada kemungkinan jarak yang 

terpendek dan (2) keterampilan akan dapat dilakukan pada 

kemungkinan waktu paling singkat. 

Contohnya dapat dilihat pada angkat besi (clean and jerk), si 
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atlet harus menggerakkan barbell dalam garis lurus sejak awal 

angkatan sampai posisi akhir di atas kepala. Cara ini akan 

menghasilkan pemakaian jarak paling pendek dan waktu tercepat, 

lihat Gambar 7-4). 

 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 7-4. Seorang lifter yang mengangkat dengan lintasan kurve (b) 
akan menggunakan banyak gaya dan waktu serta jarak 
lebih besar daripada yang mengangkat keatas dengan 
lintasan lurus (a) 

 
 

  

 

 

Gambar 7-5.  Pada saat pukulan gaya diarahkan melalui pusat 
gravitasi (a) lengan gaya sama dengan nol dan 
menghasilkan gerak pada lintasanlurus 
(rectilinier). Pada scat pukulan tidak diarahkan melalui 
pusat gravitasi (b) terdapat lengan gaya (FA) dan 
menghasilkan gerak lurus dan berputar. 
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Untuk memperoleh gerakan pada garis lurus, maka 

pemindahan gaya hendaknya dapat melalui pusat gaya berat, 

karena dengan cara ini seluruh gaya yang diberikan akan 

langsung pada titik putar atau poros objek. Dengan demikian 

maka gayanya akan sama dengan nol, lihat Gambar 7-5. 

Bola softball tidak secara konstan bergerak pada 

garis lurus, tetapi akan terjadi kurvalinier, sebagai akibat 

dari adanya gesekan udara dan gaya berat. Apabila gesekan 

menjadi suatu faktor, maka gaya yang diberikan harus lebih 

dekat dengan gesekan, namun demikian tetap mengarahkan 

ke pusat garis gaya beratnya. 

Apabila dua atau lebih gaya diarahkan dalam bidang 

objek yang sama, umpamanya ada dua momen gaya yang bekerja 

bersama-sama. Yang satu searah dengan jarum jam dan 

lainnya ke arah yang berlawanan. Jadi untuk mendapatkan 

gerakan pada garislurus (rectilinear) maka kedua gaya ini harus 

sama. Dimanapun posisi keduamomen gaya itu berada, gaya 

yang bekerja harus tetap sama atau proporsional dengan 

tujuan yang diharapkan. 

 

Prinsip-Prinsip Dalam Menghasilkan Gerak Lurus 

Pelaku dapat melakukan dalah satu dari 4 model 

berikut untuk menghasilkan gerak pada garis lurus, yaitu: 

1. Gaya melalui pusat gaya berat objek, apabila gesekan 

minimal. 

2. Gaya lebih mendekati gesekan, apabila gesekan merupakan 

faktor nyata. 

3. Dua gaya yang sama dan berjarak sama dengan pusat gaya berat. 

4. Dua gaga yang tidak sama pada jarak yang tidak sama dari pusat 

gaya berat objek, harus memindahkan gayanya mendekati pusat 

gaya berat dengan gaya yang lebih besar. 
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PEMINDAHAN GAYA UNTUK MENGHASILKAN GERAK 

BERPUTAR 

Gerak rotasi merupakan gerakan seluruh badan yang 

memngtari pusat, titik atau poros. Gerakan ini digunakan untuk 

memenuhi beberapa fungsi berikut ini. 

Dalam olahraga, pemain harus menggunakan putaran 

bola (spin) menjadi melengkung menjauhi lawan, atau untuk 

mempertahankan keseimbangan sewaktu berada di udara 

(cakram). Putaran bola ini terjadi akibat adanya tekanan udara yang 

lebih rendah pada setengah bidang bola, dan tekan lebih di 

bidang lainya. Spin memiliki penaruh stabilitas terhadap bola 

yang melayang (gerakan gyroscopic atau diartikan bahwa apabila 

badan berputar pada porosnya, maka is cenderung 

mampertahankan putaran tersebut dan menahan setiap perubahan arah 

pada porosnya). 

Meningkatan waktu berlayang di udara, juga merupakan 

manfaat dari putaran bola, seperti pada pukulan backspin 

atau model alat pemukul yang memang dibentuk sedemikian rupa 

yang mengakibatkan bola melayang naik (stick golf). 

Gerakan ini juga dapat digunakan untuk mempercepata 

berhentinya suatu objek sewaktu jatuh ke tanah. 

Putaran geak dapat diperoleh kapan saja selama gaya 

dipindahkan melalui suatu titik dibanding dengan melalui pusat gaya berat 

(setiap gaya yang tidak langsung melalui pusat  gaga berat  objek 

biasanya dikenal sebagai gaya eksentrik). Pemindahan gaya 

pada beberapa jarak t e r t en t u  dari pusat gaya berat objek 

akan menghasilkan gerak berputar karena lengan gaya lebih 

besar dari nol (lihat Gambar 7-6). Gerak berputar yang 

maksimum akhirnya akan dihasilkan bila gaya dipindahkan dari 

jarak yang paling jauh dari pusat gaya berat objek. Maksimalisasi 

lengan gaya seperti pada peningkatan gesekan antara jari-jari 

dengan bola mampu memberikan putaran yang maksimum. 
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Gerakan putaran sangat efektif dihasilkan apabila 

