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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam kecantikan
terhadap kesehatan mahasiswa Akademi Kesejahteraan Sosial “AKK” Yogyakarta.
Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan
kajian dokumentasi. Populasi adalah mahasiswa AKS “AKK” Jurusan Tata Rias,
Tata Busana dan Tata Boga sebanyak 50 orang. Analisis data secara non statistic
dengan pola berfikir secara deskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa senam kecantikan dapat
mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Melalui hasil wawancara dan pengamatan dari
kelompok mahasiswa AKS “AKK” menyatakan bahwa senam kecantikan ini sangat
berpengaruh terhadap kesehatan karena untuk memperoleh kecantikan tidak hanya
duduk di depan cermin saja (berhias diri) tetapi harus dipelihara untuk memperbaiki
diri dalam mencapai keharmonisan tubuh.
Kata Kunci: Senam Kecantikan, Kesehatan.

THE INFLUENCE OF BEAUTY GYMNASTICS TOWARD
THE STUDENTS HEALTHY OF AKADEI KESEJATERAAN
SOSIAL “AKK” YOGYAKARTA
Designed By : Herina Yuwati*
ABSTRACT
This research aims to know the influence of beauty gymnastics toward the
students healthy of Akademi Kesejahteraan Sosial “AKK” Yogyakarta.
The data collecting technique was done by interview, observation and
documentation study. The population was the students of AKS “AKK” the Program
Study of Make Up, dressmaking, and food science as 50 students. The data analysis
was non statistic with thingking pattern descriptively.
The research result concluded that the beauty gymnastics could influence our
body health. Based on the interview and observation from the student group of AKS
“AKK” stated that this beauty gymnastics influenced toward the healthy because to
get the beauty was not sit in front of the mirror (self dress up) but it must be took
care to correct their self in achieving the body harmonism.
Key Words : Beauty Gymnastics, Healthy.
*

The lecturer of Make Up Study Program of AKS “AKK” Yogyakarta
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PENDAHULUAN
Sering orang melakukan latihan-latihan olah raga sesuai dengan kesenangan
masing-masing. Namun semua itu bertujuan sama yaitu untuk mendapatkan
kesegaran jasmani.
Semua orang mengetahui dengan berolah raga, kesegaran jasmaninya
menjadi lebih baik. Tetapi belum semua orang tahu, bahwa untuk memperbaiki atau
meningkatkan kesegaran jasmani, kita harus melakukan olah raga secara bertahap,
teratur dan dengan takaran-takaran yang cukup.
Olah raga apa saja yang bisa kita lakukan antara lain: jalan kaki, lari cepat
lompat tali, mengayuh sepeda, renang, aerobic, senam, dll. Yang nanti akan kita
bahas pada materi ini adalah senam, yang ada hubungannya dengan kecantikan dan
kesehatan yang dinamai dengan senam kecantikan.
KAJIAN TEORI
Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya
sehari-hari dengan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih
mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan
untuk keperluan-keperluan mendadak. Kesegaran jasmani juga merupakan
kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar,
orang yang kesegaran jasmaninya kurang tidak akan dapat melakukannya (Sadosa; 9)
Sekarang ini orang-orang telah sadar bahwa kesegaran jasmani itu merupakan
kebutuhan, apapun bentuknya kesegaran jasmani itu (olah raga) yang dilakukannya.
Olah raga yang dilakukan tentu saja disesuaikan dengan kemauan, usia, waktu dan
tempatnya. Olah raga yang dilakukan oleh anak muda tentu saja tidak sama dengan
yang dilakukan oleh orang yang sudah usia lanjut, sehingga dipilihlah olah raga yang
sesuai dengan kepribadian masing-masing orang tersebut, misalnya senam. Senam
ada banyak hal jenisnya.
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Sering orang menyimpulkan bahwa senam itu hanya mempunyai hubungan
dengan kesehatan saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan kecantikan. Padangan
seperti ini tentu saja keliru, karena untuk melakukan perawatan tubuh umumnya dan
perawatan badan khususnya, sangatlah penting dengan disertai senam tersebut dan
boleh dibilang sangat erat hubungannya dengan kecantikan, kenapa dikatakan
demikian? Karena pada masa sekarang untuk memperoleh kecantikan tidaklah hanya
duduk di depan cermin saja (merias diri) tetapi harus dipelihara dan dilakukan
dengan memperbaiki diri untuk mencapai keharmonisan tubuh (Rostamailis; 73).
PEMBAHASAN
Dalam olah raga (senam) selain membentuk tubuh yang sehat juga membina
rohani (jiwa) yang sehat pula. Dalam pepatah bisa dikatakan dalam tubuh yang sehat
terdapat jiwa yang sehat (mensana in corpori sano). Dengan senam sel-sel tubuh
digiatkan penggantian-penggantian sel-sel berjalan dengan lancar. Sehingga
jaringan-jaringan tubuh (organ-orang tubuh) menjadi kuat, padat

