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ABSTRAK  

Penelitian  ini   bertujuan   untuk   terwujudnya   paket   senam   aerobic   dengan 
pengiring   musik  gamelan  yang  dapat  disebarluaskan  dimasyarakat  sebagai 
program  latihan  senam  kebugaran.  Hal  ini  melatarbelakangi  peneliti  untuk 
membuat paket senam aerobik yang  berbeda dari yang sudah ada. Untuk itu 
peneliti menggunakan metode kreatif dan inovatif dengan menggabungkan paket 
senam aerobik dengan iringan musik gamelan. Luaran yang  diharapkan dalam 
kegiatan  ini  adalah  Pengcab-pengcab  Persani  DIY  dapat  mensosialisasikan 
kepada  masyarakat  di  daerah  Pengcab  masing-masing  bahwa  jenis   musik 
gamelan dapat digunakan sebagai pengiring senam aerobic. Dan hasilnya adalah 
Paket Senam Aerobik Gamelan dan didokumentasikan dalam bentuk VCD, kaset 
dan buku panduan. Dan telah disosialisasikan dengan sasaran remaja. Hasilnya 
ternyata dapat diterima oleh remaja yang telah diujicobakan.  

Kata Kunci: senam aerobik, gamelan, kebugaran.   

PENDAHULUAN  

Seiring berkembangnya waktu sekarang ini banyak masyarakat kita yang 
mulai sadar  akan pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini dapat dilihat dengan 
banyaknya kegiatan olahraga  yang dilaksanakan di beberapa instansi, misalnya 
saja diadakannya senam aerobik bersama. Hal ini membuat senam aerobik mulai 
familiar dalam masyarakat. Karena tidak hanya di instansi  saja namun sudah 
masuk di pedesaan. Biasanya senam aerobik di desa-desa diadakan dalam rangka 
program KKN oleh mahasiswa. Yang berminat pun beragam mulai dari remaja 
hingga orang tua walaupun sebagian besar di dominasi oleh kaum hawa. 

Oleh karena itu kami memilih senam aerobik pada tema penelitian ini yang 
nantinya  akan  dicoba  untuk  di  gabungkan  dengan  musik  yang  justru  kurang 
familiar untuk mengiringi senam aerobik yaitu musik gamelan. Dapatkah musik 
jenis  ini  untuk  mengiringi  senam  paket  aerobik?  Hal  inilah  yang  akan  kita 
buktikan melalui program ini. Sebelumnya  kita melihat secara umum tentang 
karakter antara musik gamelan dengan senam aerobik.  

Musik gamelan murni 
1.  Berkesan serius 
2.  Iramanya biasanya pelan namun bias juga cepat tapi terbatas 
3.  Musiknya kurang familiar 
4.  Penikmatnya sebagian besar orang tua 
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Senam aerobik 

1.  Berkesan energik dan gembira 
2.  Mempunyai  irama  gerak  yang  terstruktur,yaitu  dari  intensitas 

rendah ke tinggi 
3.  Musik yang digunakan biasanya sudah familiar di masyarakat 
4.  Penikmatnya lebih beragam dari remaja hingga orang tua  

Adapun tujuan dari program ini antara lain adalah: 
1.  Untuk mengiringi senam paket aerobik. 
2. Agar masyarakat DIY mempunyai ciri khas dalam bersenam aerobik 

dengan  mempunyai iringan yang berasal dari budayanya sendiri 
yaitu musik gamelan.  

Manfaat yang didapat dari program ini adalah: 
1.  Membuat  terobosan  baru  tentang  jenis  musik  gamelan  untuk 

mengiringi senam paket aerobik. 
2. Melestarikan Budaya Jawa dengan memanfaatkan musik gamelan 

untuk iringan musik senam paket aerobik. 
3.  Membawa citra kota Yogyakarta sebagai pelopor dalam 

memanfaatkan dan melestarikan kebudayaan daerah. 
4 .Mensosialisasikan bahwa musik gamelan pun dapat dimanfaatkan 

untuk iringan senam aerobik. 
Aerobic adalah  sebuah  cara  yang  terbaik  untuk  berlatih  sebab  aerobic 

dapat dilakukan secara spontan atau dengan persiapan.   

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam program ini adalah jenis metode kreatif dan 
inovatif.  Kreatif adalah memanfaatkan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu 
yang lain atau bisa juga dengan cara menggabungkan beberapa hal yang berbeda 
menjadi suatu hal yang menarik dan merupakan ciptaan sendiri. Kreatif dalam hal 
ini  adalah  menggabungkan  antara  olahraga   (baca:   senam  aerobik)  dengan 
kesenian daerah (baca: musik gamelan). Sedangkan inovatif  sendiri mempunyai 
makna sesuatu hal yang baru dan belum pernah ada. Jadi dengan program  ini 
peneliti  membuat  suatu  senam  paket  aerobik  dengan  memanfaatkan  musik 
gamelan sebagai iringannya.  