pemindahan gaya pada sudut siku-sikuu terhadap radius 

putaran objek. Radius putaran adalah terbentang dari poros 

putaran benda terhadap lingkarannya. Pemindahan gaya pada 

sudut siku-siku terhadap radius putaran, akan memudahkan 

seseorang untuk menerapkan semua gaya yang ada ke arah yang 

tepat. Dalam situasi olahraga pada umumnya, seseorang tidak 

dapat meneruskan semua gaya pada sudut siku-siku terhadap 

radius putaran karena gaya pada umumnya harus digunakan 

untuk memberikan kecepatan objek. Apabila gaya 

dipindahkan pada sudut siku-siku terhadap radius putara dan jarak 

maksimum dari pusat gaya berat objek, gaya maksimum akan 

mencapai putaran maksimum (pitcher baseball). 

 

 

 

Gambar 7-6. Spin yang besar akan dihasilkan oleh gaya (C) da r i pad a  
ga ya  ( A)  dan  (B)  y ang  me mi l i k i  lengan gaya 
lebih kecil (C'>B'>A') 

 

Prinsip-Prinsip Dalam Menghasilkan Gerak Berputar. 

Untukmenghasilkan putaran gerak maksimum seseorang hatus 

memindahkan gaya: 

1) Melalui suatu titik jarak maksimum dari pusat gaya berat 

objek. 

2) Pada sudut siku-siku terhadap radius putaran objek  

3) Pada kemungkinan besaran yang terbesar. 
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PEMINDAHAN GAYA UNTUK MENGHASILKAN JARAK YANG 

MAKSIMUM 

Pelaku harus mampu mengembangkan gaya untuk suatu 

jarak yang paling jauh dan jugs waktu terpendek untuk jarak 

tertentu. Menggunakan jarak yang paling jauh sangat bermanfaat karena 

dengan cara tersebut pelaku dapat meningkatkan kecepatan 

proyektil untuk periode waktu terbesar dan sekaligus 

mempertahankan kecepatan akhir yang paling tinggi. 

Penggunaan gaya untuk setiap jarak, dapat memproyeksikan 

badannya pada jarak yang lebih jauh, apabila gaya diterapkan pada 

waktu yang paling pendek. Ini berati bahwa pelaku dapat 

emnghasilkan kerja yang lebih banyak dengan waktu yang paling 

singkat yang dapat menghasilkan power out put yang lebih 

besar (Power = Fd/t). 

Untuk kegiatan yang mebutuhkan jarak maksimal, 

pelaku harus mengembangkan kecepatan yang benar-benar 

terkontrol pada saat proyektil terjadi. Contoh pada pitcher 

baseball, dia akan menempatkan kaki depan pada tempat 

pitching dan menempatkan kaki belakang sejauh mungkin. 

Pada aktivitas melompat dengan dua kaki, garis gaya berat 

pelaku harus dipusatkan di atas-luar bidang tumpuan. Pemusatan 

posisi ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya gerakan 

berputar pada bidang frontal pada poros anterior-posterior. 

Bagaimanapun juga apabila pelaku melakukan pengerahan 

tenaga dengan satu kaki lainnya, penempatan posisi harus 

diubah dengan cara memperbesar jarak antara kaki yang 

lemah dengan garis gaya berat. Cara ini akan menyamakan 

momen gaya yang dikerahkan pda bidang frontal dan 

menghindarkan putaran ke sisi lain. 

Kegiatan melompat yang dilakukan dengan satu kaki, pelaku 

harus menmpatkan osisi pusat gaya beratnya di di atas atau di depan 

kaki take off. Penempatan yang pasti dari pusat gaya berat yang 
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berkaitan dengan kaki take off, tergantung pada tujuan khusus 

pelompat itu sendiri. Apabila tujuannya untuk mencapai 

ketinggian maksimum, pusat gaya berat harus langsung 

melewati kaki tumpuan (take off) untuk membuat lengan gaya 

menadi nol pada bidang frontal. Jadi semua gaya akibat putaran 

badan akan terbuang. Apabila tujuannya mencapai jarak 

maksimum, pusat gaya berat harus ditempatkan di depan kaki 

tumpu, sehingga dapat diperoleh sudut proyeksi yang optimal. 

 

Mencari Jarak Horinsontal Maksimum 

Untukmemperoleh jarak horisontal, suatu objek harus 

diproyeksikan pada sudut rata-rata 450 (catatan: yang disebut 

dengan sudut proyeksi ditentukan dengan cara membuat 

dua garis melalui pusat gaya berat atau pusat gaya graviasi, 

salah satunya sejajar dengan lantai (geound) dan yang 

lain searah dengan dengan gaya yang dikerahkan). Kata rata-

rata di atas karena sudut 45° merupakan sudut optimum hanya 

apabila objek atau badan mendarat pada level horisontal yang sama 

(Gambar 7-7) dart yang diproyeksikannya. Sebagai contoh, sebuah 

pipa menyemprotkan air dalam jarak terjauhnya 45° hanya apabila 

mulut pipa diarahkan pada level pendaratan yang sama. Apabila 

mulut pipi diarahkan pada level pendaratan air, maka sudut 

optimumnya akan berkurang dari 45°. 

