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SARI 
 
Muhammad Sahli. 2006. Skripsi ini berjudul “Hubungan Antara Postur Tubuh 
Dan Keterbelajaran Gerak Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Kelas V Dan VI 
(Usia 10 – 12 tahun) Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 
Tahun 2005/2006”. 
 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah ada 
hubungan antara postur tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa kelas V danVI 
Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 
2005/2006 ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara postur tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa kelas V dan VI Sekolah 
Dasar Negeri di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 
2005/2006. 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dan VI 
Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 
2005/2006 dengan jumlah populasi 1887 anak. Sampel yang digunakan adalah 
siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 
Tahun 2005/2006 kelas V dan VI antara usia 10 sampai dengan 12 tahun dengan 
jumlah sampel 164 anak yang diambil dengan menggunakan teknik cluster 
proporsional random sampling. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel 
bebas (X) yaitu postur tubuh dan variabel terikat (Y) yaitu keterbelajaran gerak. 
Untuk memperoleh data yang sesuai dalam penelitian ini, maka metode yang 
digunakan adalah survei dengan  teknik tes. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis korelasi 
product moment diketahui bahwa diperoleh nilai rhitung sebesar 0,189 dengan taraf 
signifikansi 5% diperoleh nilai rtabel sebesar 0,151. Dari hasil tersebut nampak 
bahwa rhitung lebih besar dibandingkan dengan rtabel yang berarti bahwa ada 
hubungan antara postur tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa kelas V dan VI 
di Sekolah Dasar Negeri se- Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 
Tahun 2005/2006. 

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan antara lain guru hendaknya 
dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat melakukan aktivitas-
aktivitas yang berhubungan dengan perkembangan fisiknya. Orang tua dan guru 
olahraga lebih memberikan dukungan kepada siswa yang memiliki perkembangan 
fisik dalam kategori sedang. Kondisi ini akan dapat ditingkatkan dengan lebih 
menekankan kepada siswa tersebut untuk lebih banyak melakukan aktivitas fisik 
yang dapat menunjang perkembangan postur tubuhnya.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang 

beriman dan beramal sholeh dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling 

berpesan dengan kesabaran (AL-Ashr : 2-3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak-anak sekolah dasar kelas V dan VI merupakan usia anak-anak yaitu 

usia anak besar, pada masa anak besar kecenderungan pertumbuhan fisik ke arah 

tipe tubuh tertentu mulai terlihat, namun masih belum begitu jelas, hal ini mulai 

terlihat pada usia Adolesensi yaitu masa transisi antara masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa (Sugiyanto Sudjarwo, 1993 : 137). 

Perkembangan ukuran dan proporsi tubuh erat kaitannya dengan 

keterbentukan setiap individu ke arah tipe bentuk tubuh. Bentuk tubuh seseorang 

merupakan wujud dari perpaduan dari tinggi badan, berat badan serta berbagai 

ukuran antropometrik lainnya yang ada pada diri seseorang. Seseorang yang 

memiliki ukuran togok pendek, kaki pendek, lingkar dada dan perutnya besar, 

maka orang tersebut bentuk tubuhnya akan kelihatan pendek dan bulat. Sementara 

itu orang yang memiliki togok panjang, kaki panjang, lingkar dada dan perut yang 

kecil maka orang tersebut akan kelihatan tinggi dan langsing. 

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk 

mengklasifikasikan tipe tubuh (somatotype) manusia. Salah seorang ahli yang 

berhasil membuat cara untuk mengklasifikasikan tipe tubuh ialah Sheldon. 

Sheldon membedakan adanya 3 tipe yang ekstrim dari bentuk tubuh yaitu 

Mesomorph, Endomorph dan Ectomorph (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 109) 

Dalam kenyataannya, tipe tubuh yang dimiliki oleh setiap orang sering 

kali sulit untuk diklasifikasikan dalam salah satu dari ketiga tipe tersebut dan pada 
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umumnya hanya berupa kecenderungan ke arah tipe tertentu atau merupakan 

perpaduan dari ketiga tipe.  

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam menentukan bentuk tubuh 

seseorang, faktor-faktor tersebut diantaranya keturunan, pengaruh gizi, perbedaan 

suhu, penyakit, psikososial, urbanisasi jumlah keluarga dan status sosial, 

kecenderungan sosial, hormon dan aktivitas fisik. Faktor yang mempengaruhi 

dalam pertumbuhan fisik seseorang diantaranya ; keturunan, pengaruh gizi, 

perbedaan suku, musim dan iklim, penyakit, himpitan psikososial, urbanisasi, 

jumlah keluarga dan status sosial ekonomi serta kecenderungan sekuler 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 29). Salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan fisik adalah musim dan iklim, pengaruhnya antara lain terhadap 

irama pertumbuhan. Di daerah yang mengalami musim dingin dan musim panas, 

ternyata pertumbuhan rata-rata tertinggi terjadi pada pertengahan musim dingin 

dan pertumbuhan rata-rata terendah terjadi pada pertengahan musim panas. 

Orang-orang yang berada di daerah beriklim panas cenderung  lebih langsing 

bentuk tubuhnya dibandingkan orang-orang di daerah beriklim dingin sedangkan 

orang-orang di daerah beriklim dingin sedikit lebih berlemak. Karena ada 

kecenderungan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah tinggi memiliki 

lingkaran dada dan paru-paru lebih besar dibandingkan orang-orang yang tinggal 

di daerah pantai atau di daerah rendah (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 31). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, ada dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor yang 

ditimbulkan dari pengaruh ibu sejak masih dalam kandungan, kondisi ibu yang 

berpengaruh seperti gizi makanan, aktivitas fisik dan kondisi emosional. Faktor 
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eksternal adalah faktor yang ditimbulkan dari pengaruh lingkungan (keturunan, 

gizi makanan, sistem kelenjar hormon, musim dan iklim, suku bangsa, kondisi 

sosial ekonomi, kondisi psikososial dan kecenderungan sekuler (Husdarta dan 

Yudha M Saputra, 2000 : 21). 

Secara umum disepakati bahwa postur atau sikap tubuh melibatkan 

pertimbangan mekanis seperti kelurusan segmen tubuh, kekuatan, tekanan otot, 

dan ikatan sendi, serta efek gaya berat badan. Postur seperti semua karakter 

manusia tidak hanya melibatkan perbedaan antara individu, tetapi juga perbedaan 

didalam individu itu. Evaluasi postur dapat dilakukan dengan dua pendekatan, 

yaitu statis dan dinamis. Evaluasi statis dilakukan terhadap postur seseorang pada 

sat yang bersangkutan dalam posisi diam (fixed position), yang meliputi ukuran-

ukuran dari organ-organ tubuh seperti berat badan, tinggi badan, panjang ,kaki, 

panjang lengan, ukuran togok, dan organ-organ tubuh yang lain (autrhopometrik) 

dan sifatnya kuantitatif atau bisa diukur, sedangkan yang satunya yaitu evaluasi 

yang sifatnya dinamis dilakukan pada saat yang bersangkutan sedang bergerak, 

yang melilputi gerak pada saat sdang berjalan, berlari, memanjat, turun tangga, 

dan berdiri (Johnson Dkk, 1970 : 372). 

Pekalongan merupakan kota dagang dan termasuk daerah dataran rendah, 

khususnya Kecamatan Kedungwuni dimana sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai pedagang. Disamping pedagang ada yang menjadi pengusaha 

dan buruh. Di daerah Kedungwuni banyak anak-anak yang melakukan aktivitas 

permainan tradisional seperti main kelereng, mandi di sungai, sepak bola, layang-
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layang dan mancing.  

Disamping anak-anak bermain mereka juga tidak melupakan tanggung 

jawabnya sebagai seorang siswa. Mereka belajar mengaji tiap pagi dari sehabis 

sholat shubuh sampai fajar, pagi jam 06.30 berangkat sekolah dan sepulang 

sekolah siang jam 12.30 sampai sore kadang main. Sore jam 16.00 mereka 

sekolah madrasah sampai menjelang Maghrib. Malam hari mereka belajar, ada 

yang belajar mandiri dan ada juga les privat. 

Sebagian anak-anak di Kedungwuni ada yang membantu pekerjaan orang 

tuanya, seperti merapikan baju atau celana yang sudah jadi dijahit dimasukkan ke 

plastik, membantu berjualan di warung dan mengantarkan jajan atau es ke 

warung-warung langganannya. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi 

postur tubuh dan keterbelajaran gerak. Gerak dasar yang baik akan meningkatkan 

fungsi organ tubuh dalam melakukan tugas gerak, kalau fungsi organ tubuh 

menjadi baik berarti anak mengalami perkembangan. Sehingga dapat dikatakan 

dengan bermain gerak dasar anak akan berkembang, maka akan diikuti adanya 

perkembangan kemampuan gerak. Ini berarti harus dikembangkan juga 

keterampilan geraknya atau meningkatkan keterampilan berolahraga dan juga 

meningkatkan tekniknya (Budiyono, 2002 : 4). 