Waktu  pelaksanaan  dilakukan  mulai  bulan  Maret  2005  sampai  dengan 
Oktober 2005. Tempat pelaksanaan ada di beberapa tempat yaitu: 
1. Di ruang senam FIK UNY dalam pembuatan senam paket aerobik dan juga 

sosialisasi senam paket pada mahasiswa PKO FIK UNY 2005 semester 1. 
2.  Laboratorium karawitan Fakultas Bahasa dan Seni dalam pembuatan  musik 

gamelan. 
3. Di Godean Sleman dalam proses sosialisasi senam paket aerobik gamelan. 
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Jadwal pelaksanaan kegiatan program dimulai awal maret 2005:   

TAHAP JENIS 
KEGIATAN 

WAKTU TEMPAT  

I 

II 

III 

IV 

V 

PEMBUATAN 
GERAKAN 
SENAM PAKET  

PENGUJIAN 
SENAM PAKET 
AEROBIK  

EVALUASI 
SENAM PAKET 
AEROBIK  

SURVEY MUSIK 
DAN 
PENGGABUNGAN  

SOSIALISASI 
MASYARAKAT 

MARET-APRIL 

JUNI  

JULI    

AGUSTUS 

 

SEPTEMBER   

OKTOBER 

FIK UNY 

FIK UNY 

FIK UNY 

FBS UNY 

GODEAN 
SLEMAN   

Bahan dan alat yang digunakan antara lain: 
1. Sound system 
2. Alat-alat musik gamelan 
3. Kaset dan vcd 
4. Handycam 
5. Metronom 
6. Camera 
7. Buku panduan  

Tahapan kerja pembuatan program paket senam aerobik dan pelaksanaannya: 
1.  Survey tentang gerakan senam aerobik 
2 Setelah itu membuat gerakan senam paket aerobik 
3 Setelah itu akan di ujikan kepada tim penguji yang berkompeten dibidang 
ini 
4 Setelah diuji akan diadakan lagi evaluasi mengenai sesuai atau tidaknya 

gerakan menurut segi keartistikannya maupun kebutuhan geraknya 
5 Dan   untuk   yang   terakhir   kalinya   akan   di   ujikan   kembali   untuk 

mendapatkan hasil akhir 
Tahapan kerja pembuatan program musik gamelan dan pelaksanaannya: 

1.  Musik dibuat oleh tim karawitan FBS UNY 
2.  Acuan pembuatan musik mengarah pada hitungan-hitungan dalam senam 

paket yang telah dibuat 
3.  Untuk beat atau tempo menyesuaikan dengan tempo untuk pemanasan, inti 

maupun penenangan 
4.  Pembuatan  musik  dilakukan  dengan  memakai  lagu  yang  dinyanyikan 

secara langsung oleh penyanyi dengan syair jawa 
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5.  Pembuatan   musik   dilakukan   dengan   cara   melihat   secara   langsung 

kelompok peraga yang melakukan paket senam aerobik yang telah dibuat. 
Hal  ini  dimaksudkan  agar  tahu  letak  perpindahan  dari  intensitas  yang 
rendah ke yang tinggi 

6.  Penentuan beat atau tempo dengan menggunakan metronom  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Setelah melakukan berbagai proses pelaksanaan, pada akhirnya 
menghasilkan  sesuatu sesuai dengan program yang telah direncanakan 
sebelumnya. Adapun hasil-hasil yang telah dicapai: 
1. Gabungan paket senam aerobik dengan gamelan telah dibuat secara audio, 

visual  maupun audiovisual yaitu dalam bentuk kaset, buku panduan dan 
VCD (Video Compact Disk). 

2. Paket senam telah disosialisasikan ke masyarakat melalui pelatihan paket 
senam gamelan yang diikuti oleh instruktur Kelompok Jantung Sehat yang 
bertempat di Godean Sleman. 

3. Selain itu paket senam juga telah disosialisasikan pada mahasiswa PKO 
(Pendidikan   Kepelatihan  Olahraga)  FIK  UNY  semester  1  yang  juga 
termasuk mata kuliah senam untuk kebugaran. 
Dan ternyata untuk kalangan mahasiswa awalnya sangat kesulitan karena 

belum  pernah  mencoba  sama  sekali  dan  belum  menguisai  tentang  irama  dan 
hitungan-hitungannya. Namun setelah latihan selama 6 minggu dengan frekuensi 
2 kali per minggu, 100 menit/sesi latihan, akhirnya sebagian dari mereka dapat 
melakukannya.  Hal ini berhubungan dengan tingkat keseriusan dan ketelatenan 
untuk mau berlatih. Dari hal ini ditarik kesimpulan ternyata hal yang semula sulit 
dapat juga dikuasai setelah menjalani latihan. 