dan elastis.

Sedangkan rohani (jiwa) ditentukan oleh pikiran dari sel-sel pula, kalau sel-sel tubuh
kurang baik sudah tentu kerjanya juga akan kurang, demikian pula sel-sel otak yang
ada dikepala. Karena profesi dan kebiasaan-kebiasaan yang menyita waktu maka
sepatutnyalah dicarikan olah raga yang terjangkau waktunya, misalnya dengan
senam kecantikan karena kegemaran olahraga dan menjaga otot-otot serta kesehatan
tubuh tetap terjamin. Olah raga ini juga dapat dilakukan di rumah sendiri pada
waktu-waktu senggang.
Senam dapat dilakukan sendiri, tetapi akan lebih baik jika dilakukan bersamasama dengan teman-teman, setidak-tidaknya bisa dilakukan 1-2 kali dalam satu
minggu. Dalam melakukan senam ini tidak boleh ada rasa keterpaksaan apalagi kesal
karena hal ini akan dapat merusak peredaran darah kita. Maka jika hal ini dilakukan
secara bersama-sama teman dengan diiringi musik hasilnya akan lebih baik, tubuh
juga akan lebih terasa segar.
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Agar lebih jelas berikut ini adalah contoh senam yang dapat dilakukan sendiri
ataupun bersama teman-teman. Apabila banyak waktu lebih baik semua kegiatan ini
dilakukan tetapi kalau memang kebalikannya pilihlah beberapa geakan yang paling
cukup atau sesuai dengan keadaan. Paling sedikit sepertiganya dan lakukanlah tiap
harinya dengan penuh kesadaran. Tiap gerakan paling sedikit 3-5 kali diulang. Hal
tersebut bila dilakukan dengan sempurna, sudah cukup memelihara kondisi tubuh
dan kecantikan. Dalam melakukan senam harus ada gerakan pemanasan, inti dan
penenangan/pendinginan. Karena jika ketiga hal tersebut tidak dilakukan senam yang
dikerjakan tidak akan berguna.
Pemanasan
Kenapa sebelum kita melakukan latihan-latihan olah raga/senam diperlukan
pemanasan terlebih dahulu? Karena jika kita melakukan pemanasan yang cukup,
sebagai persiapan dari latihan olah raga/senam maka akan membantu tubuh agar
lebih enak dalam melakukan aktifitas gerak yang cukup keras, tetapi juga bermanfaat
untuk mengurangi kemungkinan mendapat cedera. Jika dalam latihan olah raga/
senam tidak menyebabkan merasa segar, mungkin sekali kurang cukup melakukan
pemanasan. Karena jika dalam melakukan senam tersebut kurang cukup melakukan
pemanasan maka yang akan terjadi sebagai berikut:
1. Mudah mengalami cedera di otot
2. Merasa loyo pada waktu melakukan latihan-latihan senam.
3. Selalu merasa ngilu pada otot-otot dan juga merasa sakit di persendian.
4. Tubuh merasa kaku selama melakukan latihan-latihan senam
5. Mudah mengalami kejang pada otot pada waktu latihan-latihan yang keras.
Dengan melakukan pemanasan yang cukup, tubuh akan siap melakukan
aktifitas fisik. Adapun maksud pemanasan tersebut adalah:
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1. Menaikkan suhu badan.
2. Menghialngkan kekauan otot
3. Mempersiapkan phisik (paru-paru, jantung) dan psykis untuk latihan selanjutnya.
Pemanasan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
Latihan 1:
1. Untuk meregangkan dan menguatkan otot-otot
leher dan muka yaitu dengan bediri kangkang
Gambar 1
selebar

bahu,

gerakan

ini

dilakukan

kepala

dengan

2x8

hitungan.