Dalam olahraga pada umumnya memproyeksikan 

suatu objek atau benda akan berada lebih tinggi dari tempat 

mendaratnya. Contoh pada tolak peluru, yang dilepaskan dari rata-

rata 2,13 meter di atas level pendaratan, cakram 1,52 meter dan 

pelompat tinggi 91 cm dari pusat gaya beratnya di atas level 

pendaratan. 
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Gambar 7-7.  Pengaruh tinggi pelepasan terhadap jarak horisontal yang 

diperoleh dari sudut proyeksi spesifik. Catatan, pada 
ketinggian pelepasan, sudut 30° dan 60° 
menghasilkan jarak horisonal yang sama, tetapi pada 
jarak horisontal di tanah, sudut 30° lebih jauh daripada 
60°. 

 

Walaupun demikian, sudut proyeksi optimum akan 

tergantung dari kecepatan dan ketinggian pelepasannya. Untuk 

ketinggian dari pelepasan tertentu, ada hubungan langsung 

antara kecepatan dan sudut proyeksi. Oleh sebab itu, sudutnya 

harus dinaikkan (sampai 45 0) apabila kecepatan 

perlepasannya meningkat. Sebagai contoh, apabila peluru 

dilempar dengan kecepatan 15,23 m/dt, sudut harus sedikit lebih 

besar dibandingkan apabila kecepatan hanya 9,14 m/dt. Pelaku 

dapat memberikan kecepatan yang besar terhadap tubuhnya 

dapat menggunakan sudut proyeksi mendekati 45°, karena 

dengan cara ini akan menghasilkan cukup gaya untuk 

mempergunakan waktu tambahan yang digunakan oleh 

eningkatan sudut. Pelaku yang tidak dapat mengembangkan 

kecepatan yang cukup tinggi terhadap manfaat dari peningkatan 

waktu melayang, harus memproyeksikan badannya pada sudut 

yang lebih kecil. Sudut proyeksi yang lebih kecil unuk pelaku 

yang kurang memiliki kekuatan, akan mampu 

mempertahankan kecepatan horisontal optimum untuk 
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sejumlah gaya yang dikembangkannya. Sebagai catatan, pembaca 

diingtkan bahwa hal ini hanya diterapkan apabila badan 

diproyeksikan pada level yang lebih tinggi dari pendaratannya, 

apabila levelnya sama, maka sudut 45° akan menyediakan jarak 

horisontal maksimum tanpa memperhitungkan kecepatannya. 

Untuk setiap kecepatan tertentu yang dilepaskan, 

ada hubungan timbal balik antara ketinggian pelepasan dan sudut 

proyeksi. Hal ini juga akan berlaku apabila gesekan menjadi satu 

faktor pengaruh, seperti pada bola softball dalam melawan angin 

dan bola spin pada tenis meja. Mencapai Jarak Vertikal Maksimum. 

Apabila tinggi maksimum merupakan tujuan, maka 

sudut badan harus diproyeksikan sebesar 90°. Bola yang  

dilempar ke atas, maka gaya harus dikerahkan langsung 

kepada pusat gaya berat bola dan dilepas dengan tegak lurus. 

Untuk mencapai ketinggian vertikal maksimum, pusat gaya berat 

harus berada di tengah bidang tumpuan. Terjadi perubahan pada 

penempatan pusat gaya berat, akan mengakibatkan gerakan 

berputar. Sudut 90° juga merupakan sudut proyeksi yang 

diinginkan apabila waktu melayang maksimum menjadi tujuan. 

 

Prinsip-Prinsip Dalam Menghasilkan Jarak Maksimum 

Untuk memperoleh jarak maksimum, pelaku harus: 

1) Penekanan pada komponen gaya yang tepat, vertikal atau 

horisontal. 

2) Kembangkan gaya sepanjang jarak yang paling jauh 

3) Kembangkan kecepatan yang benar-benar terkontrol 

pada saat proyeksi. 

4) Tempatkan pusat gaya berat dipertengahan bidang 

tumpu secara lateral pada kegiatan melompat 

menggunakan dua kaki untuk take off. 

5) Tempatkan pusat gaya berat sedikit ke depan apabila 

melompatuntuk mencapai jarak horinsontal maksimum. 
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6) Tempatkan pusat gaya berat dipertengahan kaki 

tumpu apabila melakukan lompatan untuk mencapai jarak 

vertikal maksimum. 

7) Turunkan hambatan dialami proyektil 

8) Proyeksikan objek pada sudut 45°, apabila objek akan 

mendarat pada ketinggian yang sama dengan saat 

diproyeksikan. 

9) Proyeksikan suatu objek pada sudut kurang 450, apabila 

objek akan diproyeksikan dari tempat yang berada di 

atas tempat pendaratan. 

10) Buatlah gaya putar sedikit pada proyektil dalam kegiatan 

melempar atau memukul apabila: 

a. Bola yang bundar harus dilempar atau dipukul, 

maka pelaku harus melakukan sedkit backspin pada bola. 

b. Apabila suatu objek yangakan dilempar memiliki 

satu poros yang lebih panjang dari yang lainnya 

(ragby atau lembing) pelaku harus 

melakukan putaran searah jarum jam atau 

sebaliknya pada bidang frontal. 

