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Pendahuluan 

Ilmu Anatomi tubuh manusia merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang tertua di dunia. Ada banyak peristiwa penting dalam 

sejarah ilmu anatomi. Ilmu anatomi awal mulanya dipelajari oleh 

orang Mesir (1600 SM). Seiring dengan majunya jaman juga 

mempengaruhi perkembangan ilmu anatomi, banyak ilmuwan yang 

bermunculan. Begitu juga dengan dunia olahraga, tak lepas dari 

pengaruh ilmu anatomi. 

Anatomi adalah ilmu uraian yang membahas  dan mempelajari 

susunan rangka manusia, termasuk pada otot, sendi dan gerak. 

Tulang mempunyai pemeliharaan syaraf, darah, bahkan mempunyai 

sistem keleniar getah bening. Dimana tulang berfungsi sebagai alat 

pengungkit atau tuas, lalu penggerak dilakukan oleh otot-otot yang 

menempel pada tulang manusia. Dengan adanya sistem dari tulang, 

otot-otot, dan persendianlah yang dapat membuat kita bergerak 

dalam kehidupan sehari-hari atau pun dalam aktivitas olahraga. 

Pentingnya anatomi dan olaharaga dalam kehidupan adalah 

agar kita dapat lebih mengetahui fungsi sistem tulang, otot-otot dan 

persendian. Serta dapat menganalisis teknik-teknik dasar dalam 

berbagai gerakan olahraga dan dapat memasukkan semua cabang 

maupun teknik-teknik yang meliputi dari cabang olahraga masing-

masing tesebut. 
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1. ANATOMI 

Anatomi berasal dari bahasa latin yaitu : “Ana = Bagian, 

Memisahkan” dan “Tomi = Iris, Potong”. Maka anatomi adalah suatu 

ilmu yang mempelajari bagian tubuh manusia dengan menguraikan 

ke dalam bagian-bagian. Anatomi dalam bahasa Indonesia disebut 

“Ilmu Uraian” dan penguraian ilmu tersebut dibagi menjadi, sebagai 

berikut: 

1. Ilmu Tulang  : Osteologi 

2. Ilmu Sendi  : Artrologi 

3. Ilmu Otot  : Miologi 

4. Ilmu Pembuluh : Angiologi 

5. Ilmu Alat Dalam : Spanologi, yang meliputi: 

a. Sistem Pernapasan 

b. Sistem Pencernaan 

c. Sistem Urogenitale 

6. Ilmu Saraf  : Neurologi 

7. Ilmu Panca Indra : Estesiologi 

Anatomi adalah kajian ilmu yang membahas struktur organ 

tubuh, berkaitan dengan bentuk, letak dan susunan tubuh serta 

hubungan antar setiap struktur tersebut satu sama lain. Setuap 

bagian dalam tubuh manusia misalnya kepala, dada, anggota gerak 

dan sebagainya, ternyata terdiri dari sejumlah struktur jaringan yang 

umum di dapat pada semua daerah tubuh manusia. 

Struktur adalah jaringan tulang, jaringan otot, jaringan syaraf, 

pembuluh dara, dan lainya. Dalam mempelajari anatomi manusia 

tidak terpisahkan dari pengamatan tentang faal kerja dari setiap 
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struktur jaringan tersebut. Tubuh manusia terdiri dari sejumlah besar 

tulang-tulang yang antara beberapa tulang tertentu dihubungkan oleh 

jaringan penghubung yang kuat yang disebut “Ligament”. Kemudian 

tulang-tulang ini dibungkus oleh sejumlah jaringan otot yang 

memungkinkan tubuh untuk bergerak disesuaikan dengan fungsi 

masing-masing.  

Secara metodelogi ilmu anatomi dapat dipelajari di antaranya, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Gross Anatomy. Metode ini sering pula disebut Macroscopic 

Anatomy, merupakan garis besar atau pembahasan umum 

pada anatomi. Melihat, mengamati, dan meraba struktur 

bagian tubuh tanpa menggunakan alat pembesar (microscope) 

diantaranya mempelajari lokasi dan fungsi otot, serta susunan 

tulang yang membentuk tubuh. 

b. Microscope Anatomy. Merupakan uraian setiap bagian pada 

anatomi tubuh. Mempelajari bagian tubuh manusia dengan 

cara melihat dan mengamati struktur-struktur kecil dengan 

menggunakan alat pembesar diantaranya mempelajari struktur 

dan kegiatan-kegiatan sel, jaringan tubuh, serta saraf. 

c. Development Anatomy. Mempelajari perkembangan anatomi 

manusia dengan cara mengamati sejak fase embrio sampai 

fase penurunan kemampuan (masa tua). 

SIKAP ANATOMI 

Mengenal sikap anatomi manusia dan gerak tubuh merupakan 

cara kita untuk membangun hukum-hukum yang berlaku dalam 

berolahraga. Mempelajari struktur tubuh diawali pada sikap anatomi 
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yang disebut initial position. Sikap manusia berdiri tanpa kontak 

dengan tumpuan dasarnya, posisi tubuh pada keadaan lurus, dan 

lengan terlentang ke depan. 

 

Gambar 1. Posisi: (a) fundamental; (b) anatomical 

Dikutip dari: Bartlett, Roger., 2002. Introduction to Sports Biomechanics. 

Francis: Spon Press. h.6 

Posisi Fundamental ini adalah posisi yang akrab karena mirip militer 

‘berdiri untuk perhatian’. Gambar (a) menjelaskan: Dengan 

pengecualian dari lengan bawah dan tangan, posisi acuan 

fundamental dan anatomi yang sama. Lengan bawah berada dalam 

posisi netral, tidak pronasi atau supinasi.  

Posisi anatomi Gambar (b) di sini, lengan bawah telah diputar dari 

posisi netral sehingga telapak tangan menghadap ke depan. Gerakan 

tangan dan jari-jari ditetapkan dari posisi ini, gerakan lengan bawah 

(sendi radioulnar) ditetakan dari posisi fundamental. Seperti 

namanya, ini adalah anatomis posisi acuan dasar. 
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Faktor yang membedakan bentuk fisik adalah hereditas, 

lingkungan, dan pengalaman manusia. Selain hal tersebut sikap 

anatomi manusia dapat teridentifikasi mengenai perbedaan usia, jenis 

kelamin, kemampuan secara fisiologis, asupan nutrisi, dan 

karakteristik gerak. Mengenal tubuh dari sikap anatomi manusia lebih 

lanjut menggunakan metode antropometri atau pengukuran tubuh 

berdasarkan penglihatan terhadap berbagai variasi tubuh manusia. 

William H. Sheldon (1940) mengklasifikasikan jenis tubuh manusia, 

bahwa: “Tipe tersebut dipengaruhi oleh ketiga lapisan sel dalam 

embrio, yang selanjutnya berkembang secara berlainan pada setiap 

orang, dan setiap orang ada satu lapisan yang lebih menonjol”. Maka 

didapatlah klasifikasi tipe tubuh, sebagai berikut: 

a. Endormorf. Tipe viseral yaitu orang bertubuh gemuk dengan 

karakteristik umumnya anggota tubuh lemah dan organ dalam 

yang besar. 

b. Mesomorf. Tipe mirip herkules yaitu orang bertubuh 

proporsional dengan karakteristik tulang yang kokoh dan besar 

serta berkembang secara baik. 

c. Ektomorf. Tipe tubuhnya pendek dan kecil, kurus, dan lurus 

(tinggi bertubuh kurus), tetapi umumnya memilik sistem saraf 

berkembang secara baik. 

  Berbagai sikap ketika berolahraga, menjadi sumber 

kekaguman, keindahan, dan kerumitan sistemnya. Sehingga berbagai 

bidang pengetahuan tertarik untuk mengkajinya, walaupun tidak  

jarang terdapat kontradiksi sikap natural dengan sikap spektakuler. 

Pendekatan yang mungkin dilakukan untuk mempelajari tubuh, dapat 

kita analogikan sebagai bangunan terstruktur dan berdiri dengan 
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kokoh serta dilengkapi berbagai keindahan dari berbagai dimensinya. 

Tubuh merupakan organisme yang dapat membangun masa depan 

akibat pengalaman masa lampau. Tubuh bukanlah sebuah mesin, 

karena didalamnya terdapat tempat untuk rohani dan jiwa. 

Mekanisme sikap tubuh merupakan perencanaan dari berbagai 

aktivitas organ tubuh yang bersifat halus dan rumit, berbagai organ-

organ pun bekerja sebagai satu-kesatuan untuk mencapai berbagai 

macam gerak yang spektakuler pada olahraga. Mempelajari ilmu 

anatomi berarti kita sedang mempelajari tubuh kita sendiri, potensi 

yang begitu kaya akan struktur anatominnya. 

BIDANG DAN SUMBUH TUBUH PADA MANUSIA 

 

Gambar 2 . Bidang dan Sumbu Tubuh Manusia 
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a. Bidang sagital adalah bidang vertikal lewat dari posterior 

(belakang) ke anterior (depan) membagi tubuh menjadi bagian 

kiri dan kanan (juga dikenal sebagai bidang anteroposterior). 

Sumbu sagital dan longitudinal. 

b. Bidang horizontal membagi tubuh menjadi superior (atas) dan 

inferior (bawah) bagian (juga dikenal sebagai bidang transversal). 

Sumbu trasnversal dan sagital. 

c. Bidang frontal juga vertikal dan melewati dari kiri ke kanan, 

membagi tubuh menjadi posterior dan anterior bagian (juga 

dikenal sebagai bidang koronal). Sumbu longitudinal dan 

transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bidang dan Sumbuh Tubuh Manusia. 

Dikutip dari: Human Body Dynamics: Classical Mechanics And 

Human Movement: 2000. h. 4 
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Posisi spasial berbagai bagian tubuh manusia dapat 

digambarkan mengacu pada sistem koordinat Cartesian yang berasal 

di pusat gravitasi tubuh manusia dalam berdiri (Gambar.). Arah dari 

sumbu koordinat menunjukkan tiga bidang utama pada posisi berdiri 

orang. Bidang transversal terdiri dari sumbu x1 dan x3. Melewati 

tulang pinggul dan terletak di sudut kanan terhadap sumbu panjang 

tubuh, membaginya menjadi beberapa bagian superior dan inferior. 

Setiap sectioning imajiner dari tubuh manusia yang sejajar dengan 

(x1, x3) bidang ini disebut bagian melintang atau cross section. 

Bidang frontal adalah bidang yang melewati sumbu x1 dan x2 dari 

sistem koordinat (lihat Gambar). Hal ini juga disebut bidang koronal. 

Bidang frontal membagi tubuh menjadi anterior dan posterior bagian. 

Bidang sagital adalah bidang yang dibuat oleh sumbu x2 dan x3. 

Bidang sagital membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Ini 

adalah satu-satunya bidang simetri dalam tubuh manusia. 

