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BIOMEKANIKA OLAHRAGABIOMEKANIKA OLAHRAGA

PENGERTIAN
Ilmu yang mempelajari gaya internal dan eksternal yang bekerja pada 
tubuh manusia serta pengaruh yang dihasilkan oleh gaya tersebut 
pada aktivitas olahraga.

TUJUANTUJUAN
-- Menganalisis teknik secara tepat dan cermatMenganalisis teknik secara tepat dan cermat
-- Memperbaiki Memperbaiki performanceperformance
-- Memilih peralatan yang sesuaiMemilih peralatan yang sesuai
-- Mengembangkan teknikMengembangkan teknik--teknik baruteknik baru





BENTUKBENTUK--BENTUK GERAKBENTUK GERAK

 GERAK LINIER

Benda mengalami gerak 
linier bila dalam waktu
yang sama bergerak 
menempuh jarak dan 
arah yang sama 



•• GERAK ANGULERGERAK ANGULER

Benda Benda mengalamimengalami
gerakgerak anguleranguler bilabila
dalamdalam waktuwaktu yang yang 
samasama bergerakbergerak
menempuhmenempuh sudutsudut
yang yang samasama dandan araharah
yang yang samasama..
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GERAK LURUS BERATURAN (GLB)GERAK LURUS BERATURAN (GLB)

 Ciri: memiliki kecepatan konstan
Dalam gerak lurus beraturan rata-rata besar kecepatan 
yang  ditempuh oleh suatu benda sama dengan jarak 
yang ditempuh di bagi dengan waktu selama benda 
bergerak.

x =  v .  t

Keterangan :
x   : perpindahan tempat dalam m
v : kecepatan dalam m/detik
t   :  waktu dalam detik



GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN (GLBB)GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN (GLBB)

 Ciri : Memiliki percepatan konstan
contoh : jatuh bebas
Untuk mencari besar kecepatan awal, sesaat, jarak yang ditempuh, 
percepatan dan waktu benda bergerak dengan menggunakan persamaan:

Vt = Vo + a.t
X = Vo.t + ½ a.t²
Vt² = Vo² + 2.a.x

Keterangan :
Vt  : kecepatan akhir dalam m/det
Vo : kecepatan awal dalam m/det
a   : percepatan dalam m/det²
x   : perpindahan tempat dalam m
t   : waktu dalam detik



GERAKGERAK PARABOLAPARABOLA

☻ Ciri : adanya sudut elevasi
yaitu sudut yang dibentuk oleh lintasan  

bola/peluru dengan bidang datar
☻Terdiri dari 2 macam gerak yi.:

- gerak mendatar → gerak lurus beraturan
- gerak vertikal → gerak lurus berubah beraturan

☻ Dua titik terpenting dalam gerak peluru
- titik tertinggi
- titik terjauh



♠ Waktu titik tertinggi

Vyp = vo.sin α – g.tp

0   = vo.sin α – g.tp

vo.sin α
tp  =  -----------------

g
♠ Titik tertinggi

yp = vo.sinα.t - ½.g.tp²

Vo²sin²α
yp = --------------

2g

♠ Waktu titik terjauh

2 vo.sin α
tx =  ------------------

g

♠ Titik terjauh
x = vo cos . t

2vo sinα
x = vo cos . -----------

g
2vo² sinα cosα

x = -----------------
g

vo² sin2α
x = -------------

g





35°55°Initial angles:     65° 25°45°



MOTION.MOTION.





 Ex.: Berapakah besar waktu reaksi  seorang 
anak yang di test dengan hand grip reaction 
time, bila diketahui penggaris tsb berpindah 
tempat sejauh 0,049 m dan besarnya 
kecepatan awal 0 m/det serta grafvitasi bumi 
9,80 m/det



HUKUMHUKUM--HUKUM GERAKHUKUM GERAK

 HUKUM NEWTON I (KELEMBAMAN)
Bila resultan gaya yang bekerja pada benda nol (tidak ada 
gaya yang bekerja), benda diam (tidak bergerak) atau 
akan bergerak lurus beraturan.

 HUKUM NEWTON II (PERCEPATAN)
Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya 
yang bekerja, dan berbanding terbalik dengan massa 
benda itu

F = m . a

 HUKUM NEWTON III (AKSI-REAKSI)
Bila dua buah benda berinteraksi, gaya yang diadakan oleh 
benda yang satu kepada benda yang lain sama besarnya 
dan berlawanan arah



•• Gaya Gaya padapada tubuhtubuh dapatdapat kitakita ketahuiketahui ex ex menabrakmenabrak mejameja..
•• Gaya Gaya dalamdalam tubuhtubuh td td diketahuidiketahui ex Gaya ex Gaya otototot..
DasarDasar asalasal mulamula gayagaya adalahadalah gayagaya gravitasigravitasi, , tariktarik--menarikmenarik antaraantara 2 2 

bendabenda, , misalkanmisalkan beratberat badanbadan, ex , ex terjadinyaterjadinya emboli.emboli.
Gaya Gaya padapada tubuhtubuh adaada 2 2 tipetipe ::
1. Gaya 1. Gaya padapada tubuhtubuh dlmdlm keadaankeadaan statisstatis..
2. Gaya 2. Gaya padapada tubuhtubuh dalamdalam keadaankeadaan dinamisdinamis..