 

Prinsip-Prinsip dalam menghasilkan Waktu Melayang Maksimum 

Pada saat memindahkan satu gaya dalam kegiatan 

memukul, 6 faktor utama akan menentukan kecepatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Massa bola 

2. Massa pada saat pukulan 

3. Kecepatan pukulan 

4. Kecepatan pada saat memukul, dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor seperti sudut proyeksi, 

titik sentuhan bola dan sejumlah putaran yang terjadi pada bola. 

5. Koefisien restitusi, ini merupakan satu indikator 

numerik dari kemampuan dua objek untuk dapat kembali 
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dengan cepat pada bentuknya semula setelah terjadi 

pantulan. Koefisien ini berkisar antara 0,00 sangat tidak 

elastis sampai 1,00 (sangat elastis). Koefisien ini 

menggunakan rumus: e = ihb/hd (e = koefisien 

restitusi; hb = ketinggian jatuhnya bola; hd = ketinggian 

setelah bola memantul). Beberapa contoh koefisien restitusi, 

pada bola basket  = 0,82, bola voli 0,79 yang dijatuhkan pada 

ketinggian 30,48 cm. Selain itu juga, akan 

dipengaruhi oleh kondisi landasan tempat memantul 

serta temperatur bola. Landasan keras akan 

berpengaruh berbeda dengan landasan yang lunak, dan 

bola yang dipanaskan pada ketinggian tertentu akan lebih 

cepat kembali. 

6. Titik sentuhan, diartikan sebagai titik perkenaan 

pukulan yang menyebabkan pukulan menjadi mantap dansemua 

gays pukulan dikenakan pada bola. Untuk mendapatkan 

kecepatan maksimal, bola harus dibenturkan sehingga pada 

saat memukul titik sentuhan diarahkan pada pusat gaya 

berat bola (Gambar 7-8). 

 
Prinsip-Prinsip dalam Menghasilkan Kecepatan Maksimum 

Pada Bola yang Dipukul 

Untuk mendapatkan kecepatan maksimum pada bola yang 

dipikul, pelaku harus: 

1. Gunakan bola yang memiliki massa kecil dan dalam 

prakteknya diatur oleh permainan itu sendiri. 

2. Gunakan pukulan dengan kemungkinan massa terbesar 

3. Pilih bola yang mampu berpindah dengan 

kecepatan tinggi untuk dipukul. 

4. Gerakan pelaksanaan pukulan dengan kemungkinan 

kecepatan yang paling tinggi 

5. Gunakan bola dan pada saat dipukul yang memiliki 
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koefsien restitusi yang lebih tinggi 

6. Arahkan langsung setiap titik sentuhan pukulan pada pusat 

gaya berat bola 

7. Kontak bola dengan daerah sentuhan yang paling kecil. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 7-8. Kecepatan maksimum mungkin diproleh pada saat pusat 
gravitasi pemukul berbenturan dan pukulan 
diarahkan melalui pusat gaya gravitasi bola. 
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   BAB IV 

   PENGEMBANGAN GAYA UNTUK MENGHASILKAN 

   KECEPATAN DAN KETEPATAN 

 

 
Pemindahan Gaya Untuk Menghasilkan Kecepatan 

Maksimum Pada Objek yang Dilemparkan 

Ada tujuh faktor dalam memindahkan gaya dalam 

aktivitas melempar yang menentukan kecepatan suatu objek pada saat 

dilepaskan (bola, cakram, lembing dan sebagainya). Ketujuh faktor 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Massa objek. Makin kecil massa objek yang diproyeksikan, makin 

besar kecepatan yang dihasilkan. Bola voli seberat 9 ons akan 

dapat dilepaskan dengan kecepatan yang sangat tinggi 

dibanding dengan bola yang memiliki beat 15 ons. 

2. Bentuk objek. Walaupun bentuk suatu objek yang di-

lemparkan dapat mempengaruhi kecepatan sewaktu di-

lepaskan, tetapi secara umum belum banyak yang membuktikan. 

3. Ukuran atau dimensi objek. Secara umum bahwa benda 

yang lebih kecil akan lebih cepat bila dilempar. Tetapi 

ada perkecualian, seperti petolak peluru tidak akan dapat 

melepaskan peluru kuningan yang berdiameter lebih kecil 

dengan kecepatan yang lebih besar dibanding dengan 

peluru baja yang bermassa sama. Benda yang lebih kecil 

seperti bola baseball dan softball umumnya dapat memperoleh 

kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda 

yang lebih besar seperti bola kaki atau basket. 

4. Gaya yang diterapkan. Semakin besar gaya yang digunakan akan 

makin tinggi kecepatan lemparan bola. 

5. Jarak gaya yang digunakan. Makin besar jarak yang 

ditempuh, kecepatan benda saat dilepaskan makin cepat. 

6. Waktu gaya digunakan. Untuk setiap jarak tertentu yang 
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digunakan dalam penerapan gaya, maka makin singkat 

waktu yang digunakan makin cepat kecepatan bola saat 

dilepaskan. Bagi atlet yang memiliki kontribusi otot kedut cepat 

yang lebih banyak, akan mampu menggunakan gayanya dalam 

waktu yang singkat. 