 

2. ANATOMI GERAK PADA MANUSIA 

Mengapa kita bisa bergerak? Manusia bisa bergerak karena 

adanya  rangka dan otot. Rangka tersebut tidak dapat bergerak 

sendiri, melainkan dibantu oleh otot. Dengan adanya kerja sama 

antara rangka dan otot, manusia dapat melompat, berjalan, 

bergoyang, berlari, dan sebagainya. Berikut dijelaskan mengenai 

rangka tubuh, otot, dan gerak manusia.  
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RANGKA, OTOT, SENDI DAN GERAK  

RANGKA 

Secara umum fungsi sistem rangka adalah membentuk 

kerangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan organ-organ 

yang melekat padaanya. Seperti kita ketahui tulang bersifat keras, 

dan berfungsi menyusun berbaagai sistem rangka tersusun dari 

bagian-bagian sebagai berikut: 

a. Ostreoprogenator, merupakan sel khusus yaitu derivate 

meneskimia yang memiliki potensi mitosis yang mampu 

berdiferensiasi menjadi osteoblas terdapat di luar membran 

(periosteum). 

b. Osteoblas merupakan sel tulang muda yang akan membentuk 

osteosit. 

c. Osteosit merupakan sel-sel tulang dewasa. 

d. Osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan 

terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsi oosteoklas untuk 

perkembangan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan 

tulang. 

Tulang merupakan pondasi tubuh yang dihubungkan oleh 

ligamen. Ligamen adalah jaringan elastis yang terdiri dari serat dan 

membentuk sendi. Jaringan tulang terkait langsung dengan 

beberapa komponen sebagai berikut ini: 

a. Tali-tali pengikat disebut ligament. 

b. Jaringan rawan disebut cartilage. 
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c. Otot disebut muscles. 

d. Persambungan dan persendian disebut arthon. 

Gerakan tubuh terbentuk dari kerjasama antara sistem rangka 

dengan otot, oleh sebab itu keduanya sering dikelompokkan 

menjadi satu nama, yaitu: system musculo-skeletal. Rangka 

merupakan tempat melekatnya otot melalui perantaran tendon. 

Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dikaitkan dengan 

perantara ligament.  

Rangka merupakan komponen terpenting pada tubuh manusia 

yang memiliki fungsi utama sebagai berikut: 

1. Memberi Bentuk Tubuh 

Rangkah menyediakan kerangka tubuh sehingga menyokong 

dan menjaga bentuk tubuh. 

2. Tempat Melekatnya Otot 

Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia 

merupakan tempat melekatnya otot-otot. Tulang dan otot ini 

bersama-sama memungkinkan terjadinya gerakan pada 

manusia. 

3. Pergerakan  

Pergerakan pada manusia merupakan suatu system kinerja 

otot-otot yang melekat pada kerangka tulang. 

4. System Kekebalan Tubuh 

Sumsum tulang menghasilkan beberapa sel-sel imunitas. 

Contohnya adalah limfosit B yang membentuk antibody pada 

manusia. 

5. Perlindungan  
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Dengan adanya rangka tubuh pada manusia dapat melindungi 

beberapa organ vital, yakni: 

• Tulang tengkorak melindungi otak, mata, telinga bagian 

tengah dan dalam. 

• Tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. 

• Tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada melindungi 

paru-paru dan jantung. 

• Tulang belikat dan tulang selangka melindungi bahu. 

• Tulang usus dan tulang belakang melindungi sistem 

ekskresi, sistem pencernaan, dan pinggul. 

• Tulang tempurung lutut dan tulang hasta melindungi lutut 

dan siku. 

• Tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki 

melindungi pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 

6. Produksi Sel Darah 

Rangka tubuh adalah tempat terjadinya haematopoiesis, yaitu 

tempat pembentukan sel darah. Tempat terjadinya 

pembentukan sel darah terdapat pada sumsul tulang belakang. 

7. Penyimpanan 

Matriks tulang dapat menyimpan kalsium dan terlibat dalam 

metabolisme kalsium. Sumsum tulang mampu menyimpan zat 

besi dalam bentuk ferritin dan terlibat dalam metabolisme zat 

besi. 

Kerangka tubuh manusia tediri dari susunan berbagai macam 

tulang yang satu sma lainnya saling berhubungan, terdiri dari: 
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• Tulang kepala    : 8 buah 

• Tulang kerangka dada  : 25 buah 

• Tulang wajah   : 14 buah 

• Tulang belakang dan pinggul : 26 buah 

• Tulang telinga dalam  : 6 buah 

• Tulang lengan    : 64 buah 

• Tulang lidah   : 1 buah 

• Tulang kaki   : 62 buah 

Bagian-bagian yang sering terdapat pada tulang: 

a. Foramen. Suatu lubang tempat lalunya pembuluh darah, saraf 

dan ligament, misalnya pada tulang kepala belakang yang 

disebut faromen oksipal. 

b. Fosa. Suatu lekukan di dalam atau pada permukaan tulang 

misalnya pada skapula yang disebut fosa supra skapula. 

c. Prosesus. Suatu tonjolan atau taju, misalnya terdapat pada 

ruas tulang belakanng yang disebut prosesus spinosus. 

d. Kondilus. Taju yang bentuknya bundar merupakan benjolan. 

e. Tuberkolum. Tonjolan kecil. 

f. Tuberositas. Tonjolan besar. 

g. Trokanter. Tonjolan besar, pada umumnya tonjolan ini pada 

paha (femur). 

h. Krista. Tepi atau pinggiir tulang, misalnya terdapat pada tulang 

ilium yang disebut krista iliaka. 

i. Spina. Tonjolan tulang yang bentuknya agak runcing terdapat 

misalnya pada tulang ilium yang disebut spina iliaka. 
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j. Kaput. (kepala tulang) bagian ujung yang bentuknya bundar 

tedapat, misalnya pada tulang paha yang disebut kaput 

femoris. 

 

Gambar 4. Rangka Pada Manusia Nampak Depan dan Belakang 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York. 
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Rangka manusia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 

bagian poros tubuh (aksial) dan bagian alat gerak (apendikular). 

Bagian aksial terdiri atas 80 tulang pada manusia dewasa 

umumnya. Sedangkan bagian apendikular terdiri atas 126 tulang 

pada manusia dewasa umumnya. 

Bagian aksial terdiri dari: 

1. Tulang Tengkorak  

Tulang tengkorak dibentuk oleh beberapa tulang yang bentuknya 

melengkung, satu dengan lainnya seling berhubungan erat sekali. 

Terdiri dari dua bagian yaitu tengkorak otak/ tempurungkepala dan 

tengkorak wajah/ tulang muka. 

a. Tegkorak otak. Dihubungkan satu sama lain oleh tulang 

bergerigi yang disebut sutura. Dibagi dalam tiga bagian yaitu: 

• Gubah tengkorak. 

• Dasar tengkorak. 

• Samping tengkorak. 

 

b. Tengkorak wajah. 

• Bagian hidung. 

• Bagian rahang. 
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Gambar 5. Tampilan Tulang Tegkorak  

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.101 

Tulang Tempurung Kepala (os cranium) 

• Tulang dahi (os frontale) 

• Tulang kepala belakang (os occipitale) 

• Tulang ubun-ubun (os parietale) 

• Tulang tapis (os ethmoidale) 

• Tulang baji (os sphenoidale) 

• Tulang pelipis (os temporale) 

Tulang Muka (os splanchocranium) 

• Tulang hidung (os nasale) 

• Tulang langit-langit (os pallatum) 

• Tulang air mata (os lacrimale) 
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• Tulang rahang atas (os maxilla) 

• Tulang rahang bawah (os mandibula) 

• Tulang pipi (os zygomaticum) 

2. Tulang Dada (os sternum) 

 

 

 

 

Gambar  6. Tulang Dada (os strenum); Thoracic vertebrae, 

ribs, costal cartilages, and the sternum  

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.108 
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Tulang dada terdiri dari tiga bagian yaitu: 

• Hulu (os manubrium) 

• Badan (os Body) 

• Taju pedang (os xiphoid process) 

3. Tulang Rusuk (os costae) 

• Tulang rusuk sejati (os costae vera/ true ribs) 

• Tulang rusuk palsu (os costae sporia/ false ribs) 

• Tulang rusuk melayang (os costae fluctuantes/ floating 

ribs) 

4. Tulang Belakang (os vertebrae) 

Ruas tulang ini terdiri dari beberapa bagian: 

a. Badan ruas, merupakan bagian terbesar, bentuknya tebal dan 

kuat terletak disebelah depan. 

b. Lengkup ruas, terletak di sebelah belakang, dibagian ini 

terdapat beberapa tonjolan yaitu: 1. Prosesus spinosus (taju 

duri) terletak di tengah lengkup ruas, 2. Prosesus transversus 

(taju sayap) terletak di kiri dan kanan lengkup ruas, dan 3. 

Prosesus artikularis (taju penyendi), membentuk persendian 

dengan ruang tulang belakang (vertebralis). 

Fungsi ruas tulang belakang, yaitu: 

a. Menahan kepala dan alat-alat tubuh yang lain. 

b. Melindungi alat yang halus yang ada di dalamnya (sumsum 

tulang belakang). 
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c. Tempat melekatnya tulang iga dan tulang panggul. 

d. Menentukan sikap tubuh. 

 

 

Gambar 7. Tulang Belakang 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.105 
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• Tulang Leher (cervical vertebrae) 

Tujuh puncak tulang dari bawah kepala ke pangkal leher 

adalah tulang leher, tulang belakang terkecil dan teringan, 

mereka sangat penting untuk menggerakan kepala dan 

leher. 

• Tulang Punggung ( thoracic vertebrae) 

Tulang yang berkenaan dengan dada. 12 tulang yang 

berkenaan dengan dada adalah tulang dari tepat di 

bawaah leher ke tulang lurus terakhir dan secara bertahap 

meningkatkan ukuran dari atas kebawah. Yang unik pada 

tulang ini adalah beratikumulasi dengan rusuk. Tulang ini 

adalah kunci untuk gerakan Thorax, pada bagian 

punggung atas. 

• Tulang Pinggang (lumbar vertebrae) 

5 tulang selanjutnya adalah tulang pinggang, tulang yang 

bertempat di bawah rusuk terakhir ke pinggul. Tulang ini 

lebih kuat dan lebih besar dari yang di atas dan sangat 

berguna untuk menompang berat badan serta berfungsi 

sebagai bantalan. Vertebra lumbalis merupakan bagian 

yang penting pada gerakan punggung bawah. 

• Tulang Kelangkang (sacrum vertebrae) 

5 vetebra berikutnya disebut vetebrae sacral. Bukan 

bertindak secara bebas, tulang ini menyatu pada orang 
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dewasa membentuk sacrum yang berbentuk segitiga. 

Setiap sisi sacrum berhubungan dengan satu tulang 

pinggul, memberikan stabilitas penting bagi pinggul. 