 Dengan mengetahui kecenderungan postur tubuh anak besar ini 

diharapkan dapat membantu dalam menyusun program pendidikan jasmani di 

sekolah, dalam hal pembuatan perencanaan pengajaran pendidikan Jasmani 

dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk kepentingan anak didik bukan untuk 
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kepentingan kurikulum. Anak didik sebagai titik sentral bagi setiap upaya 

pendidikan pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya, maka 

program pengajaran yang akan disusun tidak bisa lepas dari pertimbangan anak 

didik itu sendiri. 

1.2 Permasalahan 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari adanya suatu permasalahan sehingga 

perlu kiranya masalah tersebut untuk diteliti, dianalisis dan dipecahkan, setelah 

diketahui dan dipahami latar belakang masalahnya maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah ada hubungan antara postur 

tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa kelas V dan VI Sekolah Dasar Negeri 

di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2005/2006 ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui tingkat postur tubuh siswa sekolah dasar negeri kelas V dan 

VI (usia 10-12 tahun) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 

2005/2006. 

2. Mengaetahui tingkat keterbelajaran gerak siswa sekolah dasar negeri kelas 

V dan VI (usia 10-12 tahun) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan 2005/2006. 

3. Mengetahui hubungan antara postur tubuh dengan  keterbelajaran gerak 

siswa sekolah dasar negeri kelas V dan VI (usia 10-12 tahun) di 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 2005/2006. 
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1.4 Penegasan Istilah 

1.4.1 Hubungan 

Pengertian hubungan menurut WJS. Purwadarminta (1989:362), adalah 

sebuah keadaan yang saling berhubungan diartikan sama dengan korelasi. 

Menurut Sutisno Hadi (1987 : 271), korelasi adalah hubungan timbal balik. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan atau korelasi adalah 

keadaan yang berhubungan atau dihubungkan dengan sesuatu yang dipakai untuk 

menghubungkan. Dalam penelitian ini kata hubungan berfungsi untuk 

menghubungkan antara postur tubuh dengan keterbelajaran  gerak. 

1.4.2 Postur Tubuh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Postur adalah bentuk tubuh, 

keadaan tubuh, sikap pengawakan dan perawakan seseorang (2002:890). Tubuh 

adalah keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung kaki 

sampai ujung rambut (2002:1214). Jadi pengertian postur tubuh adalah bentuk 

tubuh atau sikap badan yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. 

1.4.3 Keterbelajaran Gerak 

Menurut Johnson, Barry L. and Jack K. Nelson (1970 : 144) keterbelajaran 

gerak adalah kemampuan atau kemudahan seseorang untuk mempelajari 

keterampilan gerak atau dalam istilah asingnya motor educability. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilaksanakan sudah semestinya mempunyai manfaat 

atau kegunaan yang jelas dan terarah, adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

memberikan gambaran mengenai postur tubuh pada siswa Sekolah Dasar Negeri 

kelas V dan VI di Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 

2005/2006. Dengan mengetahui kecenderungan postur tubuh ini maka diharapkan 

bisa dirancang model pembelajaran pendidikan jasmani yang tepat dan sesuai 

dengan kondisi anak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Postur Tubuh 

Menurut kamus besar bahasa indonesia postur tubuh adalah bentuk, 

keadaan tubuh, sikap perawakan, perawakan seseorang. Tubuh adalah seluruh 

jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung kaki sampai ujung rambut. 

sedangkan menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 109) bahwa postur tubuh 

merupakan perpaduan antara tinggi badan, berat badan, serta berbagai ukuran 

anthropometrik lainnya yang ada pada diri seseorang. Jadi pengertian postur tubuh 

adalah bentuk tubuh atau sikap badan yang terlihat dari ujung kaki sampai ujung 

rambut dan merupakan perpaduan antara tinggi badan, berat badan dan ukuran 

antrhopometrik lainnya yang ada pada diri seseorang.  

Evaluasi postur dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu statis dan 

dinamis. Evaluasi statis dilakukan terhadap postur seseorang pada saat yang 

gersangkutan dalam posisi diam (fixed position), sedangkan evaluasi yang sifatnya 

dinamis dilakukan pada saat yang bersangkutan sedang bergerak, yang meliputi 

gerak pada saat berjalan, berlari, memanjat, turun tangga, dan berdiri (Johnson L. 

and Jack K. Nelson, 1970 : 372). Didalam penelitian ini postur tubuh yang 

dimaksud adalah postur tubuh secara dinamis. Iowa Posture Test merupakan salah 

satu bentuk test untuk menilai postur tubuh, test ini direkomendasikan untuk 

digunakan bagi siswa sekolah. penilaian postur tubuh merupakan hal yang 
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subyektif, tetapi penilaian dibekali kriteria khusus yang dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk mengevaluasi unsur-unsur pada postur seseorang pada saat sedang 

berjalan, berlari, duduk dan memanjat tangga. test ini menggunakan pendekatan 

prkatis untuk menaksir postur seseorang ketika sedang bergerak atau melakukan 

aktivitas sehari-hari, bukan hanya ketika seseorang berdiri atau tegak dengan 

suatu posisi diam dan tetap (Johnson dan Nelson, 1970 : 37). 

Tabel 1. 

Kriteria Penilaian Tes Postur Tubuh 

No Kriteria Inversal Skor 

1 Bagus > 22 

2 Sedang 14 – 22 

3 Jelek < 14 

           Sumber : IOWA Tes 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu ada dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor yang 

ditimbulkan dari pengaruh ibu sejak masih dalam kandungan, kondisi ibu yang 

berpengaruh seperti gizi makanan, aktivitas fisik dan kondisi emosional. Faktor 

eksternal adalah faktor yang ditimbulkan dari pengaruh lingkungan (keturunan, 

gizi makanan, sistem kelenjar hormon, musim dan iklim, suku bangsa, kondisi 

sosial ekonomi, kondisi psikososial dan kecenderungan sekuler (Husdarta dan 

Yudha M Saputra, 2000 : 21). 

Setiap individu mempunyai tingkat postur tubuh yang berbeda-beda, 

adapun pandangan yang mengungkapkan perbedaan itu meliputi perbedaan 

8 
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kualitatif dan kuantitatif, perbedaan kualitatif menunjukkan bahwa pada dasamya 

memang berbeda sedangkan perbedaan kuantitatif menunjukan semata-mata 

karena adanya perbedaan dalam proses, adanya persamaan dari keduanya 

mengakui bahwa tiap-tiap individu akan berbeda tingkat postur tubuhnya. 

2.2 Kemampuan Gerak Dasar 

2.2.1 Keterbelajaran Gerak 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:234), belajar gerak adalah belajar 

yang menekankan pada aktivitas gerak tubuh, belajar gerak mempunyai pola-pola 

gerak keterampilan tubuh, misal gerakan-gerakan dalam olahraga, proses 

belajarnya meliputi pengamatan gerakan untuk bisa mengerti prinsip, bentuk 

gerakannya kemudian menirukan dan mencoba berulang-ulang, sehingga bisa 

menyelesaikan tugas gerakan secara efektif dan efisien. 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:234) yang dikutip dari Jhon N 

Drowtzky, menyebutkan bahwa belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan 

melalui respon-respon muskular dari yang diekpresikan dalam gerak tubuh atau 

bagian tubuh. Sedangkan pengertian keterbelajaran gerak menurut John, Bary L. 

and Jack K Nelson (1970 : 144) adalah kemampuan atau kemudahan seseorang 

untuk mempelajari keterampilan gerak atau dalam bahasa asingnya yaitu motor 

educability. Maka dari beberapa pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

keterbelajaran gerak adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk 

mempelajari dan melakukan tugas-tugas keterampilan gerak dengan efektif dan 

efisien. 
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Tabel 2. 

Kriteria Penilaian Tes Keterbelajaran Gerak 

No Kriteria Interval Skor 

1 Baik Sekali 16 – 20 

2 Baik 11 – 15 

3 Sedang 6 – 10 

4 Kurang 1 – 5 

         Sumber : IOWA Tes 

2.2.2 Fase Perkembangan Gerak 

 Sepanjang hidup manusia, mulai masih dalam kandungan, dilahirkan dan 

kemudian sampai tua memperoleh sebutan berganti-ganti. Pergantian tersebut 

didasarkan pada usianya dan merupakan fase-fase dalam perkembangan yang 

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

yaitu :  

2.2.2.1 Fase Sebelum Lahir (prenatal) 

Fase sebelum lahir adalah fase perkembangan selama masih berada dalam 

kandungan. Keterbelajaran gerak berasal dari kata belajar, pengertian belajar 

adalah suatu proses yang bisa menghasilkan perubahan yang bertahan dalam 

waktu yang lama. Dalam penelitian ini keterbelajaran gerak yang dimaksud adalah 

kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan tugas-tugas gerak. Gerak yang 

terkoordinasi, dari yang melibatkan otot-otot besar ke yang melibatkan otot-otot 

halus (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:12). 
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2.2.1 Fase Bayi 

Fase bayi  adalah fase perkembangan mulai dilahirkan sampai berumur   

1–2 tahun. Perkembangan bayi merupakan kelanjutan perkembangan yang terjadi 

sejak masih janin di dalam kandungan menjelang lahir, dalam kandungan semua 

organ tubuh telah terbentuk dan terwujud sebagai manusia kecil. Setelah lahir, 

bayi berhak untuk hidup kemudian tumbuh dan berkembang. Perkembangan gerak 

mengikuti pola gerakan yang semakin bertambah usia maka gerakan akan 

semakin sempurna, dari koordinasi gerakan yang memerlukan otot-otot besar 

hingga otot-otot halus (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991 : 12).  