7. Panjang tuas. Makin panjang tuas/pengungkit yang 

digunakan dalam melempar suatu benda, maka makin besar 

kecepatan linier yang terjadi di ujung tuasnya. Tuas yang 

lebih panjang dapat membantu penggunaan gaya untuk 

terhadap jarak yang lebih jauh, sebagai contoh 

panjang lengan pitcher. 

 

Prinsip-Prinsip Menghasilkan Kecepatan Maksimum Pada 

Objek Yang Dilemparkan. 

Apabila seseorang mencoba melempar suatu 

objek dalam kecepatan maksimum, maka pelaku harus: 

1. Menggunakan benda yang bermassa rendah 

2. Menggunakan benda yang memberikan keuntungan 

pegangan dan gerakan lemparan yang baik. 

3. Gunakan benda yang berdiameter lebih kecil yang masih 

memberikan keuntungan pada pegangan. 

4. Gunakan gaya sebesar mungkin 

5. Gunakan gaya sejauh mungkin. 

6. Gunakan gaya pada jarak tertentu dalam waktu 

yang terpendek. 

7. Gunakan tuas/pengungkit sepanjang mungkin. 

 
PEMINDAHAN TENAGA UNTUK MENGHASILKAN 

KETEPATAN 

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam 

setiap kegiatan olahraga, pelaku harus mampu membuat 

gerakan yang tepat dan juga harus mampu memanfaatkan 
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kelemahan lawannya. Untuk memperoleh lemparan dengan 

kecepatan yang tinggi, buatlah lemparan bola dalam satu kurve 

dan variasikan kecepatannya. 

Menggunakan sedikit tuas secara praktis hendaknya 

dapat meningkatkan ketepatan, karena pelaku tidak akan 

memiliki koordinasi sebanyak yang ada pada bagian tubuh. 

Oleh sebab itu sedapat mungkin harus mengurangi ke-75 

memungkinan terjadinya penunpukan gaya yang tidak tepat. 

Melibatkan bagian-bagian tubuh yang lebih banyak akan 

mengakibatkan gaya dipindahkan pada arah yang salah. 

Seorang pemain yang dapat melakukan gerakan 

dengan hanya menggunakan pergerakan tuas pergelangan 

tangannya, akan mampu memenuhi targetnya dibanding dengan 

menggunakan kedua pergelangan tangannya. Dalam 

tembakan sambil melompat, banyak dari pemain muda yang 

kurang memiliki kekuatan menggunakan lengan atas 

sebagai tuas seperti halnya pada tuas lengan bawah dan 

pergelangan tangannya (lihat Gambar 7-9). 

Menggunakan tuas yang minimum hanya dapat 

dipakai apabila pemain dapat melakukan keterampilannya 

dengan mudah. Kempali kepada penembak pada saat 

melompat, tuas pergelangan tangan dan lengan bawah hanya 

akan berhasil apabila jarak tembakan relatif dekat.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8-1. Menggunakan sedikit tuas meningkatkan ketepatan 
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Gambar 8-2. Menggunakan sedikit tuas meningkatkan ketepatan (a) 
teknik yang tidak bagus menggunakan tuas 
pergelangan tangan, siku dan bahu (b) teknik 
yang baik hanya penggunakan pergelangan tangan. 

 

Semakin jauh jarak tembakan, penggunaan tuas mungkin saja 

dapat mengurangi gaya yang dihasilkan dan menyebabkan 

menurunnya ketepatan. Jadi sistem tuas yang terbaik bagi seseorang 

belum tentu back bagi yang lainnya. Selain itu juga, walaupun suatu 

gerakan sudah dapat dikuasai pada saat dia mempelajarinya, belum 

tentu is melakukan hal yang sama apabila sudah dimulai dengan 

penambahan kekuatan dan koordinasinya. 

Untuk memperoleh ketepatan yang tinggi, pelaku harus 

menggunakan tuas yang sekecil mungkin dalam melakukan suatu 

keterampilan. Semakin kecil tuas akan meningkatkan 

ketepatan, karena lintasan yang dilaluinya semak in  k ec i l  

d iband ing  de ngan  tuas  yang  leb ih  pan jang .  Sedikit 

kesalahan dalam arah, akan memperbesar panjang tuas yang dipakai 

(lihat Gambar 7-10). 
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 Gambar 8-2. Ketepatan secara terbalik ditentukan oleh tuas yang 

digunakan (a) sebuah kesalahan dalam waktu 
kontak, lebih besar dengan tuas yang lebih panjang, 
ditunjukkan oleh perbedaan panjang AB dan A'B' 
(b) sebuah tuas yang panjang memperbesar 
kesalahan pada bidang ayunan yang diharapkan. 

Sebagai contoh, pelaku dapat memperoleh ketepatan yang lebih baik 

dengan cara: 

1. dengan menggunakan tuas jari-jari tangan disbanding 

dengan tuas pada pergelangan tangan, 

2. dengan siku yang ditekuk, dibanding dengan diluruskan seperti 

pukulan forehand dalam tenis, 

3. pegangan pada bat pemukul yang lebih dekat dengan 

merek dagang dibanding dengan kepalanya. 

walaupun lengan gaya secara anatomis tidak dapat 

diubah (selain dari perubahan sudut tarikan otot), tetapi cukup banyak 

contoh dimana hambatan lengan mungkin diubah untuk 

mendapatkan ketepatan yang lebih tinggi. Untuk 

mendapatkan ketepatan, perlu diketahui bahwa sudut rfleksi akan 

sama dengan sudut datang. Penerapak prinsip ini merupakan 
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keterampilan yang sangat menyulitkan atlet, seperti pada 

permainan bola tangan, squash, dan lainlain. 