Karena tulang ini menyatu, gerakan utama sacrum menjadi 

relatif terhadap vertebrae lumbalis terakhir. Bersamaan 

dengan ini antara vertebrae lumbalis terakhir dan sacrum 

disebut sendi lumba sacral. Gerakan sendi ini memiliki 

pengaruh besar pada keselarasan dari punggung bawah 

dan panggul. 

• Tulang Ekor (Coccygeal vertebrae/coccyx) 

4 vertebra terakhir disebut juga vertebra coccygeal. Tulang 

ini menyatu untuk membentuk segitiga kecil yang dianggap 

tulang ekor vestigual. Karenanya, vertebrae ini sering 

disebut sebagai coccygeal vertebrae, meskipun nama 

teknisnya adalah coccyx. 

5. Tulang Gelang Bahu 
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Gambar 8. Tulang Belikat (os scapula) dan Tulang 

Selangka (os clavicula) 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.109 

• Tulang belikat (os scapula) 

• Acromion process 

• Coracoid process 

• Glenoid cavity 

• Spine 

• Tulang selangka/ (os clavicula) 
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6. Tulang Lengan 

 

 

Gambar 9. Os Humerus: (a) tampak belakang (anterior 

view); (b) tampak depan posterior view  

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.110 
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(a) Humerus Posterior view and anterior view 

• Greater tubercle 

• Intertubercular groove 

• Lesser tubercle 

• Deltoid tuberosity 

• Head 

• Anatomical neck 

• Surgical neck 

• Olecranon fossa 

• Coronoid fossa 

• Lateral epicondyle 

• Medial epicondyle 

• Capitulum  

• Trochlea 

Tulang Hasta (os ulna) & Tulang Pengumpil (os radius) 

• Os Radius 

• Head of radius 

• Radial tuberosity 

• Styloid process 

• Ulnar nocth of radius 

• Os ulna 

• Olecranon process 

• Trochlear nocth 

• Coronoid process 

• Head of ulna 

• Styloid process 
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Gambar 10. Os Radius and Os Ulna 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.111 
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Gambar 11. Tulang Tangan Kiri Tampak Depan 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.111 

• Tulang pergelangan tangan (os carpals) 

• Tulang telapak tangan (os metacarpals) 

• Tulang jari tangan (os phalanges) 

• Proximal phalanx 

• Middle phalanx 

• Distal phalanx 
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7. Tulang gelang panggul (os pelvis) 

 

 

Gambar 12. Tulang Panggul Tampak Depan 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.112 

• Tulang usus (os illium) 

• Sacral promontory 

• Sacrum  

• Sacroiliac joint 

• Pubic tubercle 

• Tulang duduk (os ischium) 

• Pubic arch 

• Tulang kemaluan (os pubis) 

• Acetabulum  

• Symphysis pubis 
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8. Tulang Tungkai 

 

Gambar 13. Os Femur: (a) tampak belakang (anterior 

view); (b) tampak depan posterior view 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.115 

Tulang Paha (Os Femur)  

• Head  

• Neck 
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• Greater trochanter 

• Lesser trochanter 

• Patellar 

• Lateral condyle 

• Medial condyle 

Tulang kering (os tibia) & Tulang betis (os fibula) 

 

Gambar 14. Os Fibula & Os Tibia 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.115 
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• Tulang kering (os tibia) 

• Lateral condyle 

• Medial condyle 

• Tibia tuberosity 

• Medial malleous 

• Tulang betis (os fibula) 

• Head of fibula 

• Lateral malleolus 

 

Gambar 15. Tulang Kaki Tampak Samping 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.116 
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Gambar 16. Tulang Kaki Tampak Depan 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.116 

• Tulang pergelangan kaki (os tarsals) 

• Talus  

• Tulang telapak kaki (os metatarsals) 

• Tulang jari kaki (os phalanges) 

• Proximal phalanx 

• Middle phalanx 

• Distal phalanx 
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OTOT 

Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang 

berfungsi sebagai alat gerak aktif penggerak tulang yang 

disebabkan oleh kemampuan sel-sel otot untuk melakukan 

kontraksi. Perlu diketahui bahwa jumlah otot didalam tubuh 

meliputi sekitar 40-50% berat badan. Secara mikroskopis otot 

rangka terdiri dari satuan-satuan serabut otot. Satu serabut otot 

adalah satu sel otot, panjangnya dapat mencapai beberapa cm. 

Satu sel otot mempunyai banyak inti sel yang biasanya terletak di 

bagian periferi dekat kepada membran sel. Dibawah garis 

mikroskop cahaya, otot rangka menunjukkan adanya garis-garis 

melintang, strukturnya yang tepat hanya dapat dilihat dengan 

mikroskop elektron. Pada pembesaran 20.000 x, di dalam sel otot 

dapat dilihat adanya struktur-struktur seperti serabut. Benang-

benang/ serabut ini disebut sebagai myofibril, yang terdiri dari 

filamen-filamen actin dan myosin yang tersusun dari molekul-

molekul protein yang hanya dapat ditemukan di dalam sel otot. 

Secara anatomi otot tersusun oleh  dua jenis filamen dasar, 

yaitu filame aktin dan filamen myosin. Kedua filamen inilah yang 

menjadi penyusun suatu struktur otot yang disebut miofibril. 

Sekumpulan miofibril ini akan membentuk serabut otot dan 

sekumpulan serabut otot akan membentuk otot. 

Myofibril dikelilingi oleh mitochondria dan satu sistem tabular 

memanjang (longitudinal), yang dikenal sebagai reticulum 

sarcoplasma. Tabulus Transversal (Tabulus T) yang berjalan 

melintang yang menembus sel otot, sesungguhnya adalah 
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invaginasi dari membran sel luar (membran sel otot) yang disebut 

sebagai sarcolemma. 

Otot dapat berkontraksi karena adanya suatu rangsangan, yaitu: 

1. Rangsangan mekanis, seperti pijat, tarik, dan tekanan. 

2. Rangsangan suhu, seperti dingin dan panas. 

3. Rangsangan kimia, seperti asam-basa dan garam. 

4. Rangsangan elektris dan arus listrik. 

Kontraksi sel-sel otot dikendalikan oleh sel-sel syaraf. Otot 

dapat menggerakan tulang, kulit rambut, gerak peristatik saluran 

dalam, jantung, dan pembulu darah. Berdasarkan mortofologi, 

letak, dan cara kerjanya otot dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

otot lurik, otot polos, dan otot jantung.  

Otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, mempunyai 

kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Otot disebut sedang 

berkontraksi, apabila otot tersebut sedang memendek atau 

memanjang (otot sedang bekerja). Sedangkan otot dikatakan 

berelaksasi, apabila otot itu sedang beristirahat.  

Secara umum, otot memiliki tiga sifat dalam melakukan gerakan, 

yaitu: 

1. Kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi 

memendek. Sifat kontraktibilitas memungkinkan otot mampu 

memendek sehingga lebih pendek dari ukuran normalnya. Sifat 

kontraktibilitas ini terjadi apabila otot sedang melakukan kerja.  
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2. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan 

kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Otot 

dikatakan memiliki sifat ekstensibilitas karena otot mampu 

memanjang, sehingga ukurannya lebih panjang dari ukuran 

normalnya (ukuran semula).  

3. Elastibilitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran 

semula setelah berkontraksi. Saat kembali pada ukuran 

semula otot disebut dalam keadaan relaksasi. 

BAGIAN-BAGIAN OTOT 

Otot memiliki bagian-bagian, yaitu: 

1. Sarcolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot 

yang fungsinya sebagai pelindung otot. 

2. Sarcoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk 

tempat dimana miofibril dan miofilamen berada. 

3. Filamen  

Tersusun atas dua macam dasar, yaitu filamen aktin (tipis) 

dan filamen myosin (tebal). Kedua filamen ini menyusun 

miofibril. Miofibril menyusun serabut otot dan serabut otot-

serabut otot menyusun suatu otot. 

4. Miofibril merupakan serat-serat pada otot. 

5. Miofilamen adalah benang-benang/filamen halus yang 

berasal dari miofibril. Miofilamen terbagi atas dua macam, 

yaitu: 

a. Miofilamen homogen (terdapat pada otot polos). 

b. Miofilamen heterogen (terdapat pada otot jantung/otot 

cardiak dan otot rangka/otot lurik). 
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Di dalam miofilamen terdapat protein kontraktil yang disebut 

aktomyosin (aktin dan myosin), tropopin dan tropomyosin. Ketika 

otot kita berkontraksi (memendek) maka protein aktin yang sedang 

bekerja dan jika otot kita melakukan relaksasi (memanjang) maka 

myosin yang sedang bekerja. 

FUNGSI OTOT 

Secara umum fungsi otot adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan gerakan bersama tulang / mobilitas. 

2. Mengalirkan darah / sirkulasi darah. 

3. Mengerdarkan sari makanan / melaksanakan 

pencernaan. 

4. Menggerakan jantung. 

5. Komunikasi.  

6. Pemeliharaan postur dan keseimbangan. 

7. Pemeliharaan suhu tubuh. 

JENIS-JENIS OTOT 

a. Otot Lurik (Otot Rangka) 

Nama lain untuk otot lurik adalah otot rangka, atau sering 

pula disebut otot serat melintang. Disebut demikian karena 

keadaan fibril-fibril otot ini memiliki alur-alur melintang yang gelap 

disebut anisotrop, dan terang yang disebut isotrop. Alur gelap dan 

terang ini tersusun secara berselingan. Otot ini bekerja dibawah 

kesadaran. Otot ini mampu menggerakan tulang karena otot dapat 

memanjang dan memendek. Hasil gerakan otot inilah yang 

menyebabkan tulang-tulang menjadi tempat perlekatan dapat  

bergerak. Sel-sel otot lurik berbentuk silindris dan mempunyai inti 
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yang jumlahnya cukup banyak. Periode istirahat pada otot lurik 

berlangsung berkali-kali dan dapat berkontraksi secara cepat. Otot 

lurik tersusun oleh sekumpulan serabut yang dibalut oleh fasia 

propia. Kumpulan serabut yang dibalut fasia propia selanjutnya 

dibalut lagi oleh suatu lapisan pembungkus yang disebut 

superfasialis.  

Jika kita perhatikan otot memiliki bentuk seperti kumparan 

yang terbagi menjadi dua, yaitu:  

1. Ventrikel (empal), merupakan bagian tengah otot yang 

menggembung. 

2. Urat otot (tendon), merupakan kedua ujung yang mengecil. 

Urat otot (tendon) tersusun dari jaringan ikat dan bersifat keras 

dan liat. Berdasarkan perlekatannya pada tulang, tendon 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu origo dan insersio. Origo 

adalah kelompok tendon yang melekat pada tulang yang tidak 

berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi, sedangkan 

insersio merupakan kelompok tendon yang melekat pada 

tulang yang bergerak ketika otot sedang bekerja (berkontraksi). 

 

Gambar 17. Otot Lurik (otot rangka) 
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Ciri-ciri otot lurik (otot rangka): 

• Bentuknya silindris, memanjang. 

• Tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti 

daerah gelap gelap dan terang secara berseling-seling (lurik) 

• Mempunyai bayak inti sel. 

• Bekerja dibawah kesadaran, artinya menurut perintah otak, 

oleh karena itu otot lurik disebut sebagai otot sadar. 

• Terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan otot 

tangan. 

 

b. Otot Polos 

Otot polos merupakan otot besar yang menyusun organ-

organ bagian dalam (otot viseral). Otot ini disebut juga otot 

involunter,disebut demikian karena otot ini bekerja di luar 

kesadaran. Bentuk sel-sel otot polos seperti kumparan halus, 

dengan setiap selnya memiliki satu inti yang letaknya di tengah. 

Seperti telah dikatakan di atas bahwa otot ini bekerja tidak menurut 

kehendak atau perintah, karena otot polos sarafnya adalah saraf 

otonom. Sebagian besar otot polos dapat ditemukan pada organ-

organ tubuh bagian dalam, contohnya: 

1. Dinding saluran pencernaan 

2. Saluran-sauran pernafasan 

3. Pembuluh darah 

4. Saluran kencing dan kelamin 
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Gambar 18. Otot Polos 

 

Ciri-ciri otot polos: 

• Bentukya gelondong kedua ujungnya meruncing dan dibagian 

tengahnya mengembung. 

• Mempunyai satu inti sel. 

• Tidak memiliki garis-garis melintang (polos). 

• Bekerja diluar kesadaran, artinya tidak dibawah perintah otak, 

oleh karena itu otot polos disebut sebagai otak tak sadar. 

• Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot 

saluran kemih, dan lain-lain. 
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c. Otot Jantung 

Otot jantung memiliki kemiripan struktur dengan otot lurik, 

tetapi apabila diperhatikan lebih teliti, ternyata otot jantung berbeda 

dengan otot lurik. Perbedaan yang terdapat pada otot jantung dan 

otot lurik, yaitu otot jantung serabut-serabut ototnya memiliki 

percabangan, sedangkan otot lurik tidak bercabang. Di samping 

itu, sistem persarafannya pun berbeda. Jika otot lurik bekerja di 

bawah pengaruh kesadaran, sedangkan otot jantung tidak karena 

sarafnya adalah sistem saraf otonom. Inti sel otot jantung terdapat 

di tengah. 

 

Gambar 19. Otot Jantung 
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Ciri-ciri otot jantung: 

• Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya 

sama seperti otot lurik, gelap terang secara berseling-seling 

dan terdapat percabangan sel. 

• Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, 

tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung 

menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya 

seperti otot polos, oleh karena itu disebut juga otot spesial. 

KONTRAKSI OTOT 

Pada tingkat Molekular, kotraksi otot adalah serangkaian 

peristiwa reaksi fisiko-kimia antara filamen actin dan myosin. 

Kepala dari molekul myosin, melekat pada filamen actin yang 

berada di sebelahnya. Filamen actin yang terlambat pada garis Z 

kemudian melakukan serangkaian gerakan menarik ke arah medial 

seperti yang terjadi seperti yang terjadi pada ketika orang 

melakukan lomba tarik tambang. Akibatnya jarak antara kedua 

garis Z yang merupakan ujung dari sarcomere jadi mengecil dan 

terjadilah apa yang disebut sebagai kontraksi sarcomere, yang 

adalah kontraksi otot. Untuk dapat terjadinya reaksi antara filamen 

actin dan myosin, harus dipenuhi dua syarat, sebagai berikut: 

1. Sejumlah kadar ion Ca++ harus ada di sekitar otot yang 

berkontraksi. 

2. Harus tersedia pasokan sumber daya ATP yang mencukupi. 
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Gambar 20. Kontraksi Otot 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.131 

 

Setiap satu kontaksi otot dimulai dengan adanya satu 

rangsangan saraf yang berupa impuls listrik. Impuls listrik ini 

berasal dari saraf motoris alpha, yang menembus membran sel 

otot melalui Tubulus T. Akibat adanya impuls listrik ion-ion Ca++ 

yang dibebaskan dari retikulum sarcoplasma, dan mulailah terjadi 
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kontraksi otot. Segera setelah berakhir implus saraf, ion Ca++ 

dipompa kembali kedalam retikulum sarcoplasma, sehingga otot 

dapat relaksasi. 

Adenosine-tri-phosphate (ATP) adalah senyawa kimia 

berdaya (berenergi) tinggi yang memasok daya untuk semua 

reaksi-reaksi sel. ATP adalah ibarat batre yang telah dicharge. 

Dengan melepaskan molekkul Phosphate, dihasilkan daya kimia 

untuk terjadinya reaksi actin-myosin, dan dengan terpakainya daya 

yang tersimpan dalam ATP maka ATP berubah menjadi ADP 

(Adenosine-di-phosephate). 

SIFAT KERJA OTOT 

Kita ketahui bahwa fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif 

dan sebagai gerakan (kontraksi) karena adanya rangsangan. 

Namun berkontraksinya otot tidak disebabkan oleh satu 

rangsangan saja, tetapi oleh serangkaian rangsangan yang 

sifatnya berurutan. Salah satu rangsangan akan memperkuat 

rangsangan yang lain. Dengan demikian, akan terjadi ketegangan 

(tonus) yang maksimum. Tonus yang terjadi berlangsung secara 

terus-menerus. Saat bekerja otot memiliki dua sifat, yaitu antagonis 

dan sinergis. Berikut ini akan dijelaskan mengenai dua sifat otot 

tersebut: 

1. Sifat Antagonis 

Dikatakan antagonis, apabila kerja otot menyebabkan 

pengaruh yang sifatnya berlawanan. Keadaan otot yang saling 

antagonis, misalnya pada kerja otot yang disebut ekstensor 

(meluruskan) dan fleksor (gerak membengkokkan), otot trisep 
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dan otot bisep.Di samping itu, otot yang bekerja secara 

antagonis terjadi pada otot-otot yang bekerja abduktor 

(menjauhi badan) dan adduktor (mendekati badan), contohnya 

pada gerakan tangan sejajar bahu dan sikap gerak yang 

sempurna. Di samping itu, otot juga memiliki sifat antagonis 

yang disebut depresor (kebawah) dan elevator (ke atas), 

contohnya pada gerakan merunduk dan menengadahkan 

kepala. Gerak antagonis yang lain adalah supinator (membalik) 

dan pronator (menelungkup), contohnya pada gerak membalik 

dan menelungkupkan telapak tangan. 

 

2. Sifat Sinergis 

Gerakan otot sifatnya sinergis, yaitu gerak otot yang apabila 

berkontraksi menimbulkan gerak searah. Gerak sinergis 

didapati pada gerakan menengadahkan telapak tangan atau 

menelungkupkan telapak tangan. 

Kerja otot dengan durasi sampai dengan 10 detik (pasokan 

daya: anaerobik alaktasid) 

Setiap gram otot manusia mengandung sekitar 5 µMol ATP 

dan 15 µMol PC (Phospho-creatine) keduanya merupakan sumber 

daya potensial di dalam otot. Sumber daya ini dapat menghasilkan 

sejumlah besar kerja dalam waktu singkat. Penggunaan daya 

adalah sangat besar pada olahraga-olahraga angkat berat, tolak 

peluruh, atau sprint 100 M. Akibatnya pada olahraga-olahraga 

demikian, dalam 10 detik daya kaya fosfat dalam sel hampir 

seluruhnya terpakai, sehingga hampir tidak tersisa. Walaupun 
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olahraga demikian melibatkan sejumlah besar otot, dampak 

sistemiknya terhadap olahdaya seluruh tubuh adalah minimal. 

Latihan teratur menyebabkan meningkatnya  cadangan ATP 

dan PC di dalam otot, tetapi pengaruhnya itu tidak terlalu signifikan 

bila dibandingkan dengan bertambah besarnya serabut otot dan 

seluruh otot itu secara keseluruhan. Artinya pada olahraga-

olahraga jenis ini, perubahan anatomis lebih dominan dari pada 

perubahan fisiologisnya. 

Kerja otot dengan durasi sampai dengan 3-4 menit (pasokan 

daya: anaerobik laktasid) 

Aktivitas fisik yang harus dipertahankan pada intensitas yang 

relatif tinggi selama 2-3 menit, sumber daya ATP untuk kontraksi 

otot pada awalnya dipasok oleh PC dengan melepaskan gugus 

fosfatnya. Kemudian setelah PC habis terpakai, dilanjutkan melalui 

mekanisme glikolisis anaerobik. Pasokan daya melalui jalur 

olahdaya ini menghasilkan daya sekitar 50 kcal/men untuk atlet 

yang terlatih baik, misalnya seperti pelarih 400 M dan 800 M. 

Otot yang diperunakan untuk aktivitas ini, terutama adalah 

serabut-serabut otot FT (Fast Twitch). Bila dibandingkan dengan 

otot ST (Slow Twitch), otot-otot FT mempunyai enzim myosin-

ATPase dengan aktivitas yang tinggi, mempunyai cadangan 

Glikogen otot intraseluler yang besar, enizim-enzim glikolitik yang 

lebih aktif, sedangkan aktivitas enzim-enzim oksidatifnya adalah 

rendah. 
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 Kerja otot dengan durasi antara 30 detik – 3 menit, 

menghasilkan sejumlah besar asam laktat yang merupakan hasil 

akhir dari olahdaya glikolisis anaerobik; asam laktat ini mempunyai 

dampak sistemik dan dampak lokal terhadap olahdaya otot. 

Setelah melakukan olahraga exhaustive, kadar asam laktat 

maksimal dalam otot dapat mencapai 25 mMol/kg otot, sedangkan 

di dalam darah dapat mencapai 20 mMol/Liter darah. Tingkat 

asidosis yang disebabkan oleh jumlah asam laktat ini, 

menghasilkan nilai Ph 6.4 di dalam otot, dan 6.8 di dalam darah 

arteri, dan hal ini menghambat olahdaya glikolitik yang disebabkan 

karena fungsi enzim-enzim glikolitik menjadi terhambat. Kondisi 

asidosis ini tidak dapat dikompensasi oleh sistem buffer darah 

maupun oleh mekanisme respirasi. Kondisi asidosis yang extreme 

ini juga dapat menjadi penyebab menurunya intensitas kerja atau 

bahkan terhentinya aktivitas kerja. Pada aktivitas repetitife dengan 

periode istirahat yang singkat seperti misalnya pada latihan 

interval, atau permainan sepakbola, terkurasnya glikogen otot 

dapat juga menjadi faktor pembatas kemampuan. 

Selama masa pemulihan setelah melakukan aktivitas fisik 

yang exhaustive, kondisi aksidosis secara berangsur menjadi 

normal dalam 30-60 menit. Asam laktat yang mudah diserap dari 

otot ke dalam darah kemudian diolah oleh hati, otot jantung, dan 

bahkan oleh otot rangka itu sendiri. Bila selama pemulihan disertai 

dengan melakuka aktivitas ringan, maka pemulihan dari kondisi 

asidosis ini menjadi semakin cepat. 