2.2.2.3 Fase Anak Kecil  

 Fase anak kecil yaitu sejak umur 2-5 tahun, pertumbuhan badan pada fase 

ini lebih lambat dibandingkan dengan fase bayi. Proporsi bentuk tubuh mendekati 

kesempurnaan (dewasa), gerakan motorik disempurnakan dalam proses 

pematangan (Tim MKDK, 1989 : 158) 

2.2.2.4 Fase Anak besar 

Fase anak besar adalah fase perkembangan mulai usia 1 atau 2 tahun 

sampai 10 atau 12 tahun, fase anak-anak dibedakan menjadi dua yaitu 1) fase anak 

kecil (early childhoood), fase anak kecil adalah antara 1 atau 2 tahun sampai        

6 tahun, 2) fase anak besar (later chilhood) fase anak besar adalah 6 sampai 10 

atau 12 tahun). 

Perkembangan pada masa anak kecil adalah hanya pada peningkatan 

kualitas penguasaan pola gerak yang telah dan bisa dilakukan pada masa anak 

bayi, serta peningkatan variasi macam pola gerak, kemampuan berjalan dan 
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memegang akan semakin baik dan bisa dilakukan dengan berbagai macam variasi 

gerakan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:78). Kemampuan gerak pada anak besar 

pada umumnya antara anak laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan 

secara berangsur-angsur sampai umur kurang lebih 1 tahun masih berkurang atau 

dengan kata lain perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan belum 

berbeda (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:118). 

2.2.2.5 Fase Dewasa (adulthood) 

Fase dewasa terbagi tiga fase, yaitu 1) fase dewasa muda (young 

adulthood), fase dewasa madya (middle adulthood), 3) fase dewasa tua (older 

adulthood), fase dewasa muda adalah antara 18 tahun (perempuan atau 20 tahun 

(laki-laki) sampai 40 tahun). Fase dewasa madya adalah antara 40 tahun sampai 

60 tahun, sedangkan fase dewasa tua adalah usia 60 tahun dan seterusnya 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:7). 

Pada masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa adolesensi, pada masa 

adolesensi merupakan peningkatan kemampuan fisik sampai tidak ada lagi terjadi 

peningkatan, sedangkan pada masa dewasa madya dan tua mengalami penurunan 

kemampuan koordinasi gerakan dan kecepatan reaksi (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1991:184). 

Dalam penelitian ini yang dibahas adalah fase anak besar (later chilhood) 

yang duduk di kelas V dan VI Sekolah Dasar. 

2.2.3 Perkembangan Penguasaan Gerak Dasar Pada Anak Besar 

Sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya 

kemampuan fisik maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar, berbagai 
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kemampuan gerak dasar yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil 

semakin dikuasai, peningkatan kemampuan gerak bisa didefinisikan dalam bentuk 

sebagai berikut 1) gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin 

efisien, 2) gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol, 3) pola atau 

bentuk gerak variasi, 4) gerakan semakin bertenaga. 

Beberapa gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang bisa 

dilakukan apabila anak memperoleh kesempatan melakukannya pada masa anak 

kecil adalah gerakan-gerakan berjalan, berlari, mendaki, meloncat, berjingkat, 

mencongklang, lompat tali, menyepak, melempar, menangkap, memantulkan bola, 

memukul dan berenang. Gerakan-gerakan tersebut semakin dikuasai dengan baik, 

kecepatan perkembangan semakin dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh 

untuk melakukan berulang-ulang di dalam aktivitasnya, anak-anak yang kurang 

kesempatan melakukan aktivitas fisik mengalami hambatan untuk berkembang 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 119). 

Pada masa akhir anak besar, umumnya gerakan-gerakan seperti yang 

disebutkan di atas sudah bisa dilakukan dengan bentuk gerakan menyerupai 

gerakan orang dewasa pada umumnya, perbedaan hanya terletak pada pelaksanaan 

gerak yang masih kurang bertenaga. Hal ini dikarenakan kapasitas fisik anak 

memang belum bisa menyamai kapasitas fisik orang dewasa. 

Apabila ditinjau dari segi kebenaran mekanika tubuh dan kecepatan dalam 

melakukan berbagai gerakan maka faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

perkembangan kemampuan gerak anak adalah faktor-faktor peningkatan 

koordinasi tubuh dan kekutan otot, ada berbagai macam tes yang bisa digunakan 
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untuk mengukur kemampuan gerak dan mengukur kemampuan fisik. 

Perkembangan kemampuan gerak pada anak-anak bisa diketahui dengan cara 

pengetesan dan pengukuran kemampuan meloncat, ada penelitian yang berusaha 

mengetahui perkembangan kemampuan gerak melalui penggunaan tes, seperti 

diuraikan sebagai berikut : 

2.2.3.1 Perkembangan Kemampuan Meloncat 

Kemampuan meloncat bisa digunakan sebagai perkiraan kekuatan tubuh 

dan juga bisa merupakan tes dan diagnostik dalam hal koordinasi gerak, 

perkembangan kemampuan meloncat yang baik, disertai peningkatan kekuatan 

yang baik akan menghasilkan perkembangan meloncat yang baik pula. Pada masa 

usia anak besar terjadi perkembangan meloncat yang cukup cepat 

perkembangannya berbentuk peningkatan daya loncat (makin jauh atau makin 

tinggi) dan berbentuk peningkatan kualitas bentuk gerakan, bentuk gerakan 

semakin baik atau semakin efisien ditinjau secara mekanik (Sugiyanto dan 

Sudjarwo, 1991: 121). 

Perbandingan kemampuan meloncat antara anak laki-laki dan anak 

perempuan sampai umur kurang lebih 9 tahun hanya sedikit perbedaannya dan 

sesudah perbedaan itu makin besar, anak laki-laki lebih baik kemampuan 

meloncatnya, baik ditinjau dari segi daya loncat maupun dari kualitas gerakanya, 

kecepatan perkembangan dari kemampuan meloncat tegak dan loncat jauh 

ternyata tidak sama, hal ini terbukti dalam dua macam loncatan tersebut pada anak 

laki-laki dan perempuan yang berusia 5-17 tahun (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1991:121).  
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Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Perkembangan kemampuan loncat tegak pada usia 5-17 tahun 
(Espenchade dan Esert, dalam sugiyanto dan sudjarwo,1991:120) 

 
Dalam gambar di atas dapat terlihat bahwa perkembangan kemampuan 

loncat tegak meningkat cepat sampai usia kurang lebih 9 tahun pada anak laki-laki 

maupun anak perempuan, sesudah itu pada anak perempuan hanya kecil 

peningkatannya. Pada anak laki-laki peningkatannya menjadi kecil antara usia 

antara 9 sampai 12 tahun, untuk kemudian setelah usia 12 tahun meningkat 

dengan cepat kembali. 
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Gambar 2 
Perkembangan Kemampuan Loncat Jauh Tanpa Awalan Pada Usia 5-17 Tahun 

Espenchade dan Eckert, dalam Sugiyanto dan Sudjarwo. 1991 : 122) 
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Dalam gambar di atas dapat terlihat bahwa grafik perkembangan 

kemampuan loncat jauh tanpa awalan ada perbedaan  dibandingkan dengankan 

dengan grafik perkembangan kemampuan loncat tegak. Dapat dilihat bahwa 

grafik perkembangan kemampuan loncat jauh tanpa awalan pada anak laki-laki 

berbentuk garis yang mendekati lurus, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan 

yang terjadi iramanya yang tetap. Sedangkan pada anak perempuan 

perkembangan yang cepat hanya terjadi sampai usia 12 tahun dan sesudahnya 

mulai mangecil peningkatannya. 

2.2.4 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 

2.2.4.1 Ukuran  Dan Bentuk Tubuh Usia 6-12 Tahun 

Perubahan dan ukuran tubuh secara bertahap dan berkelanjutan dalam 

perkembangan tulang dan jaringan, oleh karena itu energi anak dapat diarahkan ke 

arah penyempurnaan pola gerak dasar yang telah terbentuk selama periode masa 

awal anak.Disamping penyempurnaan pola gerak dasar, adaptasi dan modifikasi 

terhadap gerak dasar perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi 

adanya peningkatan ataupun pertambahan berbagai situasi (Phil Yanuar Kiram, 

1992:36). 