Walaupun sudut datang secara teoretis sama dengan 

sudut pantulannya, dua faktor berikut dapat mengubah 

keterkaitan ini dalam kegiatan olahraga. (1) Koefisien 

restitusi/elastisitas akan mempengaruhi sudut refleksi. Benturan 

yang benar-benar elastis (koefisien restitusi = 1,00), akan 

mengakibatkan bola memantul pada sudut yang sama. Namun 

demikian, bola yang digunakan dalam olahraga umumnya tidak benar-

benar elastis, berkisar antara 0,45 sampai 0,80 yang selalu 

menyebabkan sudut pantul lebih besar dibanding dengan sudut 

datang. (2) Topspin menyebabkan sudut pantul lebih besar dari 

sudut datang, dan bola yang dilepaskan dengan backspin akan 

memantuk dengan sudut pantul lebih kecil dibanding dengan sudut 

datang (lihat Gambar 7-11).  

Untuk tujuan-tujuan praktis, ada tiga faktor yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan sudut pantul, yaitu: (1) 

kurangnya gaya gesek antara bola dan permukaan, ini berarti 

memperbesar sudut pantul (permukaan licin. Apabila jarak horisontal 

tertentu antara bola dengan titik pantulan dipertimbangkan, ketinggian 

vertikal dari dua bola yang sama akan memantul dengan sudut 

yang sama. (2) Karena hanya satu menit jarak yang dibutuhkan 

untuk menentukan sudut pantulan bola yang memantul, gaya berat 

tidak akan merubah sudut. Apabila bola yang memantul harus 

memotong jarak horisontal yang panjang sebelum menyentuh 

permukaan, maka gaya berat akan memberikan efek nyata pada 

ketinggian bola. Ini berarti bola menjadi rendah. (3) 

Pengaruh kecepatan bolam memiliki kesamaan dengan 

pengaruh gaya berat yang dapat 
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Gambar 8-a. ( a )  Koefisien restitusi dan (b)  pengaruh spin 
terhadap sudut datang dan sudut pantul, sudut a sama 
dengan b. 

 

mengubah jalannya bola dan bukan pada sudut pantulannya. Bola 

yang dilempar dengan kecepatan tinggi, akan tetap 

mempertahankan arah pada jarak yang lebih jauh dibanding 

dengan bola yang sama dengan kecepatan lemparan yang 

lebih rendah. Jadi untuk*setiap jarak horinsontal yang menjauhi 

titik sentuhan dengan permukaan, bola yang datangnya lambat 

akan memantul lebih rendah dibanding dengan bola yang cepat. 

Bola yang bersentuhan dengan alat yang bergerak (raket), 

faktor tersebut di atas akan tetap mempengaruhi sudut datang 

dan pantul seperti yang terjadi pada faktor tambahan lainnya. 

Arah dan kecepatannya terjadi pada saat bersentuhan dengan 

alat yang bergerak, merupakan faktor yang menentukan sudut 

pantulan (Gambar 7-12) 

Meningkatkan watu kontak objek dengan 

pelaksanaan pukulan, akan meningkatkan pengaruh terhadap 

arah objek. Dengan kata lain, makin lama waktu si bola kontak 

dengan alat, akan makin banyak waktu mengerahkan gaya 

pada arah yang diharapkan. Pada situasi pertandingan 

yangseru, peraturan akan membatasi kesempatan yang ada 

untuk menambah waktu kontak. Pemain tenis tidak dapat 

mengganti bola, tetapi mungkin hanya akanm mengurangi 

tegangan raketnya. Pemain golf tidak dapat menukar alat 

pemukulnya untuk memperoleh waktu kontak yang lebih 
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lama, tetapi mereka dapat memilih bola golf yang yang 

lebih lunak. Dalam situasi mengajar, guru mungkin saja akan 

mengatur tekanan udara bola untuk dapat disesuaikan dengan 

tingkat 

 

 

 

 

Gambar 8-4. Kecepatan memukul merupakan pengaruh sudut 
datang dan pantul berhubungan dengan:(a) ke-
beradaan raket, (b) gerak lambat raket dan 
kecepatan gerak raket. 

 

keterampilan muridnya. Dengan menggunakan teknik di atas untuk 

meningkatkan waktu melibatkan sistem tawar menawar dengan 

mengorbankan kecepatan, apabila ketepatan merupakan hal yang 

diperhatikan. 

Apabila ketepatan yang diharapkan, pelaku harus 

memakai kecepatan gerak serta sudut pantul secara konsisten. 

