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SARI 
 
 

Endhin Wahyu Putranto, 2004.  Profil Kelentukan Pada Siswa SD 
Randublatung 2, Siswa SMP 1 Randublatung, Siswa SMA 1 Randublatung, 
Dan Tenaga Pengajar SMP 1 Randublatung Di Kecamatan Randublatung 
Kabupaten Blora Tahun 2004. 

Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah profil kelentukan pada 
anak, remaja, dan dewasa siswa SD Randublatung usia 6-7 tahun, siswa SLTP 1 
Randublatung usia 13-14 tahun, siswa SMU 1 Randublatung usia 16-17 tahun dan 
tenaga pengajar atau guru usia 30-40 tahun? Dengan tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui profil kelentukan pada anak, remaja, dan dewasa. 

Randublatung merupakan daerah yang kepadatan penduduknya tidak 
tinggi hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya lahan dan pekarangan yang 
dimiliki oleh penduduk pada setiap rumahnya, sehingga akan berdampak pada 
aktifitas gerak penduduk Randublatung . Mereka cenderung bebas bergerak. 
Mulai dari anak-anak, mereka mendapat ruang gerak yang luas sehingga semakin 
dapat mengembangkan kemampuan gerak dasarnya dan semakin meningkatkan 
kualitas elastisitas otot. Hal ini akan berdampak pada masa mereka remaja. 
Setelah dewasa aktifitas gerak penduduka Randublatung berkurang dengan 
kesibukan bekerja ini juga akan berpengaruh terhadap keadaan fisiologisnya, 
khususnya kelentukannya akan berkurang. 

Populasi penelitiannya adalah 1) Untuk kelompok umur anak siswa SD I 
Randublatung kecamatan Randublatung Kabupaten Blora 2) Untuk kelompok 
umur remaja adalah siswa SLTP 1 dan SMU 1 Randublatung 3)Untuk dewasa 
adalah tenaga pengajar SLTP 1 Randublatung . 

Teknik pengambilan sampel dengan stratifikasi sample,  sehingga 
diambil menurut strata atau tingkatan umur yang ada. Masing-masing tingkatan 
diambil 30 orang. Variabel penelitian ini adalah variabel ordinal yaitu variabel 
yang menunjukkan tingkatan. Tingkatan yang dimaksud adalah tingkat kelentukan 
pada anak, remaja dan dewasa. 

Metode Penelitian menggunakan metode observasi dan pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik tes dan pengukuran terhadap kelentukan pada anak, 
remaja dan dewasa. 
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan data diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut :  1) Pada Usia Anak di SDN 1 Randublatung belum ada yang memiliki 
kategori kelentukan Sangat Baik Namun tidak ada yang memiliki kategori 
kelentukan Kurang (K), 2) Pada Usia Remaja di SLTP dan SLTA Randublatung 
tingkat kelentukannya sangat baik. Banyak kategori kelentukan Baik yang telah 
dicapai, 3) Pada usia Dewasa hampir sama dengan usia anak dimana tingkat 
kelentukannya masih kurang baik. Hanya ada 1 orang yang memiliki kategori 
kelentukan Baik (B), kebanyakan mereka masih dalam kategori Cukup (C). 
 Berdasarkan hasil penelitian  penulis menyarankan sebaiknya guru 
Pendidikan Jasmani pada masing-masing sekolah untuk bisa menambah porsi 
latihan peregangan dan kelentukan mengingat usia anak dan remaja masih dalam 
anak didik. Dengan penambahan latihan peregangan dan latihan kelentukan sesuai 
porsi latihan dapat meningkatkan tingkat kelentukan menjadi lebih baik. Begitu 
juga dengan tenaga pendidik yang termasuk usia dewasa dapat berolahraga 
dengan teratur guna menciptakan kinerja yang efisien.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Manusia adalah makhluk hidup yang mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu. Bermula dari proses perubahan menjadi janin sampai menjadi bentuk 

manusia kecil dengan sebutan bayi. Setelah itu semua bagian organ dan fungsi 

yang ada terus mengalami perubahan. Kemampuan fisik yang mula-mula masih 

lemah dengan fungsi organ tubuh yang terbatas akan berkembang sangat kuat 

yang didukung oleh fungsi organ tubuh yang sempurna dari segi kemampuan fisik 

mula-mula lemah menjadi makin kuat, makin tahan melakukan aktifitas fisik, 

makin fleksibel dan akhirnya menjadi lemah kembali dan tak berdaya. 

Sepanjang hidup manusia mulai dari dalam kandungan, dilahirkan dan 

kemudian sampai tua melalui fase atau tahapan yang berganti-ganti. Pergantian 

tahapan didasarkan pada usianya dan merupakan fase-fase perkembangan yang 

dilewati. Secara garis besar ada 5 fase perkembangan dalam hidup manusia, yaitu 

fase sebelum lahir (prenatae). Fase ini berkurun waktu selama kurang lebih 9 

bulan 10 hari, fase bayi (infant). Fase bayi diawali sejak lahir sampai 1 atau 2 

tahun. Fase anak-anak (childhood). Pada masa ini dibagi menjadi dua yaitu pada 

anak kecil umur 1 atau 2 sampai 6 tahun dan anak besar 6 sampai 10 atau 12 

tahun. Fase adolesensi. Masa adolesensi atau remaja pada anak laki-laki dan 

perempuan berbeda. Anak laki-laki mengawali pada umur 12 sampai 20 tahun 
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sedangkan anak perempuan dari umur 10 sampai 18 tahun.Fase dewasa 

(adulthood).  Dewasa dibagi menjadi 3 kelompok, dewasa muda 18 atau 20 

sampai 40 tahun, dewasa madya umur 40 sampai 60 tahun, tua 60 tahun lebih. 

Fase perkembangan tampak tumpang tindih dan tidak sama pada laki-laki 

dan perempuan. (Sugiyanto, 1999 : 7). Proses peningkatan kematangan secara 

umum akan terjadi sejalan dengan bertambahnya usia kronologis. Pertumbuhan 

dan tingkat kematangan fisik dan fisiologis membawa dampak pada 

perkembangan kemampuan fisik yang semakin jelas terutama pada hal kekuatan, 

fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi. 

Penyempurnaan atau perbaikan gerak dasar terjadi pada anak-anak 

menjelang adolesensi gerak yang makin kompleks dapat dikuasai pada akhir masa 

adolesensi atau awal masa dewasa berbagai organ tubuh mencapai puncak 

perkembangan dan fungsinya. 

Secara umum setelah usia 30 tahun kebanyakan sistem fisiologis 

menunjukkan penurunan secara bertahap dalam kemampuan fungsi. Banyak 

sistem fisiologis yang langsung mempengaruhi penampilan gerak. Setelah usia 50 

tahun tempo penuirunan meningkat diantaranya penurunan fungsi kardiovaskuler, 

fungsi paru, fungsi otot rangka dan kelentukan. Adapun penurunan pada 

kardiovaskuler, dimana fungsi jantung cenderung menurun bertahap seiring 

dengan bertambahnya usia. Pada fungsi otot rangka penurunan terjadi karena 

berkurangnya secara bertahap jumlah sel otot yang aktif secara metabolis. Pada 
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usia 60 tahun kekuatan otot masih bisa bertahan hingga 80-90%, nilai ini 

maksimal yang memiliki antar usia 20 sampai 40 tahun. (Montoye dan Lomphier, 

1997). 

Seiring bertambahnya usia  jaringan penghubung tubuh cenderung 

kehilangan daya bentang. Karenanya, otot menjadi kurang lentur dan daerah gerak 

sendi berkurang. Kehilangan  kelentukan semacam ini secara nyata 

mempengaruhi penampilan gerak dan dapat memperbesar resiko cedera. 

Adapun usaha-usaha yang bisa dilakukan  untuk menjaga dan 

meningkatkan kelentukan yaitu dengan latihan kelentukan. Kelentukan dapat 

meningkatkan performance, dengan kelentukan memungkinkan seseorang untuk 

mengerahkan gaya lebih besar dan memperkecil terjadinya cedera (James A. 

Balley, 1986). Dengan meregangkan otot secara teratur akan dapat menjaga 

meningkatkan kelentukan otot, adapun metode yang dapat dilakukan adalah 

dengan beberapa latihan peregangan. 