Dengan melakukan program latihan khusus, pembentukan 

daya melalui glikolisis anaerobik di dalam otot, dapat meningkat 
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secara signifikan, disebabkan meningkatnya kadar enzim-enzim 

yang terlibat dalam proses itu. Olahragawan  yang terlatih terbukti 

mampu mentoleransi perubahan keseimbangan asam-basa yang 

lebih besar dari pada orang-orang yang tidak terlatih. 

Kerja otot dengan durasi sampai dengan 3-4 menit (pasokan 

daya: anaerobik laktasid) 

Selama kerja otot dengan durasi lebih dari3 menit, ATP 

dipasok melalui mekanisme olahdaya oksidatif, walaupun pada 

awalnya selama 10 menit pertama terjadi kontribusi dari olahdaya 

glikolisis anaerobik. Atlet daya tahan yang terlatih baik, seperti 

pembalap sepeda, pedayung, dan pelari jarak jauh dapat 

menghasilkan daya 30 kcal/men dari berbagai sumber aerobik. 

Akan tetapi penggunaan daya yang begitu tinggi tidak dapat 

dipertahankan untuk waktu tak terbatas, misalnya selama lari 

maraton pasokan daya biasanya hanya sebesar 70-80% dari 

kapasitas aerobiknya. Aktivitas jenis ini dilakukan oleh serabut-

serabut otot ST, sedangkan serabut-serabut otot FT hanya 

dipergunakan ketika intensitas larinya memang perlu ditingkatkan 

seperti misalnya pada sprint akhir untuk mencapai garis finish. 

Karbohidrat dan asam lemak bebas merupakan sumber daya 

utama dalam mekanisme pembentukan daya secara aerobik 

melalui siklus Krebs, sedangkan asam amino, asam asetoesetat, 

dan asam β-Hidroksi butirat, kontribusinya relatif tidak signifikan. 

Didalam otot karbohidrat disimpan dalam bentuk butiran-butiran 

glikogen, sedangkan asam lemak bebas disimpan dalam bentuk 
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tetesan (droplets) lemak. Karbohidrat dan asam lemak dipasok 

melalui darah dari sumber-sumber hati dan jaringan lemak. 

OTOT-OTOT YANG MENEMPEL PADA RANGKA 

TUBUH MANUSIA 

 

Gambar 21. Otot-otot pada Tubuh Manusia (tampak depan) 

Dikutip dari: Donald C. Rizzo., 2010. Fundamentals of Anatomy 

Physiology. DELMAR CENGAGE Learning, USA. h. 203 
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Gambar 22. Otot-otot pada Tubuh Manusia (tampak belakang) 

Dikutip dari: Donald C. Rizzo., 2010. Fundamentals of Anatomy 

Physiology. DELMAR CENGAGE Learning, USA. h. 204 
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Gambar 23. Otot-otot pada Bagian Kepala dan Leher 

 

Dikutip dari: Donald C. Rizzo., 2010. Fundamentals of Anatomy 

Physiology. DELMAR CENGAGE Learning, USA. h. 205 

 

 

 

 



“ANATOMY MOVEMENT”  48 

 

 

 

Gambar 24. Otot-otot pada Bagian Kepala dan Leher (tampak 

samping) 

 

Dikutip dari: Donald C. Rizzo., 2010. Fundamentals of Anatomy 

Physiology. DELMAR CENGAGE Learning, USA. h. 206 
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Gambar 25. Otot-otot yang Melekat pada Tubuh Manusia 

  

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York. 

h.19 
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Gambar 26. Letak Otot pada Bagian Lengan dan Jari 

 

Dikutip dari: Donald C. Rizzo., 2010. Fundamentals of Anatomy 

Physiology. DELMAR CENGAGE Learning, USA. h. 208 
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Gambar 27. Letak Otot pada Bagian Kaki 

 

Dikutip dari: Donald C. Rizzo., 2010. Fundamentals of Anatomy 

Physiology. DELMAR CENGAGE Learning, USA. h. 214 
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SENDI 

Sendi disebut juga joint atau arthron. Arthrologi merupakan 

bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan 

persendian dalam tubuh manusia. Mekanisme arthron adalah 

mekanisme yang mengulas tentang persendian dan 

persambungan. Mekanisme arthron ini diulas lengkap dalam 

cabang keilmuannya disebut arthrologi. Arthrologi berasal dari kata 

arthron (sendi) dan logos (ilmu). 

Persendian berperan mempertahankan kelenturan kerangka 

tubuh. Tanpa persendian, tubuh tidak mungkin melakukan 

berbagai gerakan. Persambungan adalah perhubungan dua buah 

tulang atau lebih secara langsung. Pada persambungan sedikit 

sekali kemungkinan bergeraknya, atau dapat dikatakan hampir 

tidak ada gerakan.  

Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih yang 

memungkinkan terjadinya pergerakan. Pada suatu sendi dapat 

terjadi gerakan baik sedikit (terbatas) maupun banyak (bebas). 

Arthron tubuh manusia dapat dibagi ke dalam 2 (dua) golongan, 

yaitu: 

a. Persambungan (synarthrose/ immovable joint) 

Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau 

lebih secara langsung, dan diperkuat dengan jaringan ikat 

(connection tissue/ tulang rawan/ cartilage). Pada 

persambungan sedikit sekali kemungkinan bergeraknya atau 

dapat dikatakan hampir tidak ada gerakan. Pada tulang kepala 
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dan tengkorak hampir seluruhnya merupakan persambungan, 

kecuali perhubungan antara tulang rahang atas dan rahang 

bawah. 

b. Persendian (diarthrose/ movable joint) 

Persendian adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih 

secara tidak langsung. Pada persendian terjadi gerakan 

sebagai berikut: 

• Persendian yang dapat bergerak sedikit (Slightly 

movable) 

Pada persendianya tulang-tulang yang dihubungkan 

tidak secara langsung, tetapi dihubungkan dengan 

jaringan berserabut, ada yang berbentuk cakram (discus 

arthiculare) dan yang dihubungkan oleh selaput jaringan 

ikat (membrane interossa). 

• Persendian yang dapat bergerak luas (Freely movable 

joint) 

Pada persendiannya tulang-tulang yang membentuk 

sendi ini tidak berhubungan secara langsung karena 

permukaan tulang dihubungkan dengan dilapisi jaringan 

rawan sendi (cartilage arthiculare) dan dipisahkan oleh 

suatu rongga sendi (cavum arthiculare). 

Kerangka tubuh terbentuk dari beberapa tulang yang tersusun 

sedemikian rupa membentuk postur tubuh, satu tulang dengan 

yang lainnya dihubungkan oleh jaringan ikat (connection tissue), 

tali-tali pengikat (ligament), jaringan rawan (cartilage), dan otot-otot 

(muscle). Dengan adanya persendian, memungkinkan terjadinya 

gerakan-gerakan pada tubuh kita.  
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Beberapa komponen penunjang sendi: 

• Kapsula sendi adalah lapisan berserabut yang melapisi sendi. 

Di bagian dalamnya terdapat rongga. 

• Ligament adalah jaringan yang berbentuk pita yang tersusun 

dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan 

tulang lain pada sendi. 

• Tulang rawan hailin adalah jaringan tulang rawan yang 

menutupi ke dua ujung tulang, yang berguna untuk menjaga 

benturan. 

• Cairan sinovial adalah cairan pelumas pada kapsula sendi. 

Dalam persendian terdapat membran sinovial atau selaput sendi, 

yaitu: selaput membungkus ujung-ujung tulang yang membentuk 

persendian. Selaput ini menghasilkan minyak sinovial yang 

berguna sebagai pelumas sendi. 

Berdasarkan jangkauan gerakan yang dimiliki, persendian 

dibedakan menjadi: 

a. Persendian Fibrosa, yaitu persendian yang tidak dapat 

digerakan, dimana letak tulang-tulangnya sangat berdekatan 

dan hanya dipisahkan oleh selapis jaringan ikat fibrosa. 

Contohnya: suturan di antara tulang-tulang tengkorak. 

• Persendian kartilagenosa, yaitu: persendian yang 

gerakannya terbatas, dimana tulang-tulangnya 

dihubungkan oleh tulang rawan hialin, contohnya: tulang 

rusuk. 
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• Persendian sinovial, yaitu: persendian yang gerakannya 

bebas, merupakan bagian terbesar dari persendian pada 

tubuh orang dewasa, contohnya: sendi bahu dan panggul, 

siku dan lutut, sendi pada tulang-tulang jari tangan dan 

kaki, pergelangan tangan dan kaki. 

b. Dari sekian banyak persendian yang terdapat pada tubuh 

manusia ada beberapa persendian yang cukup tinggi 

mobilitasnya, sehingga kemungkinan untuk mengalami cedera 

juga semakin besar. Contohnya: persendian pada daerah siku, 

dan lutut. Salah satu dari persendian tersebut dapat menjadi 

sasaran dari osteoarthritis. Persendian yang sehat bisa 

disederhanakan sebagai persendian yang bebas dari 

kerusakan, bahan kimia beracun, peradangan, dan 

osteoarthristis serta mampu menunjang gerakan tubuh tanpa 

merasa tersiksa.  

STRUKTUR PADA PERSAMBUNGAN DAN 

PERSENDIAN 

Sebagian besar persendian pada tubuh manusia dibentuk oleh 

persendian yang dapat bergerak luas. Tulang-tulang yang 

mambentuk sendi tidak berhubungan secara langsung karena 

permukaan bagian tulang yang dihubungkan lapisan jaringan 

rawan sendi dan dipisahkan oleh suatu rongga sendi. 

Diarthrose mempunyai kemungkinan bergerak yang lebih luas 

dari pada synarthrose dan ampiarthrose. Diarthrosis mempunyai 

ciri-ciri sebagi berikut: 
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• Permukaan sendi dibalut oleh selaput atau kapsula jaringan 

ikat fibrous. 

• Persendian dimana hubungan tulangnya disini mempunyai 

ruang sendi yang disebut cavum articular. 

• Bagian dalam kapsula dibatasu oleh membran jaringan ikat 

disebut membran sinovial yang menghasilkan cairan 

pelumas untuk mengurangi gesekan. 

• Kapsula fibrousnya ada yang diperkuat oleh ligamen dan 

ada yang tidak. 

• Di dalam kapsula biasanya terdapat  bantalan kartilago 

serabut. 

• Karakteristik articulatio synovialis mempunyai: cavitas 

synovialis, cartilago articularis, dan capsula articularis. 

 

Sendi pada Gelang Bahu dan Lengan 

1. Sendi Gelang Bahu 

Gelang bahu terdapat sendi dada selangka, dan selangka ujung 

bahu: 

a) Sterno-clavicular. Menghubungkan gelang bahu (shoulder 

girdle) dengan badan (trunk). 

b) Acromio-clavicular, termasuk sendi arthrodial. Tulang-tulang 

yang membentuknya adalah selangka, dan belikat. 