2.2.4.2 Perkembangan Aktivitas Motorik Kasar (Gross Motor Activity) 

Perkembangan motorik kasar difokuskan pada keterampilan yang biasa 

disebut dengan keterampilan motorik kasar meliputi pola lokomotor seperti jalan, 

lari, lompat, loncat dan keterampilan menguasai bola seperti melempar, 

menendang dan memantulkan bola, keterampilan motor dasar dikembangkan pada 

masa anak sebelum masuk sekolah dan masa sekolah awal ini akan menjadi bekal 
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awal untuk mendapatkan keterampilan gerak yang efisien bersifat umum dan 

selanjutnya akan diperlukan sebagai dasar untuk perkembangan keterampilan 

motorik yang lebih khusus yang semuanya ini memerlukan bagian integral 

prestasi bagi anak dalam segala umur dan tingkatan (Phil Yanuar Kiram, 1992:38)  

2.2.4.3 Perkembangan Aktivitas Motorik Halus ( Fine Motor Activity ) 

Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengkoordinasikan atau mengatur penggunaan berbentuk gerakan mata dan 

tangan secara efisien, tepat dan adaptif, perkembangan kontrol motorik halus atau 

keterampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting dalam 

perkembangan motorik secara total. Anak-anak secara jelas mencerminkan 

kapasitas sistem syaraf pusat untuk mengangkat dan memproses input visual dan 

menterjemahkan input tersebut dalam bentuk keterampilan, untuk mendapatkan 

keterampilan yang baik maka perilaku yang perlu dilakukan anak harus dapat 

berinteraksi dengan praktek dan melaksanakan komunikasi terhadap obyek 

sekolah dan lingkungan rumah (Phil Yanuar Kiram, 1992:42-43). 

2.2.5 Klasifikasi Keterbelajaran Gerak 

Pengklasifikasian   keterbelajaran   gerak   yang   dimaksud   adalah 

pengklasifikasian berdasarkan keterampilan gerak, klasifikasi keterampilan gerak 

bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang  sebagai berikut: 

2.2.5.1 Klasifikasi Berdasarkan Kecermatan Gerakan 

Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan 

gerak, kecermatan pelaksanaan gerakan bisa ditentukan antara lain oleh jenis-jenis 

yang terlibat, ada gerakan yang melibatkan otot besar dan ada gerakan yang 
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melibatkan otot halus, berdasarkan kecepatan gerakan atau jenis-jenis otot yang 

terlibat, keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi 2,  yaitu: 1) keterampilan 

gerak kasar (gross motor skill), 2) keterampilan gerak halus (fine motor skill).  

Keterampilan gerak kasar adalah gerakan yang didalam pelaksanaanya 

melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan, keterampilan gerak halus 

adalah gerakan yang dalam pelaksananya melibatkan otot halus sebagai basis 

utama gerakan,  pada keterampilan gerak kasar diperlukan keterlibatan bagian-

bagian tubuh yang halus hanya melibatkan sebagian dari anggota badan yang 

digerakan oleh otot halus (Sugiyanto danSudjarwo, 1993:249). 

2.2.5.2 Klasifikasi Berdasarkan Perbedaan Titik Awal 

Apabila diperlukan, gerakan keterampilan ada yang dengan mudah bisa 

diketahui bagian awal dan akhir dari geraknya, tetapi ada juga yang sulit untuk di 

ketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak dapat dibagi menjadi 

tiga kategori, 1) keterampilan gerak diskrit(discrete motor skill) yaitu 

keterampilan gerak dimana dalam pelaksanaanya dapat dibedakan secara jelas 

titik awal dan titik akhir gerakan, 2) keterampilan gerak serial (serial motor skilll) 

yaitu keterampilan gerak diskrit yang dilakukan beberapa kali secara 

berkelanjutan, 3) keterampilan gerak kontinyu (continu motior skill) yaitu gerakan 

keterampilan yang tidak bisa dengan mudah ditandai dimana titik awal dan titik 

akhir dari gerakan. Pada keterampilan gerak kontinyu, untuk melaksanakannya 

lebih dipengaruhi oleh kemauan si pelaku dan situasi ekstemal, dibandingkan 

dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:249-

250) . 
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2.2.5.3 KIasifikasi Berdasarkan Stabilitas Lingkungan 

Di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan ada kalanya menghadapi 

lingkungan yang berubah-ubah, berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti 

itu, gerakan keterampilan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :1) keterampilan, 

gerak tertutup (closed skill) adalah keterampilan gerak dimana pelaksanaannya 

terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan stimulus geraknya timbul 

dari diri si pelaku sendiri, 2) keterampilan gerak terbuka (open skill) adalah 

keterampilan gerak dimana dalam pelaksananmya terjadi pada kondisi lingkungan 

yang berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang 

timbul dari lingkungan bisa bersifat temporal dan bersifat spesial ( Sugiyanto dan 

Sudjarwo, 1993:250-251).  

Ada dua pembagian gerak yaitu terbuka dan tertutup apabila tidak ada 

faktor luar yang turut mengarahkan gerak, gerak terbuka apabila gerak halus 

disesuaikan dengan keadaan luar yang tidak dapat diduga sebelum terjadi (Abdul 

Kadir Ateng, 1993:11) 

2.2.6 Unsur-Unsur Keterbelajaran Gerak 

Unsur kemampuan pada setiap individu bisa berfungsi dengan baik, 

apabila keterlibatan unsur kemampuan bisa menghasilkan gerak yang efisien, 

untuk mencapai efiseinsi gerak diperlukan beberapa unsur-unsur kemampuan, 

adapun jenis-jenis unsur kemampuan sebagai berikut: 

2.2.6.1 Unsur Kemampuan Fisik 

Fisik merupakan salah satu faktor yang berfungsi untuk melakukan 

gerakan, agar menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien harus didukung oleh 
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kemampuan fisik yang baik. Macam-macam kemampuan fisik antara lain : 

Kecepatan reaksi, Kekuatan, Ketahanan, Kecepatan, Fleksibilitas dan Ketajaman 

indra.Dalam melaksanakan gerakannya besarnya peran setiap unsur kemampuan 

tidak sama untuk setiap gerakan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:257). 

2.2.6.2 Unsur Kemampuan Mental 

Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk 

berfikir, fungsi kemampuan mental adalah memberikan komando gerak sesuai 

dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Kemampuan yang 

termasuk kemampuan mental diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan 

yang efisien. Adapun macam-macam jenis kemampuan mental sebagai berikut: a) 

Kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, b) Kecepatan memahami 

stimulus, c) Kecepatan membuat keputusan, d) Kemampuan memahami hubungan 

spesial, e) Kemampuan menilai obyek bergerak, f) Kemampuan menilai irama, g) 

Kemampuan menilai gerakan masa lalu, h) Kemampuan memahami mekanika 

gerakan. Pemahaman diperlukan agar pelaku tahu apa yang harus dilakukan 

dengan petunjuk (Sugiyanto danSudjatwo, 1993:259). 

2.2.6.3 Unsur kemampuan Emosional 

Kemampuan emosional merupakan salah satu faktor yang mendukung 

terjadinya gerakan yang efektif dan efisien. Macam-macam kemampuan yang 

termasuk kemampuan emosional sebagai berikut: 

a. Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan 

b. Tidak ada ganguan emosional 

c. Merasa perlu dan ingin mempelajari serta melakukan gerakan 
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d. Memiliki sifat positif terhadap prestasi gerakan 

Koordinasi gerak terganggu karena keadaan emosi yang tidak terkendali, 

motivasi internal yang positif cenderung berperilaku dengan sebaik-baiknya, 

berusaha untuk berprestasi dengan mengikuti aturan serta melakukan yang 

seharusnya dilakukan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:260-261). 

2.2.7 Pinsip Belajar Gerak dan Perkembangannya 

Gerak manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan yang 

berlangsung selama manusia menjalani kehidupannya antara lain pengaruh aspek 

gizi yang baik atau kurang baik, manusia yang gizinya baik akan memiliki 

kapasitas gerak yang tinggi dibandingkan dengan orang yang kekurangan gizi.  

Anak  besar merupakan anak usia sekolah dasar yaitu usia 10-12 tahun, 

perkembangan antara anak laki-laki dan perempuan sudah mulai terlihat 

perkembangan fisiknya, terutama pada saat menjelang reproduksi, perkembangan 

kemampuan fisik bagi anak laki-laki dan perempuan mulai ada perbedaan antara 

lain perkembangan kekuatan pria lebih baik dibandingkan dengan perkembangan 

kekuatan wanita, sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya 

kemampuan fisik maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Berbagai 

kemampuan gerak dasar yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil 

semakin dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa diidentifikasi dalam 

bentuk: 1) gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh makin efisien, 2) 

gerakan bisa dilakukan dengan semakin lancar dan terkontrol, 3) pola atau bentuk 

gerakan semakin bervariasi, 4) gerakan semakin bertenaga. 