Kegunaan kelentukan akan sangat vital dalam menunjang aktifitas 

manusia. Menurut Suharno HP (1985 : 34), kegunaan kelentukan dalam olahraga 

yaitu mempermudah atlet dalam penguasaan teknik tinggi, mengurangi terjadinya 

cedera, mencerminkan seni gerak, meningkatkan kecepatan dan kelemahan gerak. 

 Selain kegunaanya di bidang olahraga, kelentukan sebagai salah satu 

komponen kesegaran atau kebugaran juga penting bagi para pelajar maupun 

pekerja. Dengan kemampuan fleksibilitas yang tinggi akan mampu meningkatkan 
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kinerja seseorang dengan kata lain kelentukan berbanding lurus dengan 

kemampuan kerja seseorang. Kelentukan juga dibutuhkan oleh para pekerja. 

Kurangnya kelentukan dapat menimbulkan cedera misalnya low back poin (nyeri 

pinggang bagian bawah (Dangsina Moeloek, 1984:10). 

Selain kegunaan yang telah dijabarkan di atas, banyak masalah yang 

berkaitan dengan kelentukan. Masalah tersebut tentunya berkaitan dengan faktor 

penentu kelentukan. Seperti halnya faktor usia, semakin tua seseorang tentunya 

semakin sedikit pergerakan atau kemampuan otot untuk meregang cukup jauh. 

Sedangkan pada anak maupun usia remaja sifat pertumbuhan otot rangka harus 

diperhatikan karena usia tersebut rawan akan cidera. Keadaan tersebut dapat di 

atasi dengan adanya latihan sejak dini, sesuai latihan kelentukan yang telah 

ditentukan. Apalagi seseorang yang telah mengalami osteoporosis tentunya akan 

mempengaruhi kestabilan atau elastilitas tulang atau persendian. 

Sebagian para ahli juga masih berbeda pendapat mengenai durasi atau 

lamanya latihan peregangan dalam setiap repetisi. Hanya saja ada pendapat bahwa 

yang perlu diperhatikan dalam peregangan khususnya peregangan statis adalah 

menghindari peregangan secara tiba-tiba sehingga otot terasa sakit. Peregangan ini 

bisa membuat cabik-cabik otot (A. Hamdisyah Noer, 1996:231). 

Latihan peregangan guna mendapatkan kelentukan juga menjadi masalah 

yang harus dipecahkan baik menyangkut waktu yang tepat untuk latihan, usia, 
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maupun bagian mana yang terpenting untuk dilatih. Mengingat ada hal-hal yang 

mempengaruhi peregangan yaitu waktu meregang maksimal dan minimal. 

Randublatung merupakan daerah yang kepadatan penduduknya tidak 

tinggi hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya lahan dan pekarangan yang 

dimiliki oleh penduduk pada setiap rumahnya, sehingga akan berdampak pada 

aktifitas gerak penduduk Randublatung . Mereka cenderung bebas bergerak. 

Mulai dari anak-anak, mereka mendapat ruang gerak yang luas sehingga semakin 

dapat mengembangkan kemampuan gerak dasarnya dan semakin meningkatkan 

kualitas elastisitas otot. Hal ini akan berdampak pada masa remaja. Setelah 

dewasa aktifitas gerak penduduk Randublatung berkurang dengan kesibukan 

bekerja ini juga akan berpengaruh terhadap keadaan fisiologisnya, khususnya 

kelentukannya akan berkurang. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, maka penulis menyampaikan 

alasan pemilihan judul sebagai berikut : 

1) Kelentukan juga menjadi salah satu komponen kebugaran yang berkaitan 

dengan kesehatan. 

2) Pentingnya kelentukan untuk terpeliharanya kemampuan gerak dan 

meminimalkan sekecil mungkin terjadinya cedera. 

3) Sepengatuhan penulis masing jarang penelitian tentang kelentukan / 

kelentukan khususnya pada tingkatan usia tertentu.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari uraian  alas an pemilihan judul di atas, maka akan timbul 

banyak masalah yang akan mempengaruhi hasil penelitian. Sehubungan dengan 

itu maka perlu diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut : 

1) Pada usia berapa terjadi penyempurnaan gerak yang bertambah kompleks ? 

2) Apakah penyebab terjadinya penurunan kelentukan otot dan gerak sendi pada 

usia tua ? 

3) Bagaimanakah profil kelentukan pada anak ? 

4) Bagaimanakah profil kelentukan pada remaja usia 13-14 tahun, dan  remaja 

usia 16-17 tahun ? 

5) Bagaimanakah profil kelentukan tenaga pengajar atau guru usia 30-40 tahun? 

 

1.3 Permasalahan 

Suatu penelitian tentunya memiliki permasalahan yang perlu diteliti, 

dianalisis dan diusahakan penyelesaiannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas 

didapat permasalahan sebagai berikut :  

1) Bagaimanakah profil kelentukan pada siswa SD Randublatung usia 6-7 

tahun? 

2) Bagaimanakah profil kelentukan pada siswa SLTP 1 Randublatung usia 13-

14 tahun ?  
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3) Bagaimanakah profil kelentukan pada siswa SMU 1 Randublatung usia 16-

17 tahun ? 

4) Bagaimanakah profil kelentukan pada tenaga pengajar atau guru usia 30-40 

tahun?  

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap penelitian 

ini serta untuk lebih mengarah pada tujuan dan memperoleh gambaran yang jelas 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang dianggap penting, dengan demikian ada 

kesamaan pendapat dalam memberikan penafsiran. Penegasan istilah tersebut 

antara lain : 

1.4.1 Kelentukan  

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk 

segala aktifitas dengan pengukuran tubuh yang seluas-luasnya. (M. 

Sajoto, 1995 : 5). 

Kelentukan adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

gerakan amplitudo yang luas. (Suharno HP, 1985 : 39) 

1.4.2 Togok 

 

1.4.3 Profil 

Menurut M. Abdul Goffar E.M, profil bias berarti tampang. 
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1.4.4 Anak 

Anak adalah manusia umur 1 atau 2 sampai umur 12 tahun. 

Dalam penelitian ini anak yang dimaksud adalah anak usia 6 dan 7 

tahun siswa SD Randublatung II tahun 2004. 

1.4.5 Remaja 

Adalah manusia umur 12 tahun sampai 18 atau 20 tahun.  

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini ada 2 kelompok, yaitu : 

a. Remaja usia 12 dan 14 tahun siswa SLTP I Randublatung tahun 

2004. 

b. Remaja usia 16 dan 17 tahun siswa SLTP I Randublatung tahun 

2004. 

1.4.6 Dewasa 

Dewasa adalah manusia usia 18 atau 20 tahun sampai 40 tahun. 

 Dalam penelitian ini dewasa yang dimaksud adalah tenaga pengajar 

SLTP Randublatung usia 30 sampai 40 tahun. 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Profil 

kelentukan pada anak, remaja, dan dewasa siswa SD Randublatung usia 6-7 tahun, 

siswa SLTP 1 Randublatung usia 13-14 tahun, siswa SMU 1 Randublatung usia 
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16-17 tahun dan tenaga pengajar atau guru usia 30-40 tahun kecamatan 

Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2004. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi peneliti, 

mahasiswa, guru olahraga maupun para pelajar dan pekerja yang menjadi sampel 

penelitian. 

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wacana 

sehingga mampu memberikan motivasi untuk meningkatkan kelentukan 

dengan latihan-latihan kelentukan 

2. Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini memberikan salah satu sumber 

guna pengembangan penelitian yang akan datang. 

3. Bagi guru olahraga ataupun dosen olahraga dapat memberikan feed back 

atau balikan sehingga nantinya memiliki program latihan tertentu demi 

peningkatan kelentukan pada siswa didiknya.  

4. Bagi pekerja dan pelajar, dengan mengetahui tingkat kelentukan mereka 

dan didasarkan pada standarisasi tentunya akan memberi motivasi 

tersendiri guna meningkatkan kelentukan dan kebugaran fisik.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Pengertian Kelentukan 

Kelentukan adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang gerak sendi 

(Harsono, 1905 : 5), dalam hal ini kelentukan dipengaruhi oleh tulang otot dan 

sendi. Tulang sendiri berfungsi untuk alat gerak pasif, bagian dari kerangka 

dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui perantaraan berupa pelekatan-

pelekatan disebut persendian, dan otot merupakan alat gerak aktif. 