2. Menundukkan

sambil
Gambar 2

menyuarakan huruf A dengan nyaring.

3. Mengangkat kepala pandangan lurus ke
depan sambil menyuarakan huruf U dengan

Gambar 3

nyaring
4. Menengadahkan kepala ke atas sambil
menyuarakan huruf E dengan nyaring.

Gambar 4

5. Mengangkat kepala pandangan lurus,
ke depan sambil menyuarakan huruf O

Gambar 5

dengan nyaring
6. Memalingkan kepala ke kanan, sambil
Gambar 6

menyuarakan huruf A dengan nyaring
7. Tegakkan kepala dengan pandangan
lurus ke depan sambil menyuarakan
Gambar 7
huruf U dengan nyaring.
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8. Memalingkan kepala

ke kiri,

sambil

menyuarakan huruf E dengan nyaring.

Gambar 8

9. Tegakkan kepala dengan pandangna lurus
ke depan sambil menyuarakan huruf O

Gambar 9

dengan nyaring

Latihan 2:
1. Untuk meregangkan otot sisi badan
Gambar 10
2. Untuk meregangkan otot anggota atas dan bawah yaitu
dengan berdiri kangkang sebelah bahu

3. Lengan kanan dorong lurus ke atas, telapak tangan
menghadap, ke depan, lengan kiri disamping badan,
telapak tangan menghadap ke depan. Hal ini dilakukan
dengan hitungan 1 s/d 8 sebanyak 2x8 hitungan.
4. Lengan kanan diturunkan sampai ke sisi badan, lengan
kiri dorong lurus ke atas, telapak tangan menghadap ke
depan. Hal ini dilakukan dengan hitungan 1 s/d 8,

Gambar 11

sebanyak 2x8 hitungan.
5. Memilinkan badan ke samping kiri sambil meluruskan
lengan kanan ke depan membentuk sudut 90o setinggi
bahu lengan kiri di bawah ke belakang lurus setinggi
bahu, telapak tangan menghadap ke bawah. Begitu
pula sebaliknya gerakan kearah kanan. Hal ini
dilakukan sebanyak 2x8 hitungan.
Gambar 12
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Latihan 3
1. Berdiri tegak kedua kaki rapat, lengan lurus di samping badan.
Ujung jari tangan menghadap ke paha.

Gambar 13
2. Lari di tempat. Mengangkat kaki kanan ke atas + 20
cm dari lantai, lengan kiri diayun serong di depan
dada. Lakukan 3x8 gerakan.
3. Mengangkat kaki kiri ke atas + 20 cm dari lantai,
tangan kanan diayun serong di depan dada. Lakukan
Gambar 14

3x8 hitungan.

4. Lari di tempat. Tumit kanan menyentuh pantat,
gerakan tangan kiri menyerong di depan dada.
5. Tumit kiri menyentuh pantat, geakan tangan kanan
menyerong di depan dada. Lakukan 3x8 hitungan.
Gambar 15
6. Lari ditempat. Mengayunkan kaki kanan lurus ke
depan, tumit kaki kanan + 30 cm dari lantai, lengan
kiri mengayun serong di depan dada, lengan kanan
digerakkan lurus ke samping badan.
7. Menganyun kaki kiri lurus ke depan, tumit kaki kiri +
30 cm dari lantai, lengan kanan mengayun serong di

Gambar 16

depan dada, lengan kiri digerakkan lurus ke samping
badan. Lakukan 3x8 hitungan
8. Lari di tempat. Mengayun kaki kanan lurus ke samping kanan + 30 cm dari
lantai, lengan kanan menekan lurus ke bawah di depan paha kaki kiri agak
ditekuk, lengan kiri tarik ke belakang atas, telapak tangan menghadap ke atas.
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9. Mengayunkan kaki kiri lurus ke samping kiri +
30 cm dari kaki kanan, lengan kiri menekan
lurus ke bawah di depan paha, kaki kanan agak
ditekuk, lengan kanan tarik ke belakang atas,
telapak tangan menghadap ke atas. Lakukan 3x8
hitungan.