Gerakan antar tulang selangka dan tulang belikat ini sedikit sekali. 

Gerakan-gerakan yang dapat dilkukan pada sendi-sendi adalah: 
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• Mengangkat Bahu (elevation) 

• Menurunkan Bahu (depression) 

• Menggerakan Bahu ke depan (protection) 

• Menggerakan Bahu ke belakang (retraction) 

 

2. Sendi pada Lengan 

Pada lengan terdapat sendi-sendi: 

• Sendi bahu (shoulder) 

• Sendi siku (elbow) 

• Sendi hasta pengumpil atas (superior radioulnar) 

• Hasta pengumpil bawah (inferior radioulnar-inferior rad) 

• Sendi pergelangan tangan (intercarpal) 

• Sendi antar tulang pergelangan tangan dengan tulang 

telapak tangan (carpo-metacarpal) 

• Sendi antar tulang telapak tangan (intermetacarpal) 

• Sendi antar tulang telapak tangan dengan tulang jari-jari 

tangan ke satu (metacarpo-palangeal) 

• Sendi antar tulang jari-jari tangan ke satu dan ke dua 

(proximal interphaingeus) 

• Sendi antar tulang jari-jari tangan ke dua dan ke tiga 

(distalis inter palangeus) 

Sendi-sendi pada Gelang Panggul dan Tungkai 

1. Sendi-sendi pada gelang panggul 
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Pada gelang panggul terdapat sendi usus selangka (racroilica) dan 

sendi kemaluan (symphysis pubis). 

a) Sacroiliaca. Sendi ini termasuk sendi arthrodial, tetapi 

kemungkinan geraknya sedikit. 

b) Symphysis pubis. Persambungan ini termasuk symphysis. 

 

2. Sendi-sendi pada tungkai 

Pada tungkai terdapat sendi-sendi: 

• Sendi pangkal paha/ panggul (hip joint) 

• Sendi lutut (knee joint) 

• Persambungan tulang kering betis (tibiofibular joint) 

• Sendi pergelangan kaki (ankle joint) 

• Sendi antar tulang pergelangan/ pangkal kaki (intersal joint) 

• Sendi antar tulang pergelangan kaki dengan tulang telapak 

kaki (tarsometacarpal joint) 

• Sendi antar tulang telapak kaki (intermetatarsal joint) 

• Sendi antar tulang telapak kaki dengan tulang jari kaki ke 

satu (metatarso-phalangeal jaoint) 

• Sendi antar tulang jari kaki (inter-phalangeal joint) 

 

Sendi-sendi pada Tulang Belakang 

Pada tulang belakang terdapat sendi-sendi sebagai berikut: 

• Sendi tulang kepala (atlas-occipital) 
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Gerakan-gerakan pada sendi ini adalah: menundukkan 

kepala ke depan (flexion), menengadahkan kepala ke 

belakang (extention), dan membengkokkan kepala ke 

samping kanan/kiri (abduction). 

• Sendi antara tulang belakang (interval vertebral). Sendi ini 

terdiri dari: atlas-apistrophic, dan sendi antar lengkungan 

tulang belakang. 

 

Sendi-sendi Rangka Dada 

Pada rangka dada (thorax) terdapat sendi-sendi dan 

persambungan sebagai berikut: 

• Costo vertebal joint 

• Costol chondral joint 

• Sterno costal joint 

• Inter chondral joint 

 

Macam-macam persendian pada tubuh dapat diklasifikasikan 

ke dalam 3 (tiga) tipe persendian, yaitu: synarthrosis, 

diarthrosis, dan amphiarhrosis. 

1. Synarthrosis (Articulation fribrosa) 

Synarthrosis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

• Hubungan atau persambungan tulang yang tidak memiliki 

ruang sendi. 
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• Sendi yang terjadi oleh adanya kesinambungan sehingga di 

antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu 

jaringan serat atau kalogen sehingga sama sekali tidak bisa 

digerakkan. 

• Sendi yang terwujud tulang-tulang yang bersambungan satu 

sama lainnya dengan perantara sepotong jaringan 

penunjang. 

• Tidak memiliki rungan sendi (cavum articulare), sehingga 

juga tidak memiliki kapsula, membran, dan sinovial. 

• Kedua tulang dihubungkan oleh jaringan fibrous dan 

cartilage. 

Synarthrosis dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu: 

1. Synartrosis sinfibrosis 

2. Synartrosis sinkondrosis 

 

2. Diarthrosis (Articulation Synovialis) 

Diarthrosis adalah hubungan antar tulang yang kedua ujungnya 

tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga tulang dapat digerakkan. 

Diarthrosis disebut juga hubungan sinovial yang dicirikan dengan 

keleluasaan bergerak dan fleksibel. 

Diarthrosis pada umumnya dapat dibedakan menjadi bagian-

bagian sebagai berikut: 

1. Ujung-ujung sendi. 

2. Simpai sendi. 

3. Rongga sendi. 
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4. Alat-alat khusus: ligament, disci dan menisci articularis, bursa 

synoviale atau kandung lendir. 

Berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan diarthrosis dapat 

menjadi, yaitu: 

1. Articulation simplex, yaitu: Persendian yang dibentuk hanya 

oleh 2 buah tulang. 

2. Articulation composites, yaitu: persendian yang dibentuk oleh 

lebih dari 2 buah tulang. 

Diarthrosis berdasarkan bentuk permukaan sendi diklasifikasikan 

ke dalam 7 (tujuh) tipe, yaitu: 

1. Sendi peluru (ball and socket joint) 

2. Sendi pelana (saddle joint) 

3. Sendi putar (pivot joint) 

4. Sendi engsel (hinge joint) 

5. Sendi geser (gliding joint) 

6. Sendi condiiloid (articulatio condyloidea) 

7. Sendi luncur (ovoid/ elipsoidea) 

Gerakan pada diarthrose dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok 

gerakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Gerakan menggeser (gilding movement) 

2. Gerakan menyudut (angular movement) 

3. Gerakan berputar (rotation) 

  

3. Amphiarthrosis (Articulation Cartilaginosa) 
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Amphiarthrosis merupakan persendian yang dihubungkan oleh 

jaringan tulang rawan (cartilage) sehingga memungkinkan 

terjadinya sedikit gerakan, dapat berubah bentuk jika ada tekanan 

dan ini penting untuk melindungi tulang yang kaku. 

Macam-macam amphiarthrosis sebagai berikut: 

1. Symphysis 

Pada persendian ini tulang-tulang yang membentuk jaringan 

rawan berbentuk pipih dan agak tebal, misalnya: articulation 

intercapus vertebrae, articulation sacroiliaca, dan symphisis 

pubis. 

 

2. Syndesmosis  

Pada persendian ini , tulang-tulang yang membetuknya 

dihubungkan oleh selaput jaringan ikat (membrane intessea), 

misalnya: articulation tibiofibular, dan articulatio radisunare. 

Gangguan persendian manusia khususya ketika melakukan 

aktivitas olahraga adalah sebagai berikut: 

1. Terkilir (sprain) 

Jika tulang pada suatu persendian terlalu kuat digerakkan secara 

tiba-tiba dan berlebihan, hal ini akan menyebabkan simpai sendi 

dan tali-tali pengikat sendi akan sobek atau rusak. Terkilir 

merupakan gangguan sendi akibat gerakan pada sendi yang tiba-

tiba atau tak biasa dan bergerak secara paksa. 

2. Dislokasi (dislocation) 
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Dislokasi merupakan gangguan pada sendir dimana terjadi 

pergeseran dari lokasi awal sendi. Lepasnya atau keluarnya kepala 

sendi dari mangkuknya, keadaan tersebut mengharuskan kepala 

sendi dikembalikan ke dalam mangkuk sendinya yang disebut 

reposisi. 

3. Arthritis 

Arthritis merupakan radang sendi yang memberikan rasa sakit dan 

terkadang terjadi perubahan posisi pada tulang. Infeksi yang 

disebabkan oleh peradangan dalam rongga sendi, keadaan inilah 

yang disebut arthritis. 

4. Ankilosis (ankylosis) 

Ankilosis merupakan gangguan pada sendi disebabkan sendi tidak 

bisa bergerak karena ujung-ujung antar tulang serasa bersatu. 

Keadaan ini biasanya penderita takut akan menggerakan anggota 

tubuh yang sakit, sehingga lama-lama sendi menjadi kaku dan 

tidak dapat digerakkan lagi secara wajar. 
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GERAK 

Gerak manusia bisa terjadi karena adanya perubahan posisi 

dari tubuh atau anggota tubuh dalam ruang dan waktu. Semua 

bentuk gerakan terjadi karena dipengaruhi oleh sejumlah gaya. 

Gaya disini adalah kontraksi otot. Ada tiga unsur yang 

menyebabkan terjadinya gerakan, yaitu: 

• Tulang sebagai alat penggerak 

• Otot sebagai sumber penggerak 

• Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan 

Gerak merupakan elemen utama dalam pada sebagian besar 

olahraga. Gerakan dapat berbentuk pergerakan seluruh tubuh atau 

gerakan benda atau alat yang diakibatkan oleh kerja tubuh. Gerak 

adalah sebuah fungsi dari kecepatan dan arah. Gerak dapat 

bersifat horisontal atau vertical, artinya arahnya horisontal atau 

vertical atau membuat sudut dengan horizontal, atau dapat 

merupakan sebuah gerak melingkar yang mengelilingi sebuah 

pusat putaran.  

Banyak teori yang dikembangkan dalam materi ilmu gerak. 

Untuk mengerti dengan baik dari teori tersebut diperkenalkan 

pengertian-pengertian dari suatu ilmu gerak, karena akan 

membantu memberikan penjalasan dan pemahaman bagaimana 

melakukan aktifitas olahraga seperti jalan lari, lompat jauh, 

meluncur, menyelam, senam dan permainan 

menggunakan/dibantu alat. Dengan teori-teori tersebut membantu 

kita untuk melakukan analisis gerakan-gerakan seperti : 
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kecepatan, gerak lurus tidak beraturan, posisi kaki dalam keadaan 

kontak dan tidak kontak dengan tanah, gerakan memutar dan 

beberapa aspek serta teknik dalam olahraga serta gerak manusia. 

Jenis gerakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Gerakan Menggeser (Gliding Movement) 

Gerakan ini sederhana sekali. Sumbu gerakannya sejajar 

dengan tulang yang bergeser, misalnya: gerakan pada arthon 

intercapae dan intertarsale. Gerakannya adalah fleksi-ekstensi 

dan abduksi-adduksi. 

 

2. Gerakan Menyudut (Angular Movement) 

Gerakan menyudut biasanya terjadi pada persendian yang 

membentuk tulang-tulang panjang. Yang termasuk gerakan ini 

adalah Fleksi, Ekstensi, Abduksi, dan Adduksi. 