Dalam bergerak manusia akan bergerak seefektif mungkin supaya dapat 

menghasilkan gerakan yang seluas mungkin. Dengan kelentukan yang seluas 

mungkin dengan tingkat terjadinya cedera sekecil mungkin. Dengan kelentukan 

yang baik maka hal-hal yang tidak diinginkan akan dapat terhindar yaitu adanya 

cidera dalam olahraga paling tidak dapat dihindarkan atau meminimalkan. Hal ini 

seperti dikemukakan oleh M. Sajoto (1995 : 5) bahwa kelentukan adalah 

efektifitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk segala efektifitas dengan 

penguluran tubuh yang luas. 

  Suharno HP, (1905 : 35) mengatakan bahwa ada dua (2) macam 

kelentukan. Pertama  adalah kelentukan umum, yaitu kemampuan seseorang 

dalam gerak dengan amplitudo yang keras dimana sangat berguna dalam gerakan 

olahraga pada umumnya dan menghadapi dunia kerja dalam kehidupan sehari-



 10

hari. Kedua kelentukan khusus, yaitu kemampuan seseorang dalam gerak 

amplitudo yang luas dan berada dalam suatu cabang olahraga. 

Kapasitas untuk melakukan pergerakan yang tinggi dan lebar disebut 

kelentukan, atau sering disebut mobilitas, dan merupakan hal yang signifikan 

dalam latihan. Hal ini adalah persyaratan bagi ketrampilan dengan pergerakan 

tinggi dan meningkatkan peringanan dimana pergerakan cepat mungkin akan 

dilakukan. Keberhasilan melakukan pergerakan semacam ini tergantung pada 

lebar tulang sendi, atau jarak gerakan, yang harus lebih lentuk, yang harus 

dikembangkan agar berada dalam sisi yang aman. 

Suatu perkembangan kelentukan yang tidak mencukupi, atau tidak adanya 

kelentukan mungkin berakibat pada beragam difisiensi, disarankan oleh Peethl 

dalam Bompa (1994 : 317) yaitu : 

a. Belajar, atau penyempurnaan beragam pergerakan terganggu. 

b. Atletnya gampang menderita luka-luka. 

c. Perkembangan kekuatan, kecepatan dan koordinasi berefek 

dirugikan. 

d. Kualitas pergerakan jadi terbatas (ketika seseorang memiliki 

kelentukan ketrampilannya mungkin dilakukan lebih cepat, lebih 

energik, lebih mudah dan lebih ekspresif. (Tudor O Bompa, 1994 : 

317). 
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Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan adalah sebagai 

berikut : 

a. Kelentukan dipengaruhi oleh bentuk, tipe dan struktur persendian. Ikatan 

sendi (ligament) dan urat daging (tendon) juga mempengaruhi kelentukan, 

lebih elastis dan lebih lebar pergerakan. 

b. Otot yang melewati atau berbatasan dengan tulang sendi juga mempengaruhi 

kelentukan. Dalam pergerakan apapun, kontraksi otot secara aktif (agonist) 

bersamaan dengan relaksasi atau pertentangan otot antagonist. Lebih mudah 

otot mengalahkan resisitensinya. Kapasitasnya urat otot untuk merentang 

meningkat sebagai hasil pelatihan kelentukan.  

Bagaimanapun juga, daya kelentukan sering terbatas, tanpa memperhatikan 

jumlah latihan yang dilakukan, jika otot antagonist tidak kendur, atau kurang 

koordinasi antara kontraksi (agonist) dan relaksasi (antagonist). Oleh karena 

itu, tidak mengejutkan kalau seseorang dengan koordinasi kurang, atau 

ketidakmampuan merelaksasi otot antagonist, mungkin hanya mempunyai 

angka rendah dalam perkembangan kelentukannya. 

c. Usia dan jenis kelamin mempengaruhi kelentukan, individu lebih muda dan 

perempuan sebagai oposan laki-laki, cenderung lebih lentuk. Kelentukan 

maksimum dapat dicapai pada usia 15 – 16 tahun. 

d. Baik temperatur tubuh pada umumnya temperatur otot khususnya 

mempengaruhi lebar pergerakan. Sama halnya, lebar pergerakan naik 
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mengikuti pemanasan normal karena aktifitas fisik progresif 

mengintensifkan aliran darah pada otot, membuat uratnya lebih elastis. 

Maka dari itu, melakukan latihan peregangan (stretching) sebelum 

pemanasan, merupakan hal yang penting.  

Seperti ditunjukkan oleh rangkaian latihan yang diikuti selama pemanasan, 

latihan kelentukan mengikuti beragam tipe jogging dan senam (gymnastik). 

Sewaktu pergerakan kelentukan dilakukan, temperatur otot meregang tanpa 

menyebabkan luka.  

Hasil yang diharapkan, nilai tertinggi kelentukan didapat dengan mengikuti 

pemanasan normal dan 21% lebih besar daripada pemanasan dengan air 

panas, dan 89% lebih besar daripada tidak melakukan pemanasan sama 

sekali. 

e. Kelentukan dapat beragam sesuai waktu-waktu tertentu. Pergerakan paling 

lebar adalah antara jam 10.00 – 11.00 dan 16.00 – 17.00, sementara 

pergerakan paling rendah terjadi di waktu fajar. 

f. Kekuatan otot memadai yang kurang juga menghambat lebar pergerakan 

beragam latihan. Jadi kekuatan merupakan komponen penting kelentukan 

dan sebaiknya diperhatikan oleh pelatih. Bagaimanapun juga ada pelatih dan 

atlet yang memiliki kesan kalau dengan mengandalkan kekuatan kelentukan 

terbatas akan didapatkan atau kelentukan yang tertinggi akan berefek negatif 

pada kekuatan. Teori tertentu berdasar fakta kalau peningkatan ukuran otot 
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mengurangi kelentukan tulang sendi. Kapasitas otot untuk meregang 

bagaimanapun juga bisa mempengaruhi kemampuan untuk melakukan 

pergerakan kekuatan.  

Kekuatan dan kelemahan itu harmonis karena kekuatan bergantung pada 

seksi persaingan otot sementara kelentukan bergantung pada seberapa jauh 

otot mampu diregangkan. Hal tersebut merupakan mekanisme yang berbeda 

dan  tidak saling melenyapkan satu sama lain. 

g. Kelelahan dan kondisi emosi mempengaruhi kelentukan dengan sangat 

signifikan. Kondisi emosional positif memberi pengaruh positif terhadap 

kelentukan dibandingkan dengan rasa depresif. Demikian pula kelentukan 

juga dipengaruhi oleh keletihan atau kondisi umum kepayahan, keletihan 

berakumulasi terhadap akhir latihan. (Tudor O Bompa, 1994 :  317-319). 

 

Kelentukan adalah suatu kualitas fisik yang sangat mudah dikembangkan. 

Kelentukan adalah kemampuan untuk menggunakan ayunan-ayunan, gerakan-

gerakan dalam persendian kemampuan maksimum. Lebar ayunan gerakan-

gerakan (keleluasaan gerakan-gerakan) dalam tulang-tulang sendi harus dilatih 

dalam semua arah yang mungkin sesuai dengan struktur anatomi tubuh.  

Dalam gerakan-gerakan yang memerlukan lebar ayunan maksimum, 

kelentukan sering terbatas karena kapasitas pengembanagn otot-otot antagonis. 
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Latihan kelentukan merupakan latihan pengembangan elastisitas legamentum-

legamentum, tendon-tendon dan terutama otot-otot. (M. Furqon H, 1982 : 89) 

Faktor-faktor internal dan eksternal yang berbeda sangat mempengaruhi 

kondisi kelentukan. Di dalam kondisi-kondisi eksternal dimasukkan kondisi cuaca 

dan iklim (dalam hal ini sore hari lebih menguntungkan dan akhirnya durasi dan 

kualitas pemanasan dalam beban kerja seharian). Kondisi-kondisi internal 

mencakup keadaan kelelahan atau tingkat perangsanagn sebelum dan selama 

kompetisi. Kelelahan dan keadaan emosional yang sangat tinggi berpengaruh 

negatif terhadap kemungkinan kelentukan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan antara lain dapat diringkas 

seperti di bawah ini : 

a. Pengaruh usia 

b. Persyaratan-persyaratan kelentukan dari cabang olahraga dan 

teknik olahraga 

c. Faktor-faktor internal dan eksternal  (M. Furqon H, 1982 : 99-100). 