Setelah  dievaluasi  sesuai  dengan  pengukuran  tingkat  kebugaran,  paket 
senam  gamelan ini cocok untuk kalangan remaja usia 15 

 

19 tahun. Hal ini 
mengacu pada rumus sebagai berikut: 
Untuk menentukan Denyut jantung Latihan (Bompa:1994) 
Dj Latihan = DN Istirahat + % (Dj maks 

 

Dj istirahat) 
Untuk mencari Denyut jantung maksimal 
Dj Maks = 220  usia = 60 

210  usia = 51-59 
200  usia = 50 

Maksudnya adalah apabila denyut jantung istirahat saat bangun tidur kurang 
atau sama  dengan 50 detak per menit maka digunakan rumus yang ketiga yaitu 
200  usia dan sebaliknya. 

Pengujian ini peneliti uji cobakan pada sosialisasi dengan mahasiswa PKO 
FIK UNY 2005. hasil yang didapat adalah sewaktu melakukan latihan hingga inti, 
sebagian mahasiswa telah  memasuki training zone atau zona latihan. mengapa 
sebagian mahasiswa tidak semuanya?  Karena sebagian dari mahasiswa tersebut 
memiliki aktiviats yang padat sebagai atlet. Hal ini  berpengaruh pada denyut 
jantung istirahat yang rendah karena kondisi kebugaran bagus.  Sehingga untuk 
suatu latihan melakukan intensitas yang lebih tinggi. 

Selain  mengevaluasi  sesuai  dengan  tingkat  kebugarannya,  peneliti  juga 
mengevaluasi  tentang tingkat kesulitan gerak dalam variasi gerakan yang ada 
dalam paket senam gamelan. Dalam paket senam ini terdiri dari pemanasan, inti 



PKMM-3-6-5

      
dan penenangan yang semuanya mempunyai gerakan yang beragam sesuai dengan 
kenutuhan  geraknya. Gerakan yang cukup bervariasi mempunyai maksud agar 
berbeda dengan  senam-senam paket yang sudah ada dan mempunyai suatu cirri 
tersendiri. Oleh karena itu  untuk  menghafalkan variasi tersebut membutuhkan 
daya ingat yang kuat. Mengingat usia remaja tingkat daya ingatnya masih kuat, 
maka paket senam gamelan ini memang sesuai dengan sasarannya yaitu kalangan 
remaja. 

Paket senam gamelan ini berdurasi waktu kurang lebih selama 20 menit. 
Yang terdiri dari: 
Pemanasan 53 x 8 hitungan (± 6 menit) 

Gerakan ini untuk menaikkan denyut jantung dan termasuk penguluran otot- 
otot agar tidak kaget saat melakukan gerakan inti latihan. 
Inti 74 x 8 hitungan (± 10 menit) 

Gerakan inti  terdiri  dari  low  impact  (intensitas  rendah  dengan  benturan 
rendah),  mixed  impact  (gabungan  low  impact  dan  high  impact),  high  impact 
(intensitas tinggi dengan benturan yang kuat). 
Penenangan 25 x 8 hitungan (± 4 menit) 
Gerakan penenangan  bertujuan  untuk  mengembalikan  kembali  suhu  tubuh  ke 
kondisi  semula  dan agar tubuh tidak mengalami pegal-pegal setelah mengalami 
latihan.  

KESIMPULAN  

Dari keseluruhan pelaksanaan program, peneliti dapat menarik kesimpulan 
tentang paket  senam aerobik gamelan melalui angket yang disebarkan kepada 
mahasiswa yang telah diuji cobakan dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
1. Paket senam gamelan dapat diterima sebagai senam yang bertujuan untuk 

kebugaran 
2. Gerakannya cukup bervariasi dan mudah dipahami dengan catatan harus 

dilatihkan selama berulang-ulang. 
3. Mahasiswa terbantu dengan adanya VCD, kaset dan buku panduan. 
4. Musik pengiring senam kecepatan beatnya sudah sesuai. 
5. Musik pengiring tidak monoton dan kompleks sesuai dengan iontensitas 

latihan (pemanasan, inti, dan penenangan). 
Jadi  paket  senam  gamelan  ini  sesuai  untuk  remaja  untuk  latihan  tingkat 
kebugarannya.   
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