Gambar 17

Setelah gerakan pemanasan selesai maka dilanjutkan pada gerakan inti senam
kecantikan.

Inti:
Gerakan senam yang harus dilakukan adalah sebagaiberikut:
1. Gerakan membentuk kelompok otot tubuh yang
seimbang. Lakukanlah gerakan dengan tangan di
pinggang, ambil nafas sambil mengencangkan
seluruh otot-otot tubuh kira-kira 5 kali hitungan.
Seterusnya tangan saling mengepal dan lakukan
gerakan seperti gerakan pada bagian pertama.

Gambar 18
Contoh cara mengambil nafas

2. Untuk menguatkan otot-otot dada dan pangkal
lengan

maka

lakukanlah

gerakan

dengan

melentingkan tubuh ke belakang sejauh-jauhnya.
Gambar 19
Cara melentingkan tubuh ke arah belakang.
Gambar 19
Contoh melentingkan tubuh
kearah belakang

13

3. Melatih urat-urat/otot-otot bagian samping dengan
memiringkan tubuh ke kiri dan ke kanan sambil
tangan dipinggang. Tarik nafas sebelumnya dan
keluarkan sesudah gerakan dilakukan. Latihan ini
sedikit

banyak

akan

menjaga

kelangsingan

pinggang. Lakukan 3x8 hitungan
Gambar 20
Gerakan untuk menjaga
kelangsingan pinggang
4. Untuk merangsang keseimbangan peredaran darah
seluruh tubuh, lakukanlah latihan dengan kepala di
bawah, kaki di atas. Sesudah itu lakukan gerakan
seperti orang naik sepeda, hasilnya akan lebih
baik. Lakukan 3x8 hitungan
Gambar 21
Gerakan merangsang
peredaran daerah
5. Luruskan tulang punggung dengan berdiri dan
punggung

menempel

pada

dinding/tiang.

Kemudian secara perlahan-lahan turunkan tubuh
dengan posisi punggung tetap rata jangan sampai
melengkung. Cara gerakan ini sangat berguna
untuk membentuk tulang punggung agar tidak
Gambar 22
Cara membantuk tulang
punggung

membungkuk.

6. Agar tulang punggung lemas dan kuat maka harus
dilakukan latihan elastisitas tubuh. Lakukan 2x8
hitungan.
Gambar 23
Gerakan elastisitas tubuh
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7. Supaya bentuk betis kuat dan langsing maka
lakukanlah latihan dengan membetangkan kedua
tangan ke depan, kedua tangan harus sejajar, lalu
berjongkoklah kemudian berdiri lagi sampai 5 atau
7 kali. Ingat saat melakukan

jongkok maupun

berdiri posisi harus sejajar. Bila latihan ini
dilakukan dengan teratur, maka sangat baik untuk
menghilangkan

kelebihan

lemak

pada

kaki.

Gambar 24
Gerakan membentuk dan
melangsingkan betis

Lakukan 2x8 hitungan.
8. Agar lemak pada perut hilang dan tulang di seputar panggul kuat serta lutut tetap
lurus, maka perlu latihan gerakan dengan cara (posisi) duduk, kaki dirapatkan
lurus ke depan, tangan diangkat tinggi dengan terbentang ke depan, perut
dikempiskan, punggung lurus, kemudian tangan seolah-olah memegang jari-jari
kaki dan usahakan seolah-olah mencium lutut dengan perut dikempiskan.