Macam-macam gerakan fleksi, yaitu: 

- Dorsal fleksi : fleksi ke arah punggung tangan atau kaki. 

- Platar fleksi : fleksi ke arah telapak kaki. 

- Volar fleksi : fleksi ke arah telapak tangan. 

- Lateral fleksi : fleksi kearah samping badan. 

- Ante fleksi : fleksi ke arah depan. 

- Retro fleksi : fleksi ke arah belakang. 

 

3. Gerakan Berputar (Rotation) 

Gerakan berputar ialah gerakan mengelilingi poros atau 

sumbuh secara penuh. Pada gerakan ini tulang berputar 

mengelilingi poros gerakan. Apabila gerakan berputar ini 

kurang dari 360 derajat, gerakan ini disebut berpilin (torsi). 
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Gerakan pronasi dan supinasi termasuk gerakan berpilin atau 

torsi. 

Macam-macam berputar atau rotasi: 

• Endorotasi : putaran ke dalam (misalnya: gaya bebas pada 

renang). 

• Eksorotasi : putaran ke luar (misalnya: gaya punggung 

pada renang). 
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Gambar 28. Gerakan sendi utama dari tungkai: a) Gerakan 
Bahu dan Pinggul felksi dan ekstensi dan pergelangan kaki 
plantar fleksi-dorsifleksi, b) Gerakan Siku dan Lutut fleksi-
ekstensi, c) Gerakan Bahu dan Pinggul abduksi-adduksi, d) 
Gerakan Bahu dan Pinggul eksternal rotation-internal 
rotation. 

Dikutip dari: Rael Isacowitz, and Karen Clippinger., 2011. Pilates 

Anatomy. Human Kinetics, USA. h.31 

Fleksi dan Ekstensi 

• Fleksi adalah gerakan memperkecil sudut antara tulang atau 

lebih pada persendian (gerak menekuk atau membengkokkan). 

Contoh: gerakan fleksi pada sendi siku jari-jari tangan dan 

kaki. 

• Ekstensi adalah gerakan meluruskan/memperbesar sudut 

antara dua tulang, atau lebih pada suatu persendian. Contoh: 

gerakan pada lengan bawah dan lengan atas. 

• Hyperextension adalah gerak ayunan kebelakang lebih lanjut 

pada persendian. 

.  
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Gambar 22. Contoh Gerakan Fleksi dan Gerakan Ekstensi 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.120 

Adduksi dan Abduksi 

• Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Contohnya: Bila 

kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan 

adduksi (mendekati tubuh). 

• Abduksi adalah gerakan kesamping menjauhi garis tengah 

tubuh. Contohnya: gerakan membuka tungkai kaki pada posisi 

istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi (menjauhi 

tubuh). 

 

Gambar 29. Contoh Gerak Abduksi dan Gerak Adduksi 

Dikutip dari: Rael Isacowitz, and Karen Clippinger., 2011. Pilates 

Anatomy. Human Kinetics, USA. h.24 
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Elevasi dan Depresi 

• Elevasi merupakan gerakan mengangkat. Contohnya: 

Gerakan gerakan pundak keatas dan membuka mulut 

(elevasi) 

• Depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya: Gerakan 

pundak  kebawah dan juga gerakan menutup mulut (depresi). 

 

 

 

 

Gambar 30. Contoh Gerakan Elevasi dan Gerakan Depresi 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.120 
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Inversi dan Eversi 

 

• Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam 

tubuh.  

• Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke luar. 

Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya 

untuk wilayah di pergelangan kaki. 

 

 

Gambar 31. Contoh Gerakan Inversi dan Gerakan Eversi 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.120 
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Supinasi dan Pronasi 

• Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan.  

• Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu 

diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk 

wilayah pergelangan tangan saja 

 

 

Gambar 32. Contoh Gerakan Supinasi dan Gerakan Pronasi 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.120 
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Sirkumduksi 

Gerakan seperti membuat kerucut deringan sendi sebagai 

puncaknya. Gerakan ini merupakan gabungan antar gerakan 

menyudut dan berputar. Gerakan ini biasanya terjadi pada 

sendi peluru. Misalnya: pada sendi bahu posisi lengan dalam 

keadaan ante fleksi kemudian mengadakan putaran lengan 

(bisa endortasi ataupun eksorotasi). 

• Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekililing sumbu 

panjang tulang yang bersendi (rotasi). 

• Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi ke luar. 

 

 

 

3. ANATOMI GERAK DAN OLAHRAGA 

ANATOMI RENANG GAYA BEBAS 

Menganalisis Renang Gaya Bebas (Crawl Stroke) 

a. Posisi Badan 

Posisi badan saat berenang gaya bebas harus mendatar atau 

disebut dengan streamline, dan telungkup dengan sikap tubuh 

rata. Posisi kepala, punggung, tungkai, harus sedater mungkin 

dengan permukaan air dan badan dalam keadaan rileks. 

Seperti contoh gambar di bawah ini: 
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Gambar 27. Renang Gaya Bebas 

b. Gerakan Kaki 

Kedua kaki lurus tetapi rileks, punggung telapak kaki ditegangkan 

hingga lurus kebelakang. Gerakan pukulan dilakukan kebawah di 

mulai dari pangkal paha, di lanjutkan tungkai bawah, dan di akhiri 

dengan lecutan pergelangan kaki. Kedua lutut dan pergelangan 

kaki dalam keadaan tetap rileks akan menambah keefektifan 

pukulan di air. 

1. Otot yang terlibat pada daerah samping 
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Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.144 

• M. Gluteus Maximus 

• M. Biceps Femoris, Caput Longum 

• M. Rectus Femoris 

• M. Vastus Lateralis 

 

2. Otot yang terlibat pada daerah femoris anterior 
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Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.144 

• M. Rectus Femoris 

• M. Vastus Lateralis 

• M. Sartorius 

• M. Vastus Medialis 
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3. Otot yang terlibat pada daerah tibialis anterior 

 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.146 

• M. Tibialis Anterior 

• M. Extensorhallucis Longus 

• M. Extensor Digitorum Longus 
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4. Otot yang terlibat pada daerah tibialis 

• M. Soleus 

• M. Gastrocnemius 

 

5. Otot yang terlibat pada daerah tibialis posterior 

 

Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.147 

• M. Gastrocnemius, Caput Mediale 

• M. Gastrocnemius, Caput Laterale 
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• M. Soleus 

6. Otot yang terlibat pada daerah cruris dan pedis 

• M. Extensor digitorum Longus 

• M. Extensor hallucis Longus 

 

c. GerakanTangan 

Gerakan lengan dalam renang gaya bebas, yaitu saat lengan 

masuk ke air, ujung jari tangan masuk terlebih dahulu, di 

lanjutkan pergelangan tangan dan lengan atas. Posisi tangan 

masuk kedalam air adalah didepan bahu, siku dibengkokkan 

kedepan dan kebawah. 

• M. Stemocloidomastoideus 

• Clavicula 

• M. Deltoideus 

• M. Pectorarils Major 

• M. Serratus anterior 

• M. Triceps brachii, caput longum 

• M. Triceps brachii, caput laterale 

• M. Latissimusdorsi 

• M. Biceps brachii 

• M. Brachialis 

• M. Extensor digitorum 

• M. Extensor carpi radialisbrevis 

• M. flexor carpi radialis 

Otot yang terlibat pada daerah antebrachii 
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• M. brachioradialis 

• M. flexor carpi ulnaris 

• M. extensor carpi ulnaris 

• Mm. extensores digitorum et digiti minimi 

• M. extensor carpi radialis brevis 

• M. brachioradialis 

• M. flexor carpi ulnaris 

• M. Palmaris longus 

• M. Flexor carpi radialis 

• M. flexor digitorumsuperficialis 

 

d. Gerakan Mengambil Nafas 

Pengambilan nafas renang gaya bebas yaitu dengan 

memalingkan / memiringkan kepala kesamping kanan atau kiri 

tetapi dengan letak telinga tetap menempel di air. Misalkan 

seseorang melakukan kearah kanan maka telinga kiri tetap 

menmpel di permukaan air. 

Otot yang terlibat pada daerah mm colli 

• M. trapezius 

• M. stermocleidomastoideus 

 

e. Gerakan Body Roll 

Gerkan rotasi badan merupakan gerakan penunjang antara 

gerakan lengan dan gerakan mengambil nafas. Ketika akan 
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mengambil nafas, dibutuhkan gerakan rotasi agar lebih mudah 

dan tidak menghambat. 

 

• M. trapexius 

• M. teres major 

• M. latissimusdorsi 

• M. serratus anterior 

• M. latissimusdorsi      
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• M. seratus anterior 

• M. Latissimus dorsi 

• M. pectoralis major, Pars abdominalis 

• M. obliquus externus abdominis 

• M. obliquus externus abdominis 
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Dikutip dari: Gunstream, Stanley E., 2013. Anatomy and Fhysiology 

with Integrated Study Guide. Mc Graw Hill, New York 
h.139 

 

• M. seratus anterior 

• M. obliquusexternalsabdominis 

• M. rectus abdominis 

 

 

f. KoordinasiGerakan 

Kesatuan teknik renang gaya bebas dimulai dari lengan masuk, 

kaki kanan keatas, lengan kiri masuk, kaki kiri keatas, atau dapat 

juga dikatakan bahwa koordinasi gerakan adalah seluruh 
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rangkaian gerakan renang yang dilakukan secara berurutan dan 

berkesinambungan. 

 

GERAKAN PEREGANGAN OTOT 

Peregangan otot (Stretching) adalah latihan fisik yang 

meregangkan, mengulur, melenturkan atau menambah flexibilitas 

sekumpulan otot agar mendapatkan otot yang elastis dan 

nyaman yang biasanya dilakukan sebelum dan sesudah 

olahraga. Penguluran dan peregangan pada otot-otot di setiap 

anggota badan dilakukan agar dalam setiap melakukan aktivitas 

olahraga terdapat kesiapan dan mengurangi dampak cedera 

yang sangat rentan terjadi. Peregangan otot (stretching) dapat 

meningkatkan rentang gerak, flexibilitas, sirkulasi, dan 

keberhasilan dari seluruh bentuk latihan. 

Terdapat beberapa manfaat apabila seseorang melakukan 

gerakan peregangan sebelum memulai aktifitas olahraga, 

diantaranya dapat dijelaskan di bawah ini: 

• Meningkatkan suhu (temperature) tubuh beserta jaringan-

jaringannya. 

• Menaikkan aliran darah melalui otot-otot yang aktif. 

• Meningkatkan detak jantung sehingga akan mempersiapkan 

bekerjanya system cardiovascular (jantung dan pembuluh 

darah). 

• Menaikkan tingkat energi yang dikeluarkan oleh 

metabolisme tubuh. 
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• Meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf yang 

memerintahkan gerakan tubuh. 