Konsistensi kecepatan gerak akan meningkatkan kecepatan, 

karena dengan cara demikian pelaku akan memperoleh 

penjumlahan gaya yang sama untuk setiap percobaan. Sudut 

proyeksi yang konsisten apabila dikombinasi dengan kecepatan 

gerak yang konsisten, akan menyebabkab proyektil bergerak pada 

lintasan yang sama atau gerakan yang dilakukan dalam gaya yang 

sama. Sebagai contoh dalam melakukan gerak lemparan dalam 

kuda, joki harus mengayunkan lengannya dengan gaya yang 

sama dan membawa ladam kuda pada titik bawaan yang benar-

benar sama, sehingga gerakan kuda setiap lemparanpun akan bergerak 

sama. Dalam kegiatan yang menempatkan ketepatan sebagai 

pertimbangan utama, maka strategi yang dilakukan akan 
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mengakibatkan benturan dengan prinsip ini. Sebagai contoh pada 

pitcher, efektivitasnya akan berkurang apabila dari waktu kewaktu 

mereka memproyeksikan bola ke arah pemukul dengan sifat 

layangan yang sama, dibandingkan apabila dia memvariasikan 

penempatan bola dan kecepatannya. 

Pada prakteknya pelaku harus menggunakan 

sudut pantul yang paling kecil untuk memperoleh ketepatan. 

Sudut proyeksi yang lebih rendah, akan meningkatkan 

ketepatan dengan dua cara: (1) memberikan kemungkinan 

pelaku untuk memindahkan lebih banyak gaya dalam arah 

horinsontal, dan (2) mengurangi waktu selama faktor 

lingkungan dapat mempengaruhinya, seperti hambatan udara dapat 

mengubah arah layangan benda. Pemain luar lapangan hendaknya 

melepaskan bola pada sudut yang lebih rendah yang memungkinkan 

bola mencapai kawan satu timnya secara tepat dan dalam waktu 

yang singkat. 

 

Prinsip-Prinsip Dalam Menghasilkan Ketepatan Maksimum 

Dalam pemindahan gaya untuk memperoleh ketepatan 

maksimum, pelaku harus: 

1. Gunakan sedikit tuas dalam melakukan keterampilan. 

2. Perpanjang lengan gaya dan perpendek lengan hambatan.  

3. Mengetahui bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. 

4. Meningkatkan gaya yang dipindahkan untuk mengurangi 

pengaruh sudut datang 

5. Tingkatkan waktu kontak antara objek selama benturan dan 

lakukan selama pemindahan gaya. 

6. Gunakan kecepatan dan sudut pantul secara 

konsisten.  

7. Pada prakteknya gunakan sudut pantul sekecil 

mungkin. 
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PEMINDAHAN GAYA UNTUK MENGHASILKAN GERAKAN 

YANG CEPAT 

Kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan 

yang cepat merupakan faktor penting dalam banyak kegiatan. 

Sebagai contoh, seorang pemain basket harus mampu me-

nembak dengan cepat, pemain sepak bola bagian belakang harus 

mampu bereaksi cepat terhadap pemain penyerang, dan pemain 

softball harus mampu menggerakkan glove dengan cepat untuk 

untuk mengatur penangkapan bola yang belum diketahui kemana 

arahnya sewaktu memantul. 

Hukum Newton mengenai percepatan, yang dijelaskan 

bahwa percepatan adalah proporsional dengan gaya yang 

digunakan, dan sebaliknya proporsional dengan massa suatu objek, 

yang menyediakan dua faktor kunci yang dapat disesuaikan 

untuk menghasilkan gerakan yang cepat. Makin banyak gaya yang 

dipindahkan terhadap objek, akan makin cepat percepatan suatu 

objek. Seorang pemukul yang menggunakan 100 kg gaya melalui alat 

pemukul akan memberikan percepatan dua kali lipat dibanding dengan 

hanya menggunakan gaya 50 kg. 

Bagian kedua hukum Newton menyebutkan, massa suatu 

benda memiliki variabilitas dalam membuat gerakan yang cepat. 

Sekali lagi, bahwa massa diartikan sebagai kuantitas sesuatu 

dalam sebuah benda dan persepatan kebalikannya berada 

dalam kedudukan yang proporsional terhadapnya. Dengan kata 

lain, suatu objek atau bagian tubuh yang memiliki massa lebih 

besar, tidak akan dapat digerakkan secepat benda yang 

memiliki massa lebih kecil, apabila gaya yang digunakan terhadap 

kedua benda tersebut sama. Pemain tenis dapat mempercepat raket 

seberat 13 ons lebih cepat dibanding dengan raket sebeat 14 

ons. Dalam beberapa nomor olahraga seperti tolak peluru dan 

cakram, atlet akan dibatasi oleh peraturan yang berkaitan dengan alat 

yang digunakan. Apabila nomor olahraga tersebut berisikan 
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kecepatan gerak dari tubuh secara keseluruhan seperti pada 

loncat dan lari, untuk keuntungan atlet tersebut, maka massa tubuh 

hendaknya dapat diturunkan dengan mengenakan pakaian seminim 

mungkin. 