•• Gaya Gaya padapada tubuhtubuh dapatdapat kitakita ketahuiketahui ex ex menabrakmenabrak mejameja..
•• Gaya Gaya dalamdalam tubuhtubuh td td diketahuidiketahui ex Gaya ex Gaya otototot..
DasarDasar asalasal mulamula gayagaya adalahadalah gayagaya gravitasigravitasi, , tariktarik--menarikmenarik antaraantara 2 2 

bendabenda, , misalkanmisalkan beratberat badanbadan, ex , ex terjadinyaterjadinya emboli.emboli.
Gaya Gaya padapada tubuhtubuh adaada 2 2 tipetipe ::
1. Gaya 1. Gaya padapada tubuhtubuh dlmdlm keadaankeadaan statisstatis..
2. Gaya 2. Gaya padapada tubuhtubuh dalamdalam keadaankeadaan dinamisdinamis..

Gaya pada tubuh dan didalamGaya pada tubuh dan didalam



Gaya pd tubuh keadaan statisGaya pd tubuh keadaan statis

SStatis : Tubuh dlm keadaan setimbang, jumlah gaya dan momen gaya tatis : Tubuh dlm keadaan setimbang, jumlah gaya dan momen gaya 
yang ada sama dengan nol.yang ada sama dengan nol.

Sistem tulang dan oto berfungsi sebagai pengumpil.Sistem tulang dan oto berfungsi sebagai pengumpil.
Ada 3 kelas sistem pengumpil  :Ada 3 kelas sistem pengumpil  :
a. Klas pertamaa. Klas pertama

Titik tumpuan terletak diantara gaya berat dan ototTitik tumpuan terletak diantara gaya berat dan otot

M

WW = gaya berat
M  = gaya otot
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W

M

W

M
M

. Klas kedua
Gaya berat diantara titik tumpu dan gaya otot.

Klas ketiga

Gaya otot terletak diantara titik 
tumpuan dan gaya berat



MOMENTUMMOMENTUM

 Kuantitas gerak yang dimiliki oleh benda
M = m . v

dari persamaan Newton II, F = m . a  

vt – v0
dimana = ----------

t

F . t =  m.vt - m.v0

Ket. : F . t   =  impuls dari gaya selama t det
m.vt =  momentum akhir
m.v0 =  momentum awal
(m.vt – m.v0) =  perubahan momentum

Besarnya impuls =  besarnya perubahan
momentum dari benda-benda
yang bertumbukan



KEKEKALAN MOMENTUMKEKEKALAN MOMENTUM

 Jumlah momentum dari benda-benda yang 
bertumbukan, sebelum dan sesudah tumbukan 
adalah konstan.

ma . va + mb . vb =  ma . va′ + mb . vb′

Pembagian kelas pada cabang olahraga beladiri 
didasarkan penerapan hukum tersebut.



Biomechanics of BalanceBiomechanics of Balance



Biomechanics of BalanceBiomechanics of Balance
Control of BalanceControl of Balance

Sensory

CNS

Motor



KESEIMBANGAN



KESEIMBANGANKESEIMBANGAN
☺Tiga macam Keseimbangan

- Setimbang stabil
- Setimbang labil
- Netral



Faktor berpengaruh
- Proyeksi pusat gaya berat (titik berat badan)
- Luas bidang tumpu
- Bentuk bidang tumpu
- Arah gaya
- Tinggi rendahnya pusat gaya berat
- Massa tubuh
- Aspek psikologis



Sumber EnErgi



ENERGIENERGI

 Energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja
 Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk 

lainnya
 ENERGI KINETIK

Energi yang dimiliki oleh suatu benda karena 
geraknya dan besarnya setengah kali massa dan 
kuadrat kecepatannya

Ek = ½ m . v²
ex : Seorang pemain ski memiliki massa 70 kg dan 

bergerak dengan kecepatan 25m/det, maka besarnya 
energi kinetik yang dimiliki 21,875 kg m/det² (juole)



ENERGI POTENSIALENERGI POTENSIAL
 Energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak 

atau posisinya.
 Besarnya energi potensial ditentukan oleh besarnya 

berat benda tersebut dengan tingginya benda tersebut 
dari permukaan tanah

Ep = W . h

Ket : Ep  :  energi potensial
W  :  berat benda
h  :  tinggi dari permukaan tanah