• Memudahkan otot-otot berkontraksi dan relaksasi secara 

lebih cepat dan efisien. 

• Meningkatkan kapasitas kerja fisik. 

• Mengurangi adanya ketegangan pada otot. 

• Meningkatkan kemampuan jaringan penghubung dalam 

gerakan memanjang (meregang). 

• Terjadi peningkatan kondisi secara psikologis. 

• Mengurangi dampak cedera. 

 

Berikut ini adalah bentuk-bentuk gerakan peregangan serta otot-

otot yang berkontraksi (www. TheHealty Science Journal.com): 
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LATIHAN PILATES 

Banyak sekali gerakan-gerakan latihan fisik yang berguna untuk 

memperkuat otot tubuh terutama sekitar punggung, perut dan 

panggul. Otot-otot yang kuat dapat mengoreksi posisi / postur tubuh 

yang salah, sehingga keluhan-keluhan yang ada perlahan akan 

hilang. Cara ini dilakukan pula pada kelainan kelemahan otot tubuh 

terutama otot punggung dan perut. Maka dari itu untuk memperkuat 

otot-otot yang lemah bisa dianjurkan melakukan latihan seperti latihan 

pilates. Latihan ini berupa latihan statis dan dinamis dimana otot-otot 

banyak diregangkan, sehingga otot-otot tersebut, menjadi kuat dan 

mengurangi keluhan rasa sakit. Latihan pilates ini bisa dilakukan 3 

kali satu minggu selama 30-45 menit secara perlahan. Berikut ini 

adalah beberapa contoh latihan pilates (Rael Isacowitz, and Karen 

Clippinger: 2011) : 
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TARGET OTOT: 

• Spinal Flexors : rectus abdominis, external oblique, internal 

oblique 

• Anterior spinal stabilizer : transversus abdominis 

• Pelvic floor muscles : coccygeus, levator ani 

• Hip extensor : gluteus maximus, hamstring  

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Spinal extensors : erector spinae 

• Knee extensors : quadriceps femoris 
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• Shoulder extensors : latissimus dorsis, teres major, posterior 

deltoid 

 

 

TARGET OTOT :  

• Spinal flexor : rectus abdominis, exteral oblique, internal oblique 

 

OTOT YANG MENYERTAI : 

• Anterior spinal stabilizer : transversus abdominis 
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TARGET OTOT: 

• Hip flexors : iliopsoas, rectus femoris, sartorius, pectineus, 

tensor fascia latae, gracilis. 

• Anterior spinal stabilizers : rectus abdominis, external oblique, 

internal oblique, transversus abdominis. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Knee extensors: quadriceps femoris 
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TARGET OTOT: 

• Lower spinal lateral flexors: external oblique, internal oblique, 

quadratus lumborum, erector spinae, semispinalis, deep posterior 

spinal group, iliopsoas. 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Hip abductors of top leg: gleteus medius, gleteus minimus. 

• Hip adductors of bottom leg: adductor longus, adductor brevis, 

adductor magnus, gracilis. 

• Knee extensors: quadriceps femoris. 

• Ankle-foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 
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TARGET OTOT:  

• hip adductors of bottom leg: adductor longus, adductor brevis, 

adductor magnus, gracilis, pectineus. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Lateral spinal stabilizer and lower spinal lateral flexors: 

external oblique, internal oblique, quadratus lumborum, erector 

spinae. 

• Hip abductors of top leg: gleteus medius, gluteus minimus. 

• Knee extensors: quadriceps femoris. 

• Ankle-foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 
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TARGET OTOT: 

• Spinal flexor and rotators: rectus abdominis, external oblique, 

internal oblique, transversus abdominis. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Spinal extensors and rotators: erector spinae. 

• Hip flexors: iliopsoas, rectus femoris. 

• Hip horizontal adductors: adductor longus, adductor brevis, 

adductor magnus, pectineus. 

• Knee extensors: quadriceps femoris. 

• Ankle – foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 
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TARGET OTOT: 

• Spinal extensors: erector spinae (spinalis, longissimus, 

iliocostalis), semispinalis, deep posterior spinal group. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Anterior spinal stabilizer: transversus abdominis, internal 

oblique, external oblique, rectus abdominis. 

• Hip extensors: gleteus maximus, hamstrings. 

• Shoulder adductors: latissimus dorsis, pectoralis major. 

• Elbow extensors: triceps brachii. 
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TARGET OTOT: 

• Anterior spinal rotators and stabilizers: rectus abdominis, 

external oblique, internal oblique, transversus abdominis. 

• Posterior spinal rotators and stabilizers: erector spinae 

(iliocostalis, longissimus, spinalis), semispinalis, deep posterior 

spinal group. 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Hip flexors: iliopsoas, recturs femoris. 

• Hip extensors: gluteus maximus, hamstring 

• Hip abductors: gluteus medius. Gluteus minimus. 
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• Hip adductors: adductor longus, adductors brevis, adductor 

magnus, gracilis. 

• Knee extensors: quadriceps femoris. 

• Ankle-foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 

• Ankle-foot dorsiflexors: tibialis anterior, extensor digitorum 

longus. 
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TARGET OTOT : 

• Spinal flexors: rectus abdominis, external oblique, internal 

oblique. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Anterior spinal stabilizer: transversus abdominis. 

• Spinal extensors: erector spinae. 

• Hip flexors: gluteus maximus, hamstrings. 

• Ankle-foot dorsiflexors: tibialis anterior, extensor digitorium 

longus. 

• Shoulders flexors: anterior deltoid, pectoralis major 

(clavicular). 

• Shoulder extensors: latissimus dorsis, teres major, 

pectoralis major (sternal). 

• Scapular depressors: lower trapezius, serratus anterior 

(flower fibers). 

• Elbow extensors: triceps brachii. 
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TARGET OTOT: 

• Spinal flexors: rectus abdominis, external oblique, internal 

oblique. 

• Hip flexors: iliopsoas, rectus femoris, sartorius, tensor fasciae 

latae, pectineus. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Anterior spinal stabilizer: transversus abdominis. 

• Hip adductors: adductor longus, adductor brevis, adductor 

magnus, gracillis. 
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• Knee extensors: quadriceps femoris. 

• Ankle-foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 

• Shoulder extensors: pectoralis major (sternal), latissimus dorsis, 

teres major. 

• Shoulder flexors: pectoralis major (clavicular), anterior deltoid. 

• Elbow extensors: triceps brachii. 
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TARGET OTOT: 

• Spinal flexors: rectus abdominis, external oblique, internal 

oblique. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Anterior spinal stabilizer: transversus abdominis. 

• Hip flexors : iliopsoas, rectus femoris. 

• Hip extensors : gluteus maximus, hamstrings. 

• Knee extensors : quadriceps femoris. 

• Ankle-foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 

• Shoulder flexors: anterior deltoid, pectoralis major (clavicular). 

• Shoulder extensors: latissimus dorsis, teres major, pectoralis 

major (sternal). 

• Elbow flexors: biceps brachii, brachialis. 

• Elbow extensors: triceps brachii. 
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TARGET OTOT: 

• Spinal flexors: rectus abdominis, external oblique, internal 

oblique. 

• Hip flexors: iliopsoas, rectus femoris, sartorius, tensor fasciae 

latae, pectineus. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Anterior spinal stabilizer: transversus abdominis. 

• Hip extensors: gluteus maximus, hamstrings. 

• Knee extensors: quadriceps femoris. 

• Ankle-foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 

• Shoulder flexors: anterior deltoid, pectoralis major (clavicular). 
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TARGET OTOT: 

• Spinal flexors: rectus abdominis, external oblique, internal 

oblique. 

• Hip flexors: iliopsoas, rectus femoris, sartorius, tensor fasciae 

latae, pectineus. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Anterior spinal stabilizer: transversus abdominis. 
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• Hip extensors : gluteus maximus, hamstrings. 

• Hip abductors : gluteus medius, gluteus minimus. 

• Hip adductors: adductor longus, adductor brevis, adductor 

magnus, gracilis. 

• Knee extensors : quadriceps femoris. 

• Ankle-foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 

• Shoulder extensors: latissimus dorsis, teres major, posterior 

deltoid. 

 

 

TARGET OTOT: 

• Spinal flexors: rectus abdominis, external oblique, internal 

oblique. 
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• Spinal extensors: erector spinae (spinal, longissimus, 

iliocostalis), semispinalis, deep posterior spinal group. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Anterior spinal stabilizer: transversus abdominis. 

• Hip flexors : iliopsoas, rectus femoris. 

• Knee extensors : quadriceps femoris. 

• Ankle-foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 

• Shoulder flexors: anterior deltoid, pectoralis major (clavicular). 
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TARGET OTOT: 

• Spinal flexors: rectus abdominis, external oblique, internal 

oblique. 

• Spinal extensors: erector spinae (spinal, longissimus,98 

iliocostalis), semispinalis, deep posterior spinal group. 

• Hip flexors: iliopsoas, rectus femoris, sartorius, tensor fasciae 

latae, pectineus. 

• Hip extensors: gluteus maximus, hamstrings 

(semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris) 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Anterior spinal stabilizer: transversus abdominis. 

• Hip adductors: adductor longus, adductor brevis, adductor 

magnus, gracilis. 

• Knee extensors : quadriceps femoris. 

• Ankle-foot plantar flexors: gastrocnemius, soleus. 

• Shoulder extensors: latissimus dorsis, teres major, posterior 

deltoid. 
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TARGET OTOT: 

• Anterior spinal stabilizer : rectus abdominis, external oblique, 

internal oblique, transversus abdominis. 

• Shoulder flexors: anterior deltoid, pectoralis major (clavicular), 

coracobrachialis, biceps brachii (long head). 

• Scapular abductors: serratus anterior, pectoralis minor. 

• Elbow extensors: triceps brachii, anconeus. 

 

OTOT YANG MENYERTAI: 

• Spinal extensors and posterior spinal stabilizer: erector 

spinae. 

• Hip extensors: gluteus maximus, hamstrings. 

• Hip flexors: iliopsoas, rectus femoris. 

• Knee extensors: quadriceps femoris. 

• Shoulder extensors: latissimus dorsiss, teres major, pectoralis 

major (sternal) 
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TARGET OTOT: 

• Spinal flexors and anterior rotators: rectus abdominis, external 

oblique, internal oblique. 

• Hip flexors: iliopsoas, rectus femoris, sartorius, tensor fasciae 

latae, pectineus. 
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OTOT YANG MENYERTAI: 

• Anterior spinal stabilizer: transversus abdominis. 

• Spinal extensors and posterior rotators: erector spinae. 

• Hip extensors: gluteus maximus, hamstrings. 

• Hip adductors: adductor longus, adductor brevis, adductor 

magnus, gracilis. 

• Knee extensors: quadriceps femoris. 

• Ankle-foot planter flexors: gastrocnemius, soleus. 

• Shoulder extensors: latissimus dorsis, teres major, posterior 

deltoid. 
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