Beberapa macam gerakan yang mulai dapat dilakukan apabila anak 
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memperoleh kesempatan melakukannya pada masa anak kecil, gerakan-gerakan 

tersebut semakin dikuasai dengan baik. Kecepatan perkembangannya sangat 

dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh untuk melakukan berulang-ulang 

dalam aktivitasnya. Anak-anak yang kurang dalam kesempatan melakukan 

aktivitas fisik akan mengalami hambatan untuk berkembang. 

2.2.8 Perkembangan Motorik Anak Sekolah Dasar 

Perkembangan motorik anak Sekolah Dasar merupakan perkembangan 

yang sangat baik untuk pertumbuhannya. Bagi anak bergerak merupakan inti 

hidupnya, gerak menembus semua fase dari perkembangannya  baik psikomotor, 

kognitif maupun afektif yakni ketiga kawasan tingkah laku manusia. Dari program 

gerak bagi anak-anak adalah perkembangan kompetisi psikomotorik. 

Perkembangan psikomotorik merupakan pokok dari program pendidikan jasmani 

dan harus dipandang sebagai sarana untuk memacu kedua kompetisi lainnya yaitu 

kognitif dan afektif. Perkembangan psikomotorik mengacu pada belajar gerak 

dengan sadar dan efisien dalam gerak.  

2.2.8.1 Perkembangan Kognitif 

Tujuan lain yang penting dari pendidikan gerak yang baik bagi anak-anak 

adalah meningkatnya konsep kognitif dasar. Dalam teori kognitif diungkapkan 

bahwa individu tidak pasif, tetapi secara aktif memperhatikan aspek-aspek 

tertentu mengenai lingkungannya dan mengesampingkan aspek-aspek tertentu 

lainnya, kemudian menyusun kembali informasi yang diperoleh dari apa yang 

diperhatikannya (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:19). Ada dua aspek utama dari 

perkembangan kognitif yang mendukung secara efektif melalui pendidikan gerak 
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anak-anak. Aspek pertama adalah berbagai konsep motorik perseptual yang 

mencakup perkembangan kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran arah dan 

pembentukan orientasi ruang dan waktu secara efektif. Yang kedua dari aspek 

perkembangan kognitif yaitu mencakup perkembangan dan pacuan peningkatan 

pengertian dan sikap dari konsep-konsep akademik dasar termasuk sain, 

matematika, seni bahasa dan studi sosial yang mewakili medium gerak.  

Kebanyakan dari bukti-bukti yang tersedia menunjukan bahwa kedua tipe 

konsep kognitif, apakah itu motorik perseptual atau akademik dapat dipacu 

melalui keikutsertaan aktif dalam aktifitas gerak yang terpilih dengan cermat. 

Meningkatnya kemampuan gerak akan menambah  penggunaan gerak berbagai 

metode pemacuan perkembangan kognitif pada anak-anak.  

2.2.8.2 Perkembangan Afektif 

Perkembangan afektif mencakup peningkatan kemampuan anak-anak 

untuk bertindak,berinteraksi dan reaksi secara efektif dengan orang lain maupun 

diri sendiri. Orang tua dan guru yang bijaksana akan memperhatikan kepentingan 

yang penting dari pertumbuhan sosial emosional yang seimbang. 

Pengalaman gerak anak memainkan peranan yang penting dalam persepsi 

diri anak-anak sebagai individu-mdividu maupun bagaimana kemampuan mereka 

mengadakan relasi dengan kawan-kawannya dan memanfaatkan waktu luar 

mereka, mereka akan mempelajari karakteristik perkembangan anak-anak 

setidaknya dalam dua hal :1) konsep diri, 2) permainan dan relasi dengan teman-

teman. Pengetahuan tersebut memungkinkan untuk mendorong dan menyusun 

pengalaman gerak yang berarti yang akan memperkuat pertumbuhan sosial 
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emosional anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan, minat dan kemampuan yang 

berkembang (Abdul Kadir Ateng, 1992:129).  

2.2.8.3 Perkembangan Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan yang memfungsikan sistem organ-

organ tubuh didalam melakukan aktifitas fisik. Kemampuan fisik sangat penting 

untuk mendukung aktifitas psikomotor. Gerakan yang terampil bisa dilakukan 

apabila kemampuan fisiknya memadahi. Keterampilan bergerak bisa berkembang 

bila kemampuan fisik mendukung pelaksanaan gerak. Secara garis besar 

kemampuan fisik dibedakan menjadi 4 macam kemampuan yaitu : Ketahanan 

(endurance), Kekuatan (strength), Fleksibilitas (fleksibility), Kelincahan (agility) 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1994:221-222). 

Aspek perkembangan fisik dari psikomotor dapat dibagi menjadi 

kesegaran organik dan kesegaran jasmani, faktor yang berhubungan dengan 

perkembangan kesehatan dan kapasitas fungsional tubuh diklasifikasikan sebagai 

komponen kesegaran motorik. Kemampuan motorik umumnya dipandang sebagai 

kemampuan unjuk laku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kecepatan, 

ketepatan, agilitas, keseimbangan, koordinasi, power, kelentukan. 

2.2.8.4 Perkembangan Psikomotorik 

Para orang tua dan guru semakin menyadari pentingnya memberikan 

pengalaman bergerak yang baik kepada anak-anak mereka. Ada kesadaran yang 

semakin meningkat di antara para pendidik anak-anak kecil bahwa apa yang 

disebut pengalaman bermain dipermulakan Sekolah Dasar mempunyai peranan 

yang penting dalam belajar gerak dan belajar melalui gerak, untuk anak kecil 
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bergerak merupakan inti dari hidupnya. Gerak menembus semua fase dari 

perkembangannya, baik psikomotor, kognitif maupun afektif, yakni ketiga 

kawasan tingkah laku manusia. Dalam hal ini secara sepintas akan dilihat gerakan 

yang dapat diberikan kepada masing-masing kawasan. Kesatuan manusia tidak 

memungkinkan pemisahan dari ketiga kawasan tingkah laku manusia ini, karena 

diperlukan kewaspadaan terhadap kerumitan interaksi antara kawasan-kawasan 

tersebut dan memperhatikan untuk tidak memisahkan baik dalam pikiran maupun 

dalam mengahadapi arial (Abdul Kadir Ateng, 1992:126). 

Keterampilan atau kemampuan gerak dasar yang dimiliki pada masa anak-

anak sering menghasilkan ketangkasan dalam berbagai permainan dan olahraga. 

Kemampuan gerak yang dilakukan anak-anak dapat berkembang dengan baik atau 

semakin bisa dikuasai dengan baik karena mereka memperoleh kesempatan untuk 

melakukannya secara berulang-ulang. Artinya bahwa kemampuan menguasai 

suatu gerakan bisa berkembang dengan baik jika memperoleh kesempatan untuk 

belajar atau berlatih.  

2.3 Kerangka Berfikir dan Hipotesis 

2.2.9.1 Kerangka Berfikir  

 Postur atau bentuk tubuh merupakan perpaduan antara tinggi badan, berat 

badan, serta berbagai ukuran antropometrik lainnya yang ada pada diri seseorang. 

Tetapi dalam penelitian ini, postur tubuh yang dimaksud adalah postur tubuh 

secara dinamis yaitu postur tubuh seseorang ketika sedang bergerak atau 

melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, duduk, melompat, dan 

memanjat tangga (Johnson L. and Jack K Nelson, 1970 : 37). 
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 Sedangkan keterbelajaran gerak merupakan kemampuan atau kesanggupan 

seseorang untuk mempelajari dan melakukan tugas-tugas keterampilan gerak 

dengan efektif dan efisien. Dari pengertian diatas antara postur tubuh dan 

keterbelajaran gerak merupakan sesuatu yang saling berkaitan, hal itu bisa kita 

lihat bahwa seseorang di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan 

kebiasaan menggunakan organ-organ tubuhnya untuk bergerak seperti berjalan, 

berlari, duduk, melompat dan aktivitas lainnya, secara tidak langsung akan 

meningkatkan kemampuan fisiknya. Beberapa macam kemampuan fisik yang 

cukup nyata perkembangannya pada masa anak besar adalah kekuatan, 

fleksibilitas, keseimbangan dan koordinasi (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 112). 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan postur tubuh yang 

baik maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan gerak anak, 

sehingga anak di dalam melakukan aktivitas gerak sehari-hari dapat dilakukan 

secara efektif dan efisien. Disamping itu juga di dalam mengikuti pendidikan 

jasmani akan dapat mengembangkan gerakan-gerakan dasar menjadi komplek, 

sehingga prestasi belajar dalam pendidikan jasmani akan meningkat dengan baik.  