Gambar 25
Cara menghilangkan lemak di perut
dan menguatkan tulang panggul.
9. Gerakan berikut ini adalah suatu bentuk gerakan untuk mempertahankan
kelangsingan tubuh. Posisi tubuh dalam keadaan tidur, panggul dan paha
diangkat tinggi ke atas tetapi lurus. Setelah itu turunkan secara pelan-pelan
sambil menahan nafas jangan dihempaskan ke lantai. Lakukan 2x8 hitungan

Gambar 26
Cara mempertahankan kelangsingan tubuh
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10. Gerakan selanjutnya adalah suatu latihan yang
ringan, tetapi merangsang urat-urat tubuh. Tekan
kepala ke depan dengan mengangkang otot-otot
tangan yang diletakkan di leher bagian belakang
tempat kita berdiri atau posisi yang demikian
Gambar 27
Salah satu cara untuk
merangsang urat-urat tubuh

tahan untuk beberapa saat. Lakukan 2x8
hitungan.

11. Lakukan gerakan dengan duduk dilantai, kedua kaki terentang lurus, lalu angkat
kedua kaki tersebut dengan bertumpukan, pada pantat, gerakan ini untuk
menguatkan otot-otot kaki, dan melancarkan peredaran darah di seputar panggul,
perut dan kaki. Lakukan 2x8 hitungan.
Gambar 28
Contoh Gerakan menguatkan
otot-otot kaki
12. Gerakan berikut juga bertujuan untuk menguatkan
otot-otot kaki dan sekaligus menjaga keseimbangan
tubuh. Lakukan 2x8 hitungan.
Gambar 29
Cara menjaga keseimbangan
13. Suatu gerakan untuk menguji/test tentang kelenturan tubuh. Apabila dapat
dilakukan dengan baik tanpa kaku berarti tubuh anda dalam kondisi baik. Posisi/
gerakan seperti ini termasuk agak sulit, terutama bagi orang yang perutnya
gemuk. Lakukan 1x8 hitungan.

Gambar 30
Salah satu cara untuk menguji kekuatan tubuh
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14. Untuk mengencangkan otot-otot panggul/pantat serta bentuk kaki agar lurus dan
bagus, lakukanlah bentuk gerakan seperti pada gambar. Lakukan 2x8 hitungan.

Gambar 31
Salah satu cara untuk mengencangkan otot panggul/pantat
15. Untuk menguatkan otot-otot perut dan kekuatan tubuh secara keseluruhan,
lakukanlah gerakan berikut ini. Walau gerakan ini termasuk gerakan / latihan
yang agak berat, tetapi manfaatnya banyak sekali. Lakukan 2x8 hitungan.

Gambar 34
Suatu cara untuk menguatkan otot-otot perut
16. Berikut

adalah

menguatkan

suatu

latihan

untuk

otot-otot

perut

guna

kelangsingan

atau

mempertahankan

menfisikan perut. Seperti yang terlihat pada
gambar berikut. Lakukan 2x8 hitungan.
Gambar 35
Salah satu cara menguatkan otot-otot
perut dan menfisikannya
17. Agar otot-otot dada jadi kuat dan untuk
mendapatkan bentuk pundak yang baik/
tegak. Lakukanlah bentuk gerakan seperti
pada gambar, dengan memegang sebuah

Gambar 36
Untuk menguatkan otot-otot dada
dan pembentukan pundak

botol. Lakukan 2x8 hitungan.
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18. Supaya bentuk perut fisik dan kempis,
maka lakukanlah latihan dengan berpegang
pada sebuah kursi dan membungkukkan
tubuh dengan

datar. Dalam melakukan

latihan ini harus sambil membungkuk
kemudian menarik nafas dalam-dalam.

Gambar 37
Suatu cara untuk mengempiskan
perut

Lakukan 2x8 hitungan.

19. Dengan berpegangan pada kursi tariklah
kaki

kebelakang

secara

bergantian.

Gerakan itu bertujuan untuk menguatkan
otot-otot punggung dan pangkal kaki
(paha). Lakukan 2x8 hitungan.
Gambar 38
Teknik untuk menguatkan otot-otot
punggung
Itulah beberapa gerakan senam yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kondisi
tubuh secara keseluruhan.