Perkembangan fleksibilitas dari anak, remaja dan dewasa dipengaruhi oleh 

otot dan tulang. Pada usia enam tahun peningkatan jaringan otot lebih banyak 

pertumbuhan tulang juga meningkat. Diantara penelitian fleksibilitas yang 

dilakukan yang cukup menarik dilakukan oleh oleh Hupprich dan Sigerseth 

(1950). Mereka mengukur fleksibilitas:  
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1. Sampai umur 12 tahun anak perempuan mengalami peningkatan fleksibilitas 

secara umum dan setelah usia 12 tahun akan mengalami penurunan. 

2. Ada kekecualian peneurunan fleksibilitas secara umum tersebut, yaitu pada 

bahu, lutut, dan paha fleksibiltasnya sudah mulai menurun sesudah umur 6 

tahun. 

3. Fleksibilitas pergelangan kaki konstan seumur hidup. 

4. Fleksibilitas salah satu bagian tubuh tidak bisa menaksir fleksibilitas tubuh 

bagian lain. 

Pada masa dewasa penurunan fungsi fisiologis dan neurologis terjadi pada 

usia 30 sampai 40 tahun dengan irama penurunan yang berbeda pada setiap orang, 

selain penurunan kemampuan fungsi fisiologis dan neurologis terjadi pula 

penurunan kemampuan yang lain, seperti: penyesuaian diri terhadap proses 

pemulihan sesudah bekerja atau berlatih, fleksibilitas persendian, elastisitas otot, 

kontrol tubuh, daya penglihatan, daya ingat. Keluhan yang sering dialami oleh 

orang tua adalah susah tidur dan mengalami kekakuan persendian hal ini seiring 

dengan penurunan tingkat kelentukan (Sugianto, 1999:218). Pengeroposan tulang 

pada usia tua juga akan mengakibatkan penurunan kelentukan, sehingga akan 

membatasi gerak pada usia tersebut. 

 

2.1.1 Peranan Kelentukan 
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Kelentukan penting sekali hampir pada setiap cabang olahraga, terutama 

olahraga  yang hanya mementingkan gerak sendi. Kegunaan kelentukan dalam 

olahraga yaitu mempermudah atlet dalam penguasaan teknik tinggi, mengurangi 

terjadinya cidera, mencerminkan seni gerak, meningkatkan kecepatan dan 

kelembutan gerak.  

Paul Uram (1986:15) menjelaskan kurangnya latihan kelentukan seringkali 

menghasilkan ketegangan berlebih dari otot-otot dan mengganggu fungsi penting 

syaraf otot dari inhibisi timbal balik.  Selain di bidang olahraga peranan 

kelentukan dapat terlihat pada bidang seni tari. Penari dilatih untuk berjam-jam 

mengulangi gerakan ayunan dan putaran yang kompleks.  

Selain daripada itu gerakan badan yang lentuk dapat mendukung 

penampilan olahraga. Seperti halnya gerakan pada pitcher base ball, servis dalam 

tennis, gerakan senam dan sebagainya. Semuanya membutuhkan peran kelentukan 

sekeliling tulang belakang. 

Keuntungan dari kelentukan menurut Paul Uram antara lain : 

1) Keuntungan- keuntungan yang lebih besar dalam kekuatan, kecepatan dan 

ketahanan. 

2) Memperbaiki kemampuan untuk latihan dan mempelajari suatu 

keterampilan 

3) Efisiensi yang lebih besar dalam penampilan keterampilan 
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4) Perbaikan-perbaikan dalam koordinasi, kecerdasan, kegesitan, 

keseimbangan dan kecakapan kinestetik. 

Dalam gerak dasar, kelentukan  juga memegang peranan penting. Menurut 

Suyuti Suhara (2000 : 6.54) kelentukan dapat membantu terhindar dari 

kemungkinan cedera seperti pada kegiatan meloncat. Otot kaki akan berkontraksi 

secara cepat dan kuat, selaiun memerlukan kekuatan juga diperlukan kelentukan. 

Bayangkan pada seutas tali karet yang sudah lama tidak dipakai mungkinkah ia 

akan melentur atau barangkali akan menjadi putus karena tidak elastis lagi. Selain 

itu aktifitas tubuh tidak akan maksimal bila tidak ditunjang dengan kelentukan 

yang baik. Menurut M. Sajoto (1998 : 25) kelentuklan adalah keefektifan 

seseorang dalam menyesuaikan diri untuk melakukan segala aktifitas tubuh 

dengan penguluran yang seluas-luasnya, terutama pada otot-otot, ligamen di 

sekitar persendian.  

Menurut Harrow dalam Perkembangan Dan Belajar Motorik (Sugiyanto 

1999 : 251-252), gerak dasar fundamental adalah salah satu dari 6 level domain 

psikomotor yang di dalamnya terdapat hubungan antara kelentukan dan 

ketrampilan gerak. Gerak dasar fundamental adalah gerakan –gerakan dasar yang 

berkembang sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada 

anak-anak. Gerakan ini pada dasarnya berkembang menyertai gerakan refleks 

yang sudah dimiliki sejak lahir. Gerak dasar fundamental mula-mula bisa 

dilakukan pada masa bayi dan anak-anak dan disempurnakan melalui proses 
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berlatih yaitu dalam bentuk melakukan berulang-ulang. Gerak non-lokomotor 

sebagai salah satu gerak dasar fundamental merupakan bentuk ketrampilan gerak 

yang membutuhkan kelentukan dalam proses pergerakannya. Gerak non 

lokomotor adalah gerak yang melibatkan tangan atau kaki dan togok. Gerakan ini 

berupa gerakan yang berporos pada suatu sumbu di bagian tubuh tertentu. Contoh 

gerakan ini adalah : memutar lengan, mengayun kaki, membungkuk, memutar 

togok. Bagian-bagian tubuh bisa bergerak karena adanya kontraksi otot. Kontraksi 

otot tubuh bisa mengasilkan gerakan menekuk. Gerakan menekuk yang dihasilkan 

bisa disebut fleksi. Dalam gerak fleksi ini jelas membutuhkan elastisitas otot atau 

kelenturan.  

Gerak terkoordinasi dibutuhkan seseorang dalam bergerak karena gerakan 

yang terkoordinasi dengan baik tidak akan menimbulkan ketegangan otot yang 

tidak perlu. Gerakan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan gerakan 

yang efisien dan terampil yaitu gerakan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas tertentu dan memanfaatkannya dengan arah yang baik dan tenaga yang 

sekecil mungkin. Kelentukan adalah salah satu unsur fisik yang mendukung 

gerakan yang efisien. Dengan melibatkan sistem muskular dan skeletal dalam 

kelentukan maka seseorang akan menghasilkan gerakan yang efisien dan terampil 

(Sugiyanto, 1999:37). 

2.1.2 Faktor Penentu Kelentukan 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan  menurut Suharno 

HP (1985 : 35) adalah sebagai berikut : 

a. Elastisitas dari otot, ligamentum, tendo dan scapula. 

b. Tonus dari otot ligamentum, tendo dan scapula. 

c. Derajat panas dari luar. 

d. Unsur kejiwaan, misalnya jemu muram, takut, senang atau tidak senang. 

e. Bentuk  tulang-tulang yang menentukan persendian. 

f. Umur dan jenis kelamin. 

Dalam kelentukan  tubuh manusia tulang, otot, sendi menjadi hal yang 

tidak bisa diabaikan dimana : 

a. Tulang 

Tulang pada tubuh manusia merupakan benda yang hidup, padat dan keras, 

akan tetapi elastis. Tulang pada tubuh manusia mementuk suatu system yang 

disebut system rangka. 

Tulang atau rangka tubuh manusia berfungsi sebagi berikut : 

1. Menegakkan tubuh 

2. Menentukan bentuk tubuh 

3. Melindungi alat yang lebih penting dan halus 

4. Merupakan tempat pelekatan otot 

5. Sebagai alat gerak pasif 

6. Tempat membuat sel-sel darah merah 
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Dari sini kita bisa lihat bahwa tulang sebagai alat gerak pasif dan tempat 

pelekatan otot akan mempengaruhi kualitas kelentukan seseorang. 

b. Otot 

Sifat khusus yang terdapat pada jaringan otot ialah suatu sifat yang dapat 

mengkerut  karena sel-selnya mempunyai sifat dapat mengerut (kontraksi), 

dan arah kontraksinya tidak ke seluruh arah, tetapi hanya dalam arah 

memanjang saja, bentuk sel-selnya panjang yang merupakan suatu serabut 

yang disebut serabut otot. 