Hukum Newton tentang inersia juga relevan untuk 

kecepatan gerak. Hukum inersia atau kelembaman menyebutkan bahwa 

suatu obyek tetap dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak 

tetap berada pada garis lurus dengan kecepatan yang sama 

sampai ada gaya eksternal lain yang mempengaruhinya. Pemain tenis 

harus mengerahkan gaya yang lebih besar pada lengan dan raket 

untuk mempercepat keduanyasampai mencapai kecepatan yang 

diinginkan apabila harus dimulai dalam keadaan diam, dibanding 

dengan pengerahan tenaga yang dilakukan pada saat gerakan 

itu sedang berjalan. Pada kasus lain, apabila pemain tenis 

membiarkan dirinya bergerak dan arah bola yang diharapkannya 

belumdiketahui, maka gerakan-gerakan awal harus dapat 

dikendalikan. Hal ini dimaksud untuk menghindari tindakan-tindakan 

yang salah arah. Apabila keterampilan mengharuskan untuk 

memilih penggunaan sejumlah tuas, maka pemain harus memilih tuas 

yang paling pendek dan paling sedikit yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas dengan berhasil. 

Untuk menghasilkan tembakan yang cepat, pemain 

basket akan membutuhkan pemakaian tuas sependek dan 

sesedikit mungkin yaitu pada tuas jari-jari tangan, tetapi 

apabila gaya yang dikerahkan tidak mencukupi biasanya dia 

mulai menggunakan tuas lain, yaitu pergelangan tangan, lengan 

bawah, maupun lengan atas. Pemain yang kurang kuat, biasanya sering 

menggunakan semua tuas di atas (lihat Gambar 7-9 dan 7-10). 

Adapun untuk menghasilkan kecepatan, pemain harus melaku-

kan gerakan dalam jarak terpendek umpamanya dalam satu garis 

lurus. Ini tidak saja hanya memberikan kemampuan untuk membuat 

kemungkinan gerakan tercepat, tetapi juga meningkatkan 
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efisiensi karena tidak ada gerakan yang tersia-siakan. Pemain 

bertahan dalam bola basket, harus nenggerakkan tangannya lurus 

ke bawah apabila is mencoba nenjegal gerakan bola yang 

dipantulkan ke lantai. Dalam tenis, masih banyak dibahas orang, 

apakah backswing yang lurus, atau melingkar yang paling back 

dilakukan. Tanpa melihat keuntungan dan kerugian kedua gaya 

tadi, akan sedikit menghilangkan keraguan bahwa pemain dengan 

cara backswing yang lurus, akan mampu menyempurnakan ayunan 

dalam waktu singkat. 

 

Prinsip-Prinsip Dalam Menghasilkan Gerakan Cepat. 

Apabila memindahkan tenaga untuk memperoleh gerakan yang 

cepat, maka seseorang harus: 

1. Tingkatkan gaya yangdigunakan untuk melakukan teknik 

gerak tertentu. 

2. Gunakan peralatan yang ringan 

3. Usahakan tetap dalam keadaan bergerak sebelum melakukan 

teknik gerak tertentu. 

4. Gunakan sedikit tuas dalam melakukan tenik tertentu. 

5. Gunakan tuas yang terpendek yang mudah dilaksanakan 

dalam melakukan keterampilan teknik tertentu. 

6. Kurangi tuas lengan gaya sebanyak yang mudah 

untuk dilaksnakan. 

7. Sedapat mungkin gunakan gerakan dalam garis lurus. 
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Bahan bacaan ini disusun untuk memberi bekal pengetahuan tentang

Pengembangan Gaya dalam Gerak Manusia. Kajian tentang pengembangan gaya

dalam gerak manusia merupakan bagian dari Biomekanika Olahraga, oleh karena

itu untuk melengkapi pengetahuan tentang Biomekanika Olahraga secara

keseluruhan sebaiknya membaca buku-buku sumber lain yang berhubungan

dengan Biomekanika Olahraga. Materi dalam buku ini diambil dari beberapa buku

yang tercantum dalam Daftar Pustaka.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga,

profesionalisme guru sangat diperlukan. Dalam hal ini guru pendidikan jasmani

seyogyanya memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam berbagai disiplin ilmu

yang berkaitan dengan gerak manusia. Salah satu disiplin ilmu yang berhubungan

dengan manusia dalam gerak adalah Biomekanika. Pengetahuan tentang

Biomekanika dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis gerakan manusia

yang efektif dan efisien.

Pendidikan jasmani merupakan proses mendidik anak melalui aktivitas gerak, oleh

karena itu mengajarkan anak untuk melalukan gerakan yang baik dan benar sesuai

dengan kaidah-kaidah mekanik merupakan salah satu ranah yang harus dicapai.

Guru pendidikan jasmani biasanya juga mengemban tugas untuk melatih olahraga

di kegiatan ekstra kurikuler. Prestasi olahraga ekstra kurikuler bisa dicapai apabila

pelatih/guru dapat menerapkan prinsip-prinsip mekanika. Sebagai contoh konkrit,

terjadi pada gaya lompat tinggi, dengan menggunakan prinsip-prinsip gaya (force)

dan sistem pengungkit terciptalah gaya Flop, yang terbukti dapat digunakan atlet-

atlet dunia untuk melompat paling tinggi.

Untuk memperoleh gerak yang efektif dan efisien salah satunya pelaku harus

mampu mengembangkan dan mengaplikasikan gaya dalam gerak. Buku ini khusus

membahas pengembangan dan penggunaan gaya pada tubuh manusia. Dengan

demikian pemgetahuan ini merupakan pengetahuan yang wajib dikuasai oleh calon

guru pendidikan jasmani atau pelatih olahraga prestasi.