Penenangan
Setelah melakukan gerakan senam inti maka harus dilakukan gerakan pendinginan
atau penenangan. Maksud dari gerakan penenangan ini adalah untuk:
1. Menurunkan suhu tubuh
2. Mempersiapkan phisik dan psykis ke dalam suasana kehidupan sehari-hari.
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Adapun gerakan penenangan tersebut adalah:
Latihan 1


Sikap terlentang kedua lutut ditekuk, lutut di atas
lantai lengan lurus ke atas rapat pada lantai.
Hitungan 1 s/d 4 mengangkat kedua lutut ke atas,
lutut tetap ditekuk. Hitunglah 5 s/d mengembalikan
kaki yang ditekuk ke sikap semula

Gambar 39
Latihan 2:


Sikap

terlentang

kedua

kaki

lurus,

lengan

direntangkan lurus setinggi bahu. Hitungan 1 s/4
mengangkat lutut kanan yang ditekuk, ke atas dan

Gambar 40

letakkan ke samping kiri badan. Lakukan 2x8
hitungan. Hitungan 5s/d 8 lutut dikembalikan dan
diturunkan langsung diluruskan dan diletakkan di
lantai rapat dengan kaki kiri. Lanjutkan hitungan 1
s/d 4 mengangkat lutut kiri ke atas dan letakkan ke
samping kanan badan. Hitungan 5 s/d 8 lutut
dikembalikan kanan.
Latihan 3:


Gambar 41

Sikap terlentang kaki lurus dan lengan lurus
disamping badan. Hitungan 1 s/d 8 tidur terlentang
mata dipejamkan, seluruh tubuh dalam keadaan
Gambar 42
rileks, sambil menarik dan menghembuskan napas
sesuai dengan ritma hitungan. Lakukan 2x8
hitungan
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KESIMPULAN
Olah raga atau khususnya senam kecantikan adalah untuk memperbaiki atau
meningkatkan kesegaran jasmani. Senam kecantikan ini dimaksudkan tidak hanya
sekedar kesegaran jasmani saja tetapi juga merupakan salah satu perawatan tubuh
dan perawatan badan. Karena seorang wanita untuk merawat tubuh tidak hanya
sekedar duduk di depan cermin (berias diri) saja tetapi juga melakukan hal yang lain
yaitu mengikuti senam kecantikan. Dengan senam kecantikan di lengkapi dengan
perawatan diri maka lengkaplah sudah bagi seorang wanita untuk tampil prima.
Melakukan senam kecantikan harus secara bertahap, teratur dan dengan takarantakaran tertentu. Adapun tahapan-tahapan itu adalah pemanasan yaitu untuk
membantu tubuh agar lebih enak dalam melakukan aktifitas gerak yang cukup keras,
tetapi juga bermanfaat untuk mengurangi kemungkinan mendapat cedera. Setelah
pemanasan dilakukan senam inti yaitu untuk mengatur pernafasan, menjaga
kelangsingan pinggang, merangsang peredaran darah agar lebih lancar, membentuk
tulang punggung, menjaga elastisitas tubuh, membentuk dan melangsingkan betis,
menghilangkan lemak di perut dan menguatkan tulang pinggul, mempertahankan
kelangsingan tubuh, merangsang urat-urat tubuh, menguatkan otot-otot kaki,
menjaga keseimbangan tubuh, menguji kelenturan tubuh, mengencangkan otot
panggul/pantat, menguatkan otot-otot perut, menguatkan otot-otot dada dan
pembentukan pundak, mengempiskan perut, menguatkan otot-otot punggung dan
dada. Setelah senam inti maka harus dilakukan penenangan yaitu dimaksudkan untuk
menurunkan suhu tubuh dan mempersiapkan physic dan psykis ke dalam suasana
kehidupan sehari-hari.
Demikianlah manfaat senam kecantikan bagi semuanya, jika mereka
melakukannya.
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