Secara merokopus bahwa jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam yaitu 

otot polos, otot jantung dan otot rangka. Otot rangka merupakan alat gerak 

aktif yang akan menggerakkan tulang bila berkontraksi. 

c. Sendi  

Persambungan, sendi atau atikulasio adalah istilah yan digunakan untuk 

menunjukkan pertemuan antara atau beberapa tulang dari kerangka. Sendi 

dapat berfungsi sebagai As dalam gerakan. Sendi dapat diklarifikasikan 

menurut kemungkinan geraknya yaitu : tak gerak, sediit gerak dan bergerak 

luas.Dengan aktifitas sehari-hari manusia akan melakukan gerakan yang 

menentukan daya bentang alat untuk menghadapi cedera dan dapat 

menghasilkan gerakan yang maksimal kelentukan tubuh akan sangat 

dibutuhkan. Hal ini akan semakin dirasakan pada usia lanjut, kelentukan 

yang buruk akan dapat menjadikan manusia terbatas tingkat gerakannya dan 
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hal yang paling penting yaitu terjadinya cedera yang dapat berakhir dengan 

kematian. 

Kegunaan dari kelentukan adalah untuk mempermudah atlet dalam 

penguasaan teknik-teknik tinggi, mengurangi terjadinya cedera, 

mencerminkan seni gerak meningkatkan kecepatan dan kelemahan gerak. 

(Suharno HP, 1985 : 34). 

 

2.2.3  Masa Kelentukan dan Latihan Kelentukan 

Pada masa anak kelentukan akan meningkat bersama dengan peningkatan 

kondisi fisik yang lain. Sampai umur 12 tahun anak perempuan mengalami 

peningkatan kelentukan secara  umum dan sesudah usia 12 tahun akan mengalami 

penurunan (Hupprich dan Sigerth, 1950). Dengan adanya kelentukan manusia bila 

sudah mencapai puncaknya akan mengalami penurunan seiring bertambahnya 

usia. 

Berbagai hal dapat dilakukan untuk meningkatkan kelentukan tubuh yaitu 

dengan latihan kelentukan. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ada 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam latihan kelentukan : 

1) Pemanasan sebelum latihan inti (warming up) haruslah cukup 

2) Gerakan-gerakan jangan dipaksakan, sehingga menyebabkan robek atau 

putusnya jaringan-jaringan 

3) Latihan harus sistematik dan teratur 
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4) Mulai latihan dari masa kanak-kanak 

5) Jangan memaksa atlet yang sedang marah, sakit atau takut. 

(Suharno HP 1985:36) 

 Sedangkan tipe latihan kelentukan menurut Paul Uram (1986:16) ada 3 

macam yaitu : 

1. Latihan-latihan ritmis, yaitu pola-pola pergerakan ayunan dan putaran 

sederhana, dimaksudkan untuk mengembangkan kebebasan dan kehalusan 

gerakan. Latihan ritmis sangat baik bagi atlet spesialis, seperti penendang 

bola, (sepakbola), pelari dan pelempar. 

2. Latihan statis, yaitu peregangan-peregangan bertahan dalam suatu posisi 

yang diberikan untuk jangka waktu yang ditentukan. Latihan statis ini 

dapat dilakukan sendiri tanpa perlengkapan peralatan khusus. 

3. Latihan perlawanan yaitu dilakukan terhadap berbagai derajat dan tahanan 

halus, biasanya dibantu oleh kawan berupa alat sederhana seperti pipa 

memanjang. Perlawanan merupakan bentuk yang paling efektif dari 

latihan kelentukan. Betapapun mereka memerlukan waktu, kerja sama 

penuh dan pengertian dari pasangan-pasangan dengan pemusatan 

perhatian yang penuh dedikasi dan disiplin diri. 

 

2.2  Tinjauan Unjuk Gerak Secara Fisiologi 
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 Kelentukan  atau fleksibility adalah kemampuan untuk melakukan atau 

menggerakkan otot beserta persendian pada seluruh daerah pergerakan. Meskipun 

demikian peregangan akan bermanfaat jika dilakukan dengan benar sebagaimana 

mestinya. Untuk itu perlu pemahaman bagaimanakah otot melakukan kontraksi 

dan gerak persendian sehingga dihasilkan kelenturan yang baik. 

 Fungsi utama jaringan otot adalah untuk menghasilkan gerakan lewat 

kemampuan berkontraksi dan membangun ketegangan. Pada waktu berkontraksi, 

otot membangun ketegangan yang kemudian diteruskan pada tulang-tulang 

melalui tendon, kemudian terjadilah suatu gerakan. Jadi suatu gerakan sebenarnya 

hasil interaksi antara sistem jaringan dan sistem jaringan rangaka (Michael, 

1999:4). 

 

2.2.1 Refleks Meregang 

 Gerakan yang efisien adalah gerakan yang menopang keberhasilan 

epnampilan olahraga. Kesempurnaan dari keterampilan olahraga yang sangat 

tinggi seringkali bergantung pada kemampuan dari pelatih dan olahragawan untuk 

memperaktekan prisnsip-prinsip anatomi manusia, biomekanika dan kinesiologi. 

Pada saat melakukan kelentukan atau peregangan tubuh maka prinsip tersebut 

dipadukan guna gerakan sempurna.  

  Strech Reflex atau reflek meregang merupakan sustu operasi dasar 

dari sistem saraf yang membantu menjaga kesehatan otot mencegah luka, ini 
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berkaitan dengan komponen kelentukan. Reflek meregang ini dapat kita 

identifikasi pada saat otot diregangkan. Otot yang sedang meregang akan  

memanjang pada serat-serat otot spindelnya. Perubahan bentuk pada muscle 

mengakibatkan terjadinya pembakaran pada reflek meregang kemudian terjadilah 

kontraksi otot.  

 Jaringan penghubung terdiri dari unit-unit yang sangat kecil, termasuk 

diantaranya adalah urat daging (tendon), ligament dan facia. Tendon mengikatkan 

otot-otot pada tulang, ligament mengikat dan mempertemukan tulang pada tulang 

lainnya. Secara teknis sambungan jaringan facia merupakan seluruh jaringan 

penghubung diluar tendon dan ligamen yang tidak mempunyai nama khusus.  

 Jaringan penghubung merupakan jaringan otot yang paling banyak 

dalam tubuh manusia. Fungsi dari jaringan penghubung ini sebagai jaringan 

pertahanan, proteksi, penyimpanan, transportasi, jaringan pendukung secara 

umum dan sebagai jaringan perbaikan. Sehingga jaringan ini sangat penting bagi 

atlet (Michael, 1999:8). Jaringan penghubung dapat dilihat dari gambar 1 dibawah 

ini. 
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Gambar 1 

Jaringan Otot Penguhubung 

(Michael, 1999:9) 

2.2.2 Susunan Tulang dan Persendian 

 Sistem  rangka memiliki sekitar 200 persendian (sambungan) yang 

memungkinkan timbulnya bermacam-macam tingkat gerakan. Rentang gerak dari 

sendi tertentu ditentukan oleh berbagai faktor, yang meliputi : klasifikasi sendi, 

bentuk fisik tulang-tulang sendi, lebarnya rongga sendi dan susunan otot 

mengelilingi selaput sendi. 

 Persendian tubuh manusia biasanya dikelompokkan menurut jenis 

gerakan yang dapat dilakukan berdasarkan sifat bentuk fisiknya yakni 

sinarthrodial, dan amfiarthrodial (diarthrodial).  Sendi sinarthrodial yang hanya 

memungkinkan gerakan terbatas terutama membantu penyerapan kekuatan yang 

dikerahkan oleh sistem rangka. Penyerapan berbagai kekuatan internal dan 

kekuatan eksternal yang dikerahkan pada kepala selama berolahraga dapat terjadi 

karena adanya jaringan benang yang disebut sutura fibrosa. 

 Persendian amfiarthrodial menimbulkan tingkat gerakan sedang dan 

terletak diantara tulang-tulang yang berdekatan. Gerakan tulang belakang 
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mempunyai fungsi ganda yakni menyerap kekuatan dan membantu menciptakan 

gerakan yang mantp. Gerakan tulang belakang ke samping dan berputar sangat 

mendukung timbulnya gerakan yang efieien dan keberhasilan dalam berolahraga. 

Kebanyakan keterampilan melempar  atau memukul tergantung pada putaran 

badan yang penuh. (Kasiyo Dwijowinoto, 1993:148). 