2.2.9.1 Hipotesis  

 Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya 

hubungan antara postur tubuh dengan keterbelajaran gerak pada siswa Sekolah 

Dasar Negeri kelas V dan VI di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 

tahun 2005/2006. Dan hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut:  
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“Ada hubungan antara postur tubuh dengan keterbelajaran gerak pada siswa     

Sekolah Dasar Negeri kelas V dan VI di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan tahun 2005/2006”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penggunaan metode penelitian dalam penelitian harus tepat sasaran dan 

mengarah pada tujuan penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

agar metode penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan,meskipun 

banyak metode yang dapat digunakan dalam penelitian, permasalahannya bukan 

terletak pada baik buruknya metode melainkan pada ketepatan dalam penggunaan 

metode. Peneliti  akan uraikan beberapa hal berkenaan dengan metode penelitian 

sebagai berikut: 

3.1 Metode Penentuan Obyek Penelitian 

Dalam penentuan obyek penelitian, hal-hal yang perlu dikemukakan 

meliputi masalah populasi dan sampel. 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari elemen-elemen yang sejenis 

akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya (J.Supranto, 1992:8).. 

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-

cirinya akan diduga (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989: 152). Dari 

dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah jumlah 

keseluruhan yang lengkap dari elemen-elemen dan unit analisa yang sejenis.  

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah siswa kelas V dan VI 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 

2005/2006 dengan jumlah populasi 1887 anak. 
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3.1.2 Sampel 

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi darimana sampel 

diambil (J.Supranto, 1992:9). Sebagai contoh yang diambil mengunakan cara-cara 

tertentu (S: Margono, 1997:121). Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 1991:117). 

Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil 

sampel, sebutan dari sampel biasanya mengikuti teknik dari sampling yang 

digunakan (Sutrisno Hadi. 1988:22). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan 

adalah siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2005/2006 kelas V dan VI antara usia 10 sampai dengan 12 

tahun dengan jumlah sampel 164 anak. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah teknik cluster proporsional random sampling 

yaitu diklasifikasikan menurut daerah binaan (DABIN) kemudian diambil 30% 

dari jumlah tiap DABIN. 

Untuk memperoleh sampel yang representatif pengambilan subjek dari 

setiap strata wilayah ditentukan secara seimbang atau sebanding dengan 

banyaknya subjek dalam masing-masing wilayah (Arikunto, 1998 : 127). Dalam 

penentuan sampel diambil proporsional 30% dari masing-masing populasi 

(Sekolah yang ada dari perwakilan tiap-tiap desa dengan cara acak). Sesuai 

dengan ketentuan yang disebutkan oleh Suharsimi Arikunto (1998 : 120), yaitu 

sebagai berikut : Apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100 maka 

dalam menentukan besarnya sampel lebih baik diambil sebagai anggota sampel, 

sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

besarnya subjek dapat diambil 10% - 15% atau 20%-25% atau lebih. 
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Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah siswa sekolah dasar 

negeri kelas V dan VI tahun ajaran 2005/2006 antara usia 10-12 tahun di 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan jumlah 29 SD Negeri 

yang dibagi dalam 3 daerah binaan (DABIN). Dabin I ada 8 SD Negeri, Dabin II 

ada 12 SD Negeri dan Dabin III ada 9 SD Negeri. Dari ketiga Dabin tersebut 

diambil 30% dari tiap dabinnya dengan menggunakan teknik custer random 

sampling begitu juga dengan jumlah siswa SD Negerinya.  

Dengan hasil perhitungan di atas maka dapat ditemukan sampel Dabin I : 3 

SD Negeri dengan jumlah sampel 43 siswa, Dabin II : 4 SD Negeri dengan jumlah 

sampel 84 siswa dan Dabin III : 3 SD Negeri dengan jumlah sampel 37 siswa. 

Melihat data di atas setiap SD Negeri rata-rata diambil 16 sampel yang terdiri dari 

siswa putra dan putri yang diambil secara random atau acak. Maka dengan hasil 

tersebut sampel yang akan dijadikan penelitian adalah 164 siswa dari populasi 

berjumlah 1887 siswa.  

3.2 Variabel penelitian 

Yang dimaksud variabel adalah gejala yang bervariasi dan menjadi objek 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002 : 106). Dalam penelitian ini penulis 

memperoleh data dari dua variabel yaitu: 

3.2.1 Postur tubuh sebagai (X) variabel bebas 

3.2.2 Keterbelajaran gerak sebagai (Y) variabel terikat 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei tes yang merupakan salah satu langkah dalam penelitian, karena 

akan berhubungan dengan data yang diperoleh selama penelitian.  
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Untuk memperoleh data yang sesuai dalam penelitian ini, maka metode yang 

digunakan adalah metode survei dengan teknik tes. 

Survei pada umumnya merupakan suatu cara pengumpulan data dari 

sejumlah individu atau unit dalam waktu tertentu secara bersamaan (Winarno 

Surakhmad, 1986:24). Secara umum dapat dikatakan bahwa survei meliputi: 

tindakan-tindakan menganalisa, menafsirkan dan melukiskan keadaan pada 

sekarang dari sekelompok tertentu di dalam masyarakat, lembaga atau daerah 

tertentu (Winardi, 1988:18). Dari dua pendapat di atas penulis menyimpulkan 

bahwa survei tes adalah suatu cara mengumpulkan data dari sejumlah individu 

untuk dianalisa. Tes adalah suatu alat yang sistematis dan obyektif untuk 

memperoleh data-data yang dinginkan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Hasil pengukuran postur tubuh 

2. Hasil pengukuran keterbelajaran 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di halaman sekolah dan 

ruangan kelas, untuk pengambilan tes postur dilaksanakan di ruangan kelas 

sedangkan pengambilan tes keterbelajaran gerak dilaksanakan di halaman sekolah. 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada kamis s.d sabtu 

tanggal 23 s.d 25 April 2006 untuk pengambilan tes postur dan keterbelajaran 

gerak atau pelaksanaan tes untuk penelitian ini adalah pada jam pelajaran. 

3.5 Tenaga Pembantu Penelitian 

Untuk lebih memudahkan pelaksanaan pengambilan data dalam penelitian 

ini penulis dibantu oleh guru penjas dan teman mahasiswa sebagai pembantu 
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penelitian yang membantu dalam pengambilan data dengan asumsi telah 

menguasai dan memahami materi yang akan diujikan. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen Peralatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

instrumen tes postur tubuh dan tes keterbelajaran gerak 

Instrumen Tes Postur adalah sebagai berikut : 

1. Tes Mekanika Kaki 

No Jenis Tes Indikator Skoring 

1 Cara jalan Tumit terlebih dahulu menyentuh tanah 3 2 1 

 
 
 

 
 
 

Berat badan ditransfer melalui sisi luar 
kaki dan kemudian secara diagonal 
berpindah ke bola kaki (bagian tempat 
jari kaki melekat) 

3 2 1 
 

  Jari kaki digunakan untuk mencengkram 3 2 1 

  Saat berjalan tampak membal/ berirama 3 2 1 

2 Pronasi Tidak ada tulang menonjol / 
membengkak di depan dan di bawah 
mata kaki bagian dalam 

3 2 1 

  Tidak nampak ada penonjolan 3 2 1 

  Cord tumit tidak kelihatan memutar ke 
Luar 

3 2 1 

3 Kesejajaran 
kaki 

Terdapat sedikit sudut kaki ( kearah 
luar ) di antara jemari dari kedua 
telapak kaki, merupakan kaki yang 
baik. 

3 2 1 

  Beberapa derajat sudut  kearah dalam  
diantara jemari dari kedua telapak kaki 
adalah normal, telapak tidak menarik 

3 2 1 
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2. Tes Posisi Berdiri 

No Jenis Tes Indikator Skoring 

1 Posisi berdiri Dari kepala, leher, togok dan tungkai 
dapat ditarik garis yang nyaris lurus 

3 2 1 

 
 

 
 

Kepala dan leher tegak lurus ( walaupun 
mungkin tampak ada sedikit sudut ke 
arah depan ) 

3 
 

2 
 

1 
 

  Dada terangkat / membusung, perut rata 3 2 1 

 
 

 
 

Ada sedikit lengkungan keluar di 
punggung bagian atas, dan ada sedikit 
lengkungan ke dalam di punggung 
bawah 

3 
 

2 
 

1 
 

 
 

 
 

Kesan menyeluruh tampak seimbang dan 
bagus 

3 
 

2 
 

1 
 

 
 
3. Tes berjalan 

No Jenis Tes Indikator Skoring 

1 Posisi berjalan Kelurusan segmen tubuh ketika sedang 
Berjalan 

3 2 1 

2 
 

Distribusi 
Berat badan 

Berat/ badan cenderung sedikit lebih ke 
depan di banding pada saat posisi 
berdiri, tetapi hanya sedikit bedanya. 