PRESSURE / TEKANANPRESSURE / TEKANAN
 Gaya yang bekerja per satuan luas

Jumlah gaya
Tekanan =  ----------------------

luas permukaan

 Makin luas bidang yang menopang/menahan beban 
semakin kecil tekanan yang dialami

 Diket : F : 500Newton
ℓ : 0,1 m²

Besar tekanan : 500/0,1 = 5.000 N/m² (pascals)



POWER



POWERPOWER
 Power adalah usaha yang dilakukan dalam satuan waktu atau 

besarnya kekuatan dikalikan dengan kecepatannya

W
P = ------- → P = F . V ;     W = F . d

t
Power sangat penting dalam olahraga dan ditampilkan pada 
gerak-gerak yang eksplosif (segera dan cepat)
Power dapat ditingkatkan dengan cara : 
- meningkatkan kekuatan otot
- kecepatan kontraksi otot





PENGUNGKITPENGUNGKIT
 Tipe I

- sumbu/axis diantara gaya dan beban
- arah gaya dan beban sama

 Tipe II
- beban diantara sumbu/axis dan gaya
- arah gaya dan beban berkebalikan

 Tipe III
- gaya diantara sumbu/axis dan beban
- arah gaya dan beban berkebalikan

☺ PRINSIP KERJA PENGUNGKIT
Hasil kali penerapan gaya dan lengan gaya = 
Hasil kali penerapan beban dan lengan beban



Ex. Pengungkit Tipe I

Gerak mendorong  benda dengan tapak tangan
Beban = benda yang didorong
Lengan beban = panjang lengan bawah
Gaya = m. triceps brachii
Lengan gaya = jarak olecranon – art. Cubiti
Axis = art. cubiti

Ex. Pengungkit Tipe II

Berdiri angkat tumit
Beban = bb dg ttk tangkap art. Talocruralis
Lengan beban = jarak art talocruralis –art 
metacarpophalangea
Gaya = m. triceps surae
Lengan gaya = jarak tumit – art talocruralis
Axis = capi tulum ossis metatarsalis



KEGUNAAN PENGUNGKITKEGUNAAN PENGUNGKIT
 Untuk memperoleh keuntungan kecepatan

- bila lengan gaya < lengan beban

 Untuk memperoleh keuntungan gaya
- bila lengan gaya > lengan beban

Contoh :
Berapa besar lengan gaya, bila sebuah gaya 150 harus 
mengangkat benda sebesar 1500
F . FA = R . RA
150 . FA = 1.500 . RA

1.500 RA
FA = -------------

150

FA = 10 RA



Ex. Pengungkit tipe III

Gerak anteflexi pada art. Coxae ketika 
menggantung pada palang
Beban = berat tungkai dan kaki
Lengan beban = panjang tungkai kaki
Gaya = m. psoas mayor
Lengan gaya = jarak trochanter minor –

art. coxae
Axis = articulatio coxae



m . vt² Fs . r
Fs =  ----------- → vt² = ---------

r m

Fs =  gaya sentripetal
m  =  massa benda
vt =  kecepatan tangensial
r   =  jari-jari

Kecepatan berbanding langsung dengan jari-jari dan berbanding 
terbalik dengan massa benda

ex. Berlari akan lebih cepat bila badan ringan, tungkai kaki lebih 
panjang dan panggul sempit; panggul sempit arah garis 
utama otot-otot antefleksor tungkai kaki atas lebih mendekati 

bidang tegak lurus sumbu fleksi-ekstensi art. coxae



LOMPAT TINGGI
 Tinggi mistar yang dapat dilampaui atlet dianggap 

jumlah dari :
1. Tinggi CG atlet saat take off (H1)
2. Tinggi maksimum yang dicapai CG 

saat di udara (H2)
3. Perbedaan tinggi maksimum CG
dengan tinggi mistar (H3)

Ad 1. Tinggi CG saat take off (H1)
a. Karakteristik atlet
b. Posisi /Sikap tubuh



Ad 2. Tinggi Maks. CG saat di udara (H2)
 Kecepatan vertikal saat take off

a. Kecepatan vertikal saat kaki tumpu
menyentuh tanah

b. Impuls vertikal
1) besarnya gaya

- ayunan lengan dan tungkai kaki ayun
- ekstensi persendian pinggul, lutut dan

pergelangan kaki tumpu
- koordinasi
- kebutuhan rotasi melintasi mistar
2) waktu selama gaya-gaya bekerja   



Ad 3. Perbedaan CG dengan mistar

a. Posisi tubuh pada saat mencapai titik   tertinggi dari 
lompatannya
- ditentukan oleh style yang digunakan

b. Gerak yang dilakukan saat melintasi mistar
Awalan

Untuk memperoleh momentum horizontal yang dapat diubah 
menjadi momentum vertikal dan untuk melakukan persiapan 
tumpuan yang tepat.