 Persendian diarthrodial memiliki beberapa sifat fisik yang 

memungkinkan tingkat kelentukan yang tinggi, termasuk : (1) dua lekukan sendi 

yang membelah tulang, (2) tulang muda hialin yang lunak yang menutupi ujung 

tulang dan (3) suatu selaput sinovial yang memberi minyak pada sendi. 

 Jangkauan gerakan seseorang pada persendian saat gerakan khusunya 

pada tes sit and resreach dibatasi oleh persendian. Jangkauan  pada sekitar tulang 

panggul (pelvic) menunjukkan pola hubungan  antara struktur persendian dengan 

jangkau gerakan. Tulang  panggul wanita memberikan tingkat kelentukan lebih 

besar daripada tingkat kelentukan pria. Ini disebabkan karena tulang panggul 

wanita lebih ringan dan lebih lunak, bentuknya bulat,  salurang keluar wanita 

lebih besar, mempunyai lengkungan persambungan panggul lebih besar dan 

memilki sakrum yang lebih dalam dan lebih bengkok.(Michael, 1999:11) 
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Gambar 2 

Tulang Panggul Pria (a)  dan Tulang Panggul Wanita (b) 

(Michael, 1999:11) 

2.2.3 Hubungan Otot Rangka dan Tulang Persendian dalam Kelentukan 

 Kebanyakan jaringan dalam tubuh terdiri atas satuan-satuan sel hidup 

yang susunannya disesuaikan dengan fungsi jaringan tertentu. Otot rangka 

memiliki sifat yang khusus, satuan sel utama disebut serabut otot. Serabut otot 

dikelilingi oleh matriks jaringan ikat (endomisium). Tiap ikatan dibungkus 

perimisium, lapisan kedua ikatan ini terbungkus epymisium. 

 Jaringan otot sendiri dikelompokkan menurut susunan serabut otot 

dalam hubungannya dengan jaringan ikatnya. Ukuran otot dan susunan serabutnya 

adalah faktor-faktor yang menentukan kemampuannya untuk berkontraksi dengan 

cepat dan menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mengatasi kekuatan lain yang 

berlawanan. 
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 Sebagian besar otot rangka ada di bawah kendali kemauan dari sistem 

syaraf pusat. Setiap endi utama dari tubuh manusia digerakkan oleh kesatuan 

gerakan dari berbagai otot. Otot yang secara langsunbg menyebabkan gerakan 

disebut penggerak utama, sedangkan otot yang menyebabkan gerakan yang 

berlawanan disebut antagonis. Selama penggerak utama berkonstraksi sistem saraf 

menahan antagonis, sehingga memungkinkan gerakan yang lembut dan terkontrol. 

 Lapisan jaringan ikat membentuk kesatuan otot rangka yang berfungsi 

sebagai penghubung antara serabut otot dan tulang. Pada kedua ujung otot lapisan 

jaringan pengikat menyatu dengan daging yang langsung terikat pada tulang.  

Jaringan ikat memberikan kelentukan otot, yakni sifat fisik yang menentukan daya 

rentang otot. Karena otot rangka seringkali  melewati persendian, komponen otot 

elastis menjadi faktor yang membatasi kelentukan sendi, yang pada gilirannya 

menjadi penentu penampilan aktivitas olahraga (Kasiyo  Dwijowinoto 1993:153). 

 Kemampuan bergerak secara efisien adalah dasar awal yang diperlukan 

dari penampilan. Rangka manusia memiliki persendian yang memungkinkan 

gerakan dari berbagai gerakan otot. Penampilan keterampilan adalah hasil dari 

kerja otot yang sangat terkoordinasi untuk menghasilkan gerakan yang 

diharapkan. 

2.3 Kelentukan Menuju Kesegaran Jasmani  

Pada hakekatnya kondisi fisik manusia adalah kesatuan unsur dari 

kesegaran jasmani (Physical Fitness) dan kesegaran motorik (Motor Fitness) bila 
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kedua unsur tersebut digabungkan menjadi satu dinamakan bio motorik. 

(Depdikbud, 1975 : 5). Ada 10 komponen kesegaran jasmani yang selalu 

mendukung kondisi fisik manusia, artinya apabila manusia tersebut melakukan 

aktifitas fisik atau melakukan kegiatan kerja, maka memerlukan kesegaran 

jasmani yang baik agar tidak menimbulkan kelelahan yang berarti. 

Untuk meningkatkan kesegaran jasmani memerlukan kesiapan fisik untuk 

melakukan segala macam kegiatan walaupun kegiatan yang dilakukan itu sifatnya 

ringan. Kesegaran jasmani tergantung pada dua komponen dasar yaitu kesegaran 

organik (Organik Fitness) dan kesegaran dinamik (Dinamik Fitness) kdua 

komponen itu sangat penting di dalam kesegaran jasmani seacara keseluruhan dan 

interaksi keduanya itu yang menentukan kesegaran jasmani yang kita miliki. 

(Hairy, 1989 : 10). 

“Seseorang yang memiliki kesegaran jasmani baik dapat diartikan orang 

yang cukup mempunyai kesanggupan kemampuan untuk melakukan pekerjaannya 

dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti”. (Kamiso, 1991 : 60). 

Tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat dilihat dari penampilan 

(peformance). Secara fisik orang dikatakan memiliki tingkat kesegaran jasmani 

yang baik apabila dapat melakukan aktifitas jasmani dengan tidak menimbulkan 

kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan energi untuk melakukan 

aktifitas lainnya. 



 30

Definisi kesegaran jasmani itu sendiri pada hakekatnya berkenaan dengan 

kemampuan dan kesanggupan fisik seseorang untuk melakukan tugasnya sehari-

hari secara efisien dan efktif dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan 

kelelahan yang berarti, dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melaksanakan 

aktifitas lainnya. (Depdikbud, 1997 : 3). Kesegaran jasmani adalah kemampuan 

untuk melakukan tugas sehari-hari dengan giat dan dengan penuh kewaspadaan, 

dan dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu senggang dan menghadapi 

hal-hal yang darurat yang tak terduga sebelumnya (Hairy, 1989 : 9). 

Dari uraian dan beberapa pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa 

“Kesegaran jasmani merupakan suatu keadaan kondisi fisik seseorang dalam 

melakukan aktifitas dengan efisien, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, 

sehingga masih memiliki cadangan energi atau tenaga untuk melakukan aktifitas 

lainnya yang sifatnya mendadak. 

Salah satu komponen dalam kesegaran jasmani adalah kelentukan. 

kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala 

aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat mudah ditandai 

dengan tingkat fleksibilitas pada seluruh tubuh. (Sajoto, 1995 : 9). 

2.3.1 Fungsi Kesegaran Jasmani 

Dengan jasmani yang sehat, manusia akan dengan mudah dapat 

melakukan aktifitasnya sehari-hari. Dalam hal ini peran dan fungsi dari kesegaran 

jasmani sangat besar. Fungsi kesegaran jasmani menurut hasil seminar kesegaran 
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jasmani adalah untuk mengembangkan kemampuan, kesanggupan daya kreasi dan 

daya tahan dari setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja. 

(Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, 1971 : 71). 

Pentingnya kelentukan bahkan dikategorikan dalam tipr kebugaran yang 

berkaitan dengan kesehatan bukan performance, ini berarti kelentukan juga 

sebagai komponen penentu bagi kebugaran seseorang disamping komponen lain 

seperti daya tahan kardirespiratori, kekuatan otot, daya tahan otot. Sedangkan 

kebugaran tersebut adalah faktor utama pencapaian derajat sehat dinamis.  

Dapat dikatakan bahwa kelentukan dapat berbanding lurus dengan 

kebugaran seseorang, semakin tinggi tingkat kelenturan seseorang maka semakin 

baik kebugaran dan efektifitas kerja, sebaliknya kurangnya tingkat  kelenturan 

akan mengurangi tingkat kesegaran jasmani dan kurangnya efektifitas kerja.  

Pengamatan lebih dekat terhadap kesegaran jasmani umum, 

mengungkapkan 3 daerah yang berbeda bagi pengembangan dan pemeliharaan. 