3 
 

2 
 

1 
 

  seharusnya tidak ada penyimpangan dari 
garis tegak lurus, baik ke depan maupun 
ke belakang 
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4.   Posisi duduk 

No Jenis Tes Indikator Skoring 

1 Posisi duduk Tubuh bagian atas kedudukannya 
seimbang di atas tulang panggul 

3 
 

2 
 

1 
 

  Kepala tegak, dada membusung, bahu 
Terbuka (tidak kaku) 

3 2 1 

  Perut tertahan, lengkungan punggung 
Normal 

3 2 1 

 
 

 Pinggul harus baik, dan sandaran kursi 
dapat digunakan sebagaimana 
mestinya oleh siswa untuk menyandar. 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

Berdiri / 
bangkit dari 
posisi duduk 

Satu kaki diletakan dibawah kursi, kaki 
lain sedikit lebih depan. Tubuh 
dicondongkan dan diangkat dari 
pinggul dan lengan rileks 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

  Pada saat mengangkat tubuh, posisi 
pinggul harus tetap berada di bawah, 
punggung tetap lurus dan kepala tidak 
menunduk 

3 
 

2 
 

1 
 

  Gerakan bangkit dari tempat duduk harus 
tampak lancar dan mulus dan tidak kaku 

3 
 

2 
 

1 
 

 
 
5.  Tes Membungkuk dan Mengambil Benda Ringan 

No 
 

Jenis tes 
 

Indikator 
 

Skoring 
 

1 
 
 
 
 

Tes 
membungkuk 
dan 
mengambil 
benda ringan 

Pada saat membungkuk untuk 
memungut benda, lutut harus ditekuk, 
dan sendi panggul harus sedikit 
menyudut 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kaki dan pinggul tetap berada di 
bawah tubuh, dengan satu kaki sedikit 
di depan kaki lainnya 

3 
 

2 
 

1 
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Batang tubuh relatif tetap lurus, lengan 
rileks dan punggung terkontrol sehingga 
tidak nampak kaku 

3 
 

2 
 

1 
 

  Benda yang diambil (dan diletakkan 
kembali) posisinya berada di depan 
kaki. Keseluruhan gerak harus lancar 
dan mulus, dan siswa dapat 
mempertahankan keseimbangan 
tubuhnya 

3 
 

2 
 

1 
 

 
Peralatan tes postur adalah : 1) buku petunjuk tes postur tubuh, 2) blangko 

catatan dan alat tulis, 3) kursi. 
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BORANG PENILAIAN POSTUR TUBUH IOWA POSTURE TEST 

NAMA                   : 

USIA / JENIS KEL  : 

SEKOLAH/KLS    : 

KAB/KEC/KEL   : 

TANGGAL TES    : 

PENILAIAN N0 
 

JENIS TES 
 3 2 1 

CARABERJALAN    

PRONASI    
 

1 
 

MEKANIKA 
KAKI 
 

KESEJAJARAN KAKI    

2 
 

POSISI 
BERDIRI 

  
 

 
 

 
 

KELURUSAN SEGMEN 
TUBUH 

 
 

 
 

 
 

3 
 

BERJALAN 
 

DISTRIBUSI BERAT 
BADAN 

 
 

 
 

 
 

DUDUK    4 
 

POSISI 
DUDUK 
 BANGKIT DARI 

DUDUK
   

 
5 AMBIL BENDA    

JUMLAH  
 

NILAI POSTUR :      PENILAI 

KRITERIA 

>22 22-14 <14 

BAGUS SEDANG JELEK 
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Petunjuk pelaksanaan tes keterbelajaran gerak 

1. Tiap anak melakukan 10 macam tes dengan kriteria seperti tabel 

2. Pelaksanaan tes dibagi menjadi dua bagian dimana tiap bagian berisi 5 jenis 

tes 

3. Peserta tes dibagi menjadi dua kelompok 

4. Kelompok 1 melakukan bagian pertama (5 item tes), kemudian istirahat. 

Kelompok 2 melakukan bagian kedua dan seterusnya. 

Penilaian: 

1. Setiap anak diberi kesempatan melakukan tiap item 2 kali 

2. Bila kesempatan pertama dapat melakukan dengan baik, nilai 2 

3. Bila kesempatan pertama gagal, berhasil dikesempatan 2 nilai 1 

4. Bila setelah 2 kali kesempatan gagal, nilai 0 

5. Jenis dan urutan tes putra dan putri tidak sama. 

6. Anak-anak tidak diperkenankan untuk berlatih, tetapi berhak diberi dan 

melihat contoh gerakan. 

Tabel 1. 
Urutan Gerakan Tes Untuk Siswa Kelas V dan VI SD 

PUTRA PUTRI
5TES 

PERTAMA 
5TES 

KEDUA 
5 TES 

PERTAMA 
5TES 

KEDUA 
10 2 10 1 
4 3 18 3 
13 7 8 16 
11 16 19 15 
8 17 11 6 
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Tabel 2 
Skor T  Hasil Tes Keterbelajaran Gerak Untuk Siswa Kelas V Dan VI SD 

Nilai Skor Tes Skor Hasil Tes 
 Putra Putri 

20 69 67 
19 66 65
18 63 62
17 60 60
16 57 58
15 54 56
14 51 54
13 48 52
12 45 50
11 43 48
10 41 45
9 39 42
8 37 39
7 35 36
6 33 33
5 31 30
4 29 28
3 27 26
2 25 24
1 23
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Instrumen Tes Keterbelajaran Gerak 
Putra 

Lima Tes Pertama 
No Indikator Dianggap gagal Skoring 

10 
 
 

Berdiri 1 kaki. Tutup mata. 
Melompat ke belakang 5 
lompatan 

- Membuka mata, 
- Kaki yang diangkat 

menyentuh lantai 

2 
 
 

1 
 

0 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Balik kanan, berlutut dengan 
1 tungkai, dan angkat 
tungkai yang lain (bertumpu 
hanya pada satu lutut). 
Rentangkan kedua lengan ke 
samping. Pertahankan posisi 
ini selama lima hitungan. 
1001, 1002, 1003,1004 dan 
1005. 

- Jatuh tidak mampu 
bertahan selama lima 
hitungan 

- Bagian tubuh lain 
selain yang 
digunakan untuk 
bertumpu, 
menyentuh lantai 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

13 
 
 
 
 

Berdiri dengan kaki kiri, 
melompat sambil melakukan 
6 putaran (180 derajat) ke 
arah kanan dan pertahankan 
keseimbangan 
 

- Kehilangan 
keseimbangan 

- Gagal memutar 180 
derajat 

- Kaki kanan 
menyentuh lantai 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

11 
 
 

Melompat setinggi-tingginya, 
ayun kedua tungkai lurus ke 
depan, saat melayang sentuh 
ujung jari kaki dengan jari 
tangan 

- Jari tangan dan kaki 
tidak bersentuhan 

- Tungkai menekuk  
lebih dari 45 derajat 

2 1 0 

8 
 
 
 
 
 
 

Berdiri dengan kaki rapat. 
Melompat ke atas dengan 
putaran 360 derajat ke arah 
kiri. Mendarat dengan arah 
menghadap yang sama. Pada 
saat mendarat, tidak boleh 
kehilangan keseimbangan 
atau melangkah 

- Putaran tidak 360 
derajat 

- Kehilangan 
keseimbangan atau 
melangkah saat 
mendarat. 
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Lima Tes Kedua 

No Indikator Dianggap gagal Skoring 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duduk dilantai, tungkai lurus 
dan rapat. Letakan tangan 
kanan di lantai di belakang 
badan. Putar badan ke arah 
kanan dan luruskan lengan 
hingga badan terangkat. 
Berat badan di sangga oleh 
tangan kanan dan kaki kanan. 
Pertahankan posisi ini selama 
lima hitungan. 1001, 1002, 
1003,1004 dan 1005 

- Tidak mampu 
menunjukan posisi 
badan yang 
dimaksud 

- Tidak mampu 
bertahan selama 5 
hitungan 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Berdiri kaki rapat, jongkok, 
kedua lengan berada di antara 
tungkai, melewati bagian 
belakang pergelangan kaki, 
tautkan kedua belah jemari 
tangan di depan pergelangan 
kaki. Pertahankan posisi ini 
selama lima hitungan. 1001, 
1002, 1003,1004 dari 1005. 

- Jatuh 
- Tidak mampu 

mempertautkan 
kedua belah jemari 
tangan 

- Tidak mampu 
bertahan selama 5 
hitungan 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

7 Tangan kanan di bahu kiri, 
tangan kiri di bahu kanan. 
Tungkai menyilang, kemudian 
duduk. Berdiri kembali dengan 
kedua tangan tetap di bahu, tidak 
boleh menggerak-gerakkan 
badan atau tungkai untuk 
membantu keseimbangan. 