LARI





 Panjang jarak take off
◦ Karakteristik atlet

 Panjang tungkai
 Range of motion persendian

◦ Posisi tubuh
◦ Ekstensi kaki sebelum meninggalkan tanah
◦ Sudut yang dibentuk tungkai dengan bidang  

horizontal 

Kemiringan tungkai sangat menentukan 
besarnya sumbangan pada setiap langkahnya



ANALISIS  LARIANALISIS  LARI

 Speed = Panjang langkah x frekuensi langkah
=       1,6 m          x          3/det
=   4,8 m/det.

 Speed =  1,6 m  x  4/det
=  6,4 m/det

 Speed awal = 1,6 m x 3/det = 4,8 m/det
 Speed baru = 1,2 m x 4/det = 4,8 m/det 



 PANJANG LANGKAH
- jarak take off 
- jarak selama kaki tidak menyentuh tanah
- jarak landing

JARAK TAKE OFF
Yaitu jarak horizontal dari CG s/d ujung jari kaki 
yang segera akan meninggalkan tanah







 Panjang Jarak Saat di udara
◦ besar kecep. kaki saat meninggalkan tanah
◦ sudut yang dibentuk oleh tungkai dengan bidang 

horizontal saat kaki meninggalkan tanah
◦ Tinggi pusat gaya berat 
◦ Hambatan udara

Kecepatan kaki saat meninggalkan tanah 
merupakan faktor yang paling penting, ditentukan 
oleh besarnya ground reaction force

- ekstensi persendian pinggul, lutut, dan
pergelangan kaki



 Jarak landing
selalu lebih kecil dibanding 2 sumbangan yang 
lain, besarnya sangat ditentukan oleh 
kebutuhan untuk tetap menjamin besarnya 
ground recation force

Frekuensi langkah
Waktu langkah jumlah waktu selama kaki kontak 
dengan tanah dan selama kaki tidak menyentuh 
tanah 

Perbandingan kedua waktu tersebut pada lari cepat 
2 : 1  saat start  menjadi 1 : 1,3 atau 1,5 saat 
kecepatan maksimum.



SUMBANGAN PANJANG LANGKAHSUMBANGAN PANJANG LANGKAH

JarakJarak MinimumMinimum RataRata--ratarata MaksimumMaksimum

TakeTake--offoff
Saat di udaraSaat di udara
LandingLanding

2222
5050
1212

2626
5757
1717

3030
6464
2020



LOMPAT TINGGI GALAHLOMPAT TINGGI GALAH

 Tinggi pusat gaya berat pelompat saat Tinggi pusat gaya berat pelompat saat taketake--off off 
(H(H11))

 Tinggi yang dapat diraih pusat gaya berat saat Tinggi yang dapat diraih pusat gaya berat saat 
pelompat masih memegang galah (Hpelompat masih memegang galah (H22))

 Tinggi yang dapat diraih pusat gaya berat saat Tinggi yang dapat diraih pusat gaya berat saat 
pelompat melepaskan galah (Hpelompat melepaskan galah (H33))

 Perbedaan tinggi mistar dan tinggi maksimum Perbedaan tinggi mistar dan tinggi maksimum 
yang dapat diraih pusat gaya berat saat yang dapat diraih pusat gaya berat saat 
melewati mistar (Hmelewati mistar (H44))

















ELASTISITASELASTISITAS
 Kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula 

setelah mengalami perubahan bentuk akibat tumbukan.
 Benda akan dapat memantul dengan baik bila koefisien 

elastisitasnya tinggi.
 Besarnya koefisien elastisitas adalah

hb

e = √ -----
hd

Ket : e   =  elastisitas
hb =  height bounce
hd =  height dropped





Coba baca Coba baca warnanyawarnanya,, jangan tulisannya jangan tulisannya 

KUNING
HITAM
UNGU

JINGGA
BIRU

HIJAU

BIRU
MERAH
KUNING
HIJAU
MERAH
BIRU

JINGGA
HIJAU
MERAH
HITAM
UNGU

JINGGA
Otak kiri kita berusaha membaca warna, tapi otak kanan kita 

tetap akan membaca warnanya



Kerucut PengalamanKerucut Pengalaman

Mengerjakan Hal yang Nyata

Melakukan Simulasi

Bermain Peran

Menyajikan/Presentasi

Terlibat dalam Diskusi

Lihat Demonstrasi

Lihat Video/Film

Lihat Gambar/
Diagram

Dengarkan

Tingkat 
Keterlibatan

Verbal

Visual

Terlibat

Berbuat

Yang Diingat

10%

20%

30%

50%

70%

90%

Baca

“Succesful Learning Comes from doing” (Wyatt $ Looper, 1999)