Daerah tersebut adalah fisik, peranan organ, dan respon. (Paul Uram, 1986:2) 

1. Fisik berkenaan dengan tulang, otot dan bagian lemak 

2. Peranan organ berkenaan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh 

darah, dan pernafasan 

3. Respon otot merupakan daerah ketiga dari kesegaran jasmani umum dan 

menjadi perhatian banyak dalam hal kegiatan-kegiatan otot dalam 

kelentukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Salah satu kegiatan yang 

penting adalah menetapkan metode penelitian. Metode penelitian memberikan garis-

garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya untuk 

menjaga agar pengetahuan yang dicapai dapat mempunyai nilai ilmiah setinggi-

tingginya (Sutrisno Hadi, 1986:4). 

Banyak metode penelitian yang digunakan dalam penelitian seperti metode 

observasi, metode angket, metode interview, metode tes maupun metode-metode 

lainnya. Dalam menentukan metode penelitian tentunya dibutuhkan ketelitian dalam 

memilih dan disesuaikan dengan penelitian yang ada, sehingga akan mendapatkan 

hasil data yang sesuai.  

Penggunaan metode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan 

penelitian agar memperoleh hasil yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada 

pertanggungjawaban metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey tes. 
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 Berkaitan dengan metode penelitian tersebut, akan dibahas beberapa hal yaitu 

: 1) Populasi Penelitian, 2) Sampel Penelitian, 3) Variabel Penelitian, 4) Instrumen 

Penelitian, 5) Teknik Pengumpulan Data, 6) Teknik Analisis Data, 7) Waktu dan 

Tempat Penelitian, 8) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penelitian. 

 

3.1  Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. (Sutrisno 

Hadi, 1994:220). Populasi dikatakan sebagai jumlah penduduk atau areal yang paling 

sedikit memiliki sifat sama. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah : 

a. Untuk kelompok anak siswa SD II Randublatung kecamatan Randublatung 

Kabupaten Blora. 

b. Untuk kelompok remaja adalah siswa SLTP 1 dan SMU 1 Randublatung. 

c. Untuk dewasa adalah tenaga pengajar SLTP 1 Randublatung. 

 

3.2  Sampel 

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi 

(Arikunto, 2002 : 109)  
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Pengambilan sampel harus diambil sedemikian rupa sehingga diperoleh 

contoh yang benar-benar berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan 

keadaan populasi yang sebenarnya. 

Dalam mengambil sampel penelitian ini menggunakan teknik strata, yaitu 

pemilihan kelompok subyek  didasarkan atas strata atau tingkatan pada masing-

masing kelompok. Pemilihan tidak boleh dilakukan secara random. Adanya strata 

tidak boleh diabaikan dan setiap strata harus diwakili sebagai sample (Arikunto, 2002 

: 115)  Sampel yang dimaksud adalah anak-anak SD 1 Randublatung yang berjumlah 

30 orang, remaja siswa SLTP 1 Randublatung yang berjumlah 30 orang, SMU 1 

Randublatung yang berjumlah 30 orang dan untuk dewasa para tenaga pengajar SLTP 

1 Randublatung yang jumlahnya 30 orang.   

 

3.3  Variabel Penelitian 

Yang dimaksud variabel adalah Obyek penelitian atau apa saja yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto 1996:99). Variabel dalam 

penelitian ini adalah kelentukan togok ke depan. 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya akan lebih 
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baik dalam arti cepat, lengkap sistematik, sehingga akan lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 1996 : 91). Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

kelentukan adalah Tes kelentukan duduk dan jangkau atau lebih dikenal dengan Sit 

and Reach Test.  

Dengan tes tersebut diketahui memiliki validitas dan reliabilitas : face validity 

dan 0,92. 

Fasilitas dan alat yang digunakan : lantai padat dan rata serta bangku atau 

boks berskala dalam satuan centimeter. Prosedur pelaksanan tes duduk dan jangkau 

sebagai berikut : 

1. Peserta tes duduk dilantai dengan kedua kaki lurus, telapak kaki tanpa alas 

menempel pada permukaan bangku dengan bagian belakang ltut harus 

menempel. 

2. Pelan-pelan testee membungkukkan badan dengan posisi kedua lengan lurus 

ke depan sejauh-jauhnya menempel mistar dan sikap ini dipertahankan selama 

3 detik. 

3. Hasil pengukuran adalah skor terjauh dari dua kali kesempatan dicatat dalam 

satuan centimeter kemudian dikonversikan kedalam tabel norma tes sit and 

reach test. (Wahjoedi, 2000:34) 

Norma tes duduk dan jangkau  dijelaskan dalam tabel berikut : 
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Tabel 1 

Norma Sit and Reach Test 

Jauhnya raihan (cm) Skor Kategori kelentukan 

 

> 19 

11,5 – 19 

(-1,5) – 11,5 

(-6,5) –(-1,5) 

< (-6,5) 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Sedang 

Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 
Sit and Reach Test 
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3.5 Teknik Pengambilan Data 

Penjaringan data dilakukan dengan metode survei tes dengan teknik tes dan 

pengukuran, yaitu sit and reach test dilakukan bertahap dari tes yang dilakukan pada 

anak, kemudian tes pada usia remaja hingga tes untuk usia dewasa.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada umumnya penelitian non hipotesis adalah penelitian deskriptif sehingga 

dalam langkah penelitian nanti  peneliti mengadakan komparasi atau perbandingan 

dengan status fenomena dengan standarnya. Oleh karena itu di atas telah disebutkan 

norma (standar) dari tes duduk dan jangkau tersebut.  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunkan Deskriptif Eksploratif. 

Analisis  ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Adapun 

langkah-langkah analisis deskriptif eksploratif antara lain : 

1) Dijumlahkan, diklasifikasikan, sehingga merupakan susunan urut data (array) 

2) Dibuat tabel dari data mentah hasil penelitian 

3) Mempergunakan media visualisasi dengan diagram  

 

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian  

Kegiatan pengambilan data dilakukan beberapa tahap bertempat di masing-

masing sekolah dan instansi terkait yaitu di : 
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a. SD II Randublatung untuk pengukuran kelentukan anak,  

b. SLTP I Randublatung dan SMU I Randublatung untuk pengukuran 

kelentukan remaja.  

c. SLTP I Randublatung untuk pengetesan kelentukan bagi dewasa.   

Waktu pelaksanaan tes adalah pada pagi hari antara pukul 10.00 – 12.00 WIB 

dengan begitu tingkat kelentukan testee pada keadaan maksimal.  

 

3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

1) Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati dari setiap testee dalam penelitian tersebut tentunya tidak 

sama, sehingga dapat mempengaruhi hasil latihan. Untuk menghindari hal 

tersebut maka peneliti berusaha memberi motivasi kepada testee agar dapat 

melakukannya dengan sungguh-sungguh 

2) Faktor Ketelitian Peneliti 

Keterbatasan jumlah personal pengetes sedikit banyak mempengaruhi 

ketelitian hasil pengukuran. Guna memperkecil terjadinya kekeliruan tersebut 

ada waktu istirahat antara satu kelompok ke kelompok yang lain. Sebelum 

pelaksanaan tes juga diadakan pengarahan prosedur pelaksanaan tes oleh 

peneliti. 
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3) Faktor Kebiasaan 

Kebiasaan dari sampel dapat menyebabkan perbedaan hasil pengukuran 

karena dirumah atau dalam kehidupan seharai-hari ada kemungkinan dari 

berbagai testee ada yang melakukan olahraga dan peregangan secara rutin 

namun adapula yang jarang melakukan olahraga. Untuk meminimalkannya 

sebelum dimulai pengetesan ada peregangan atau streaching selama kurang 

lebih 10 menit  

 

 

 

 

 



   

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Sesuai dengan analisis data yang digunakan, maka dari hasil tes Sit and Reach 

langkah selanjutnya adalah pembuatan tabel skor diurutkan berdasarkan urutan raihan 

jauhan tartinggi pada masing-masing kelompok umur. Pembuatan tabel tersebut 

dimaksudkan agar tes yang telah dilakukan dapat lebih berguna dan dengan mudah 

dapat dikomunikasikan.  

Hasil tes pada usia anak menunjukkan jauhnya raihan tertinggi adalah 12 cm 

dan jauhnya raihan terendah –5 cm.  

Hasil tes pada usia remaja menunjukkan jauhnya raihan tertinggi adalah 20 

cm dan jauhnya raihan terendah - 1 cm. 

Pada usia dewasa hampir sama dengan usia anak. Skor tertinggi adalah 4 

dengan kategori kelentukan Baik (B). sedangkan skor terendah adalah 2 dengan 

kategori kelentukan Sedang (S). Tidak ada yang mencapai skor 5 atau Sangat Baik 

(SB) dan tidak ada yang memiliki skor 1 atau Kurang (K). 



 

 

Untuk lebih jelas berapa jumlah atau frekuensi anggota kelompok yang 

terdapat dalam suatu variable maka dibuat tabel kontingensi. Penyusunan  tabel ini 

tentunya berdasarkan atas data yang telah disajikan dalam suatu daftar diatas. 

Tabel 4.6 :  Kontingensi Kategori Kelentukan Usia Anak, Remaja dan Dewasa  

Perempuan 

Usia Kategori 
kelentukan Anak Remaja 

I 
Remaja 

II Dewasa Jumlah 

Sangat Baik (5) - 1 1 - 2 

Baik (4) - 3 7 - 10 

Cukup (3) 12 11 7 12 42 

Sedang (2) 3 - - 3 6 

Kurang (1) - - - - - 

Jumlah  15 15 15 15 60 
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Tabel 4.7 :  Kontingensi Kategori Kelentukan Usia Anak, Remaja dan Dewasa  

Laki-laki 

Usia Kategori 
kelentukan Anak Remaja 

I 
Remaja 

II Dewasa Jumlah 

Sangat Baik (5) - - 1 - 1 

Baik (4) 1 5 3 1 10 

Cukup (3) 12 10 11 13 46 

Sedang (2) 2 - - 1 3 

Kurang (1) - - - - - 

Jumlah  15 15 15 15 60 
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Dari tabel kontingensi diperoleh penjelasan bahwa pada usia Anak hingga 

Dewasa hanya ada 3 orang yang mencapai tingkat kelentukan dengan kategori Sangat 

Baik (SB). Sedangkan frekuensi terbanyak dan mendominasi pada masing-masing 



 

 

Usia adalah kelentukan dengan kategori Cukup. Namun demikian pada semua Usia 

tidak ada yang memiliki kategori kelentukan Kurang (K) 

Untuk lebih membantu dalam penyajian data langkah terakhir adalah 

pembuatan diagram. Diagram yang dibuat bersifat simultan (sekaligus dan 

menyeluruh) sehingga terlihat perbandingan keadaan kategori antara satu dengan 

yang lain. 

 

Diagram Kategori Kelentukan Pada Usia, Remaja dan Dewasa 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

Usia anak
Usia Remaja I
Usia Remaja II
Usia Dewasa

 
Dari diagram dapat diketahui bahwa Kategori Kelentukan Pada Usia Anak 

dan Kategori Kelentukan Pada Usia Dewasa hampir memiliki kesamaan. Pada  Usia 

Anak frekuensi pencapaian Kategori Cukup (C) sebanyak 24 dan pada Usia Dewasa 

25. Pada Usia anak pencapaian Kategori Sedang (S) sebanyak 5 tidak jauh berbeda 

dengan Usia Dewasa sebanyak 4.  



 

 

Kategori terbaik hanya terjadi pada usia Remaja dimana remaja usia 13-14 

tahun  Kategori Kelentukan tertinggi yaitu Sangat Baik sebanyak 1. Pada Usia 

Remaja umur 16-17 tahun Kategori Kelentukan tertinngi yaitu sangat baik sebanyak 

2.  Kategori Baik (B) juga memiliki frekuensi terbanyak yaitu 8 untuk remaja usia 13-

14 tahun dan 10 untuk remaja usia 17-18 tahun. Ini membuktikan bahwa teori yang 

mengatakan bahwa kelentukan maksimal terjadi saat usia 15-16 tahun dapat terjawab, 

meskipun sampel yang digunakan adalah berbeda pada tiap-tiap kelompok. Pada 

semua kelompok usia mempunyai kesamaan bahwa tidak ada yang memiliki Kategori 

Kelentukan Kurang (K)  

4.2   Pembahasan  

a. Tingkat Kelentukan Usia Anak 

 Dari hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat kelentukan pada usia anak 

SD Negeri 1 Randublatung masih dibawah standar kategori Baik. Ini dibuktikan 

dengan minimnya yang mencapai tingkat skor 4, yaitu hanya 1 orang atau 0,03%. 

Pada usia anak di sekolah dasar tersebut masih terdapat anak yang memiliki skor 2 

dengan kategori Sedang (S).  Rata-rata  mereka memiliki tingkat kelentukan Cukup 

(C) atau dengan skor 3. Jadi frekuensi terbanyak tingkat kelentukan pada usia Anak 

SDN 1 Randublatung adalah kategori Cukup.  

 

b. Tingkat Kelentukan Usia Remaja 

Tingkat kelentukan pada usia Remaja SLTP dan SLTA 1 Randublatung  lebih 

baik dibandingkan dengan tingkat kelentukan usia anak dan usia dewasa. Mereka 



 

 

telah mampu mencapai tingkat kelentukan Sangat Baik (SB) atau dengan skor 

tertinggi 5 sebanyak 1orang untuk usia 13-14 tahun dan 2 orang untuk usia 16-17 

tahun. Tingkat kelentukan Baik juga telah banyak dicapai pada usia remaja tersebut 

yaitu sebanyak 8 orang untuk usia 13-14 tahun dan 10 orang untuk usia 16-17 tahun.  

Ini dapat membuktikan bahwa kelentukan maksimal dapat tercapai pada usia-usia 

tersebut.  

c.  Tingkat Kelentukan Usia Dewasa 

Data yang terdapat pada usia Dewasa tidak jauh beda dengan data pada usia 

Anak. Dimana bahwa pencapaian tingkat kelentukan dengan skor 4 hanya ada 1 

orang atau 0,03 %. Mereka kebanyakan ada pada kategori Cukup (C). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada tiap-tiap  kelompok usia, maka dapat 

diambil kesimpulan : 

1) Rata-rata tingkat kelentukan togok siswa SD adalah kategori cukup, belum ada 

yang memiliki kategori kelentukan sangat baik dan tidak ada yang memiliki 

kategori kelentukan kurang. 

2) Rata-rata tingkat kelentukan togok siswa SMP adalah kategori cukup, raihan 

dengan kategori sangat baik dicapai oleh siswa perempuan. Hal ini 

membuktikan bahwa kelentukan terbaik dapat dicapai pada usia tersebut, 

banyak kategori kelentukan baik yang telah dicapai. Banyak kategori 

kelentukan baik yang telah dicapai oleh siswa laki-laki maupun perempuan. 

3) Rata-rata tingkat kelentukan togok siswa SMA adalah kategori cukup untuk 

laki-laki dan kategori kelentukan baik untuk perepuan, banyak kategori 

kelentukan baik yang telah dicapai, tingkat kelentukan antara laki-laki  dan 

perempuan sudah mulai setingkat antara laki-laki dan perempuan sudah ada 

yang mencapai kategori kelentukan sangat baik. 

4) Pada tenaga pengajar rata-rata tingkat kategori kelentukan togok untuk laki-

laki dan perempuan cukup. Pada usia ini hampir sama dengan pada siswa SD 
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kebanyakan mereka masih dalam kategori cukup. Pada semua tingkatan atau 

kelompok memiliki kesamaan yaitu tidak ada sampel yang memiliki tingkat 

kelentukan togok kategori kurang. 

 

5.2  Saran 

      Karena di dalam penelitian ini masih sedikit sampel yang memiliki 

tingkatkelentukan baik, maka : 

1) Disarankan untuk siswa SD dibina sejak dini agar kelentukan togoknya dapat 

meningkat. Dengan latihan peregangan dan kelentukan  dapat meningkatkan 

tingkat kelentukan menjadi lebih baik sehingga siswa akan dapat bergerak 

terampil dalam penampilan geraknya sehingga akan dapat melakukan aktifitas 

sesuai yang dikehendaki dengan sempurna dan terhindar dari kemungkinan 

cedera 

2) Untuk siswa SMP disarankan agar kelentukan togok dipertahankan dan 

diupayakan untuk ditingkatkan dengan melaksanakan latihan kelentukan pada 

tiap mata pelajaran pendidikan jasmani.  

3) Untuk siswa SMA disarankan agar kelentukan togok dipertahankan dan 

diupayakan untuk ditingkatkan dengan melaksanakan latihan kelentukan pada 

tiap mata pelajaran pendidikan jasmani. 
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4) Untuk tenaga pengajar agar lebih memperhatikan kondisi fisiknya, khususnya 

kelentukan agar tercipta efisiensi kerja serta terhindar dari kemungkinan 

cedera. Ini dapat dilakukan dengan berolahraga secara taratur.  
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