- Tangan terlepas dari
bahu 

- Kehilangan 
keseimbangan 

- Tidak dapat berdiri 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlutut, kedua telapak 
menghadap ke atas 
(punggung kaki melekat 
/ dilantai) ayun kedua lengan, 
melompat, mendarat dengan 
dua kaki. Sebelum melompat, 
kedua telapak kaki harus tetap 
menghadap ke atas 

- Saat berlutut dan 
akan melompat, 
jemari kaki
menumpu dilantai 

- Tidak dapat 
melompat 

- Tidak dapat
mempertahankan 
keseimbangan saat 
mendarat 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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17 
 
 
 

Jongkok, dengan 1 tungkai 
lurus ke depan. Lakukan
lompatan dengan berganti  
kaki tumpu dan tungkai yang 
diluruskan.   Lakukan   2x 
lompatan untuk liap tungkai. 
Tumit tungkai yang lurus boleh 
menyentuh   lantai, sementara 
tumit tungkai yang ditekuk 
harus   selalu menyentuh pinggul

- Kehilangan 
keseimbangan 

- Tidak memenuhi 2x
lompatan untuk tiap
tungkai 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
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Putri 
Lima Tes Pertama 
No Indikator Dianggap gagal Skoring 

10 
 
 

Berdiri 1 kaki. Tutup mata. 
Melompat ke belakang 5 lompatan 

- Membuka mata 
- Kaki yang diangkat 

menyentuh lantai 

2 
 
 

1 
 

0
 

18 
 

Berdiri dengan kedua kaki rapat. 
Melompat ke atas dengan putaran 
360 derajat ke arah kanan. Mendarat 
dengan arah menghadap yang sama. 
Pada saat mendarat, tidak boleh 
kehilangan keseimbangan atau
melangkah 

- Putaran tidak 360 
derajat 

- Kehilangan 
keseimbangan atau 
melangkah saat 
mendarat 

 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

Berdiri dengan kaki rapat. 
Melompat ke atas dengan 
putaran 360 derajat ke arah 
kiri. Mendarat dengan arah 
menghadap yang sama. Pada 
saat mendarat, tidak boleh kehilangan 
keseimbangan atau melangkah 

- Putaran tidak 360 
derajat 

- Kehilangan 
      keseimbangan atau 

melangkah saat 
mendarat. 

 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 

19 Duduk dengan tungkai ditekuk di 
depan dada. masukkan kedua lengan 
diantara tungkai, lewati bawah lutut, 
pegang pergelangan kaki. berguling 
cepat kearah kanan, dengan berat 
badan pertama ditumpukan di lutut 
kanan, kemudian bahu kanan, 
punggung, bahu kiri, dan kembali ke 
posisi duduk. Saat kembali ke posisi 
duduk, menghadap kearah yang 
berlawanan dengan arah menghadap 
saat sebelum gerak. 

- Pegangan di 
pergelangan kaki 
terlepas  

- Tidak dapat 
menuntaskan putaran  

2 1 0

11 Melompat setinggi-tingginya, ayun 
kedua tungkai lurus kedepan, saat 
melayang sentuh ujung jari kaki 
dengan jari tangan  

- Jari tangan dan kaki 
tidak bersentuhan 

- Tungkai menekuk 
lebih dari 45º 

2 1 0
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Lima Tes Kedua 

No Indikator Dianggap gagal Skoring 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Berdiri dengan kaki kiri, 
membungkuk ke depan, 2    
telapak tangan menyentuh 
lantai. Luruskan tungkai 
kanan ke belakang, 
sentuhkan dahi ke lantai dan 
kembali ke posisi berdiri 
tanpa kehilangan 
keseimbangan. 

- Dahi tidak dapat 
menyentuh lantai 

- Kehilangan 
keseimbangan 

 
 
 

2 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 

 

0 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 

Berdiri kaki rapat, jongkok, 
kedua lengan berada di antara 
tungkai, melewati bagian 
belakang pergelangan kaki, 
tautkan kedua belah jemari 
tangan di depan pergelangan 
kaki.Pertahankan posisi ini 
selama lima hitungan. 1001, 
1002, 1003,1004 dan 1005. 

- Jatuh 
- Tidak mampu 

mempertautkan 
kedua belah jemari 
tangan 

- Tidak mampu 
bertahan selama 5 
hitungan 

2 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 

 

0 
 
 
 
 
 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlutut, kedua telapak 
menghadap ke atas 
(punggung kaki melekat 
dilantai) ayun kedua lengan, 
melompat, mendarat dengan 
dua kaki. Sebelum melompat, 
kedua telapak kaki harus 
tetap menghadap ke atas 
 
 

- Saat berlutut dan 
akan melompat, 
jemari kaki 
menumpu dilantai 

- Tidak dapat 
melompat 

- Tidak dapat 
mempertahankan 
keseimbangan saat 
mendarat 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

Melompat ke atas dengan 
tumpuan kaki kanan, ayun 
kedua tungkai ke arah sisi 
kiri badan, saat melayang, 
kedua kaki bertepuk. Saat 
kaki bertepuk/ bersentuhan, 
posisi kaki berada di luar 
garis bahu. Mendarat kedua 
kaki tidak terbuka. 

- Ayunan tungkai tidak
cukup menyamping 

- Saat kedua kaki 
bertepuk tidak berada
di luar garis bahu 

- Saat mendarat kedua 
kaki tidak terbuka 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

6 
 

Melompat setinggi-tingginya, 
sambil kaki bertepuk 2 x, 
mendarat dengan kaki 

- Kaki tidak dapat
bertepuk 2 x 

- Saat mendarat 2 kaki
bersentuhan 

2 
 
 

1 
 

0 
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3.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan 

faktor penghambat, faktor-faktor tersebut adalah : 

3.7.1 Faktor Yang Mendukung 

1. Jarak antar sekolah satu dengan yang lainnya cukup dekat, sehingga di 

dalam koordinasi antar kelompok peneliti bisa berjalan lancar. 

2. Dalam penelitian ini dibantu oleh teman yang sudah mendapatkan 

pelatihan tes IOWA. 

3. Siswa yang dijadikan objek penelitian bisa untuk diajak kerjasama dengan 

baik, sehingga penelitian berjalan dengan lancar. 

4. Pihak sekolahan baik Kepala Sekolah maupun Guru yang mengajar di 

sekolahan yang dijadikan objek penelitian, sangat kooperatif sehingga 

kami didalam melaksanakan penelitian bisa berjalan dengan baik.  

3.7.2 Faktor Yang Menghambat 

1. Terlalu sulitnya mekanisme perijinan, sehingga waktu peneliti banyak 

tersita untuk mengurus ijin penelitian. 

2. Jumlah sarana transportasi yang kurang, sehingga kami harus mengantar 

secara bergantian. 

3.8 Metode Analisis Data 

Penelitian diadakan dengan satu tujuan pokok yakni menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitan untuk mengungkapkan fenomena sosial atau 

alami tertentu. Untuk mencapai tujuan pokok ini peneliti merumuskan hipotesa, 

mengumpulkan data memproses data, membuat analisa dan interpretasi.  
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Analisa data adalah proses penyerderhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca   dan di interpretasikan (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 

1989:263). Analisa data dapat dengan dua cara yakni analisis statistik dan analisis 

non statistik, cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan 

menganalisa data penyelidikan yang berupa angka-angka adalah teknik statistik 

(Sutrisno Hadi, 1983:285), perhitungan yang dipergunakan adalah dengan korelasi 

product moment. 

Korelasi product moment melukiskan hubungan antara dua gejala interval 

seperti tinggi badan dan berat badan. Gejala interval adalah gajala yang 

mengunakan skala pengukuran yang berjarak sama (Sutrisno Hadi, 1987: 273), 

sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara postur tubuh dan keterbelajaran gerak, data dianalisis dengan analisa 

product moment dengan angka kasar. 

Rumus untuk mencari koefisien korelasi dengan angka kasar adalah  

( ) ( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222
xy

YYXX

YX-XY
r  

keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara x dan y 

Σxy : jumlah skor kali x dan y 

Σx : jumlah skor x 

Σy : jumlah skor y 

Σx2 :  jumlah kuadrat skor x 

Σy2 : jumlah kuadrat skor y 

(Σx)2 : kuadrat jumlah skor x 

(Σy)2 : kuadrat jumlah skor y 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Tes Postur Tubuh  

Dalam pengambilan data penelitian yang dilakukan di beberapa Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 

2005/2006 kelas V dan VI antara usia 10 sampai dengan 12 tahun dengan jumlah 

sampel 164 siswa. Sekolah Dasar Negeri yang dijadikan sampel dalam penelitian 

ini antara lain  SDN Karangdowo berjumlah 10 siswa, SDN Kedungwuni 07 

berjumlah 16 siswa, SDN Kedungwuni 06 berjumlah 25 siswa, SDN Kedungwuni 

05 berjumlah 9 siswa, SDN Pakis Putih 01 berjumlah 22 siswa, SDN Langkap 01 

berjumlah 24 siswa, SDN Bugangan berjumlah 20 siswa, SDN Kwayangan 

berjumlah 10 siswa, SDN Proto berjumlah 10 siswa dan SDN Podo 01 berjumlah 

18 siswa.  

Diagram Persentase Tes Postur Tubuh

SEDANG
42%

BAGUS
58%

JELEK
0%

 

Beberapa analisis data hasil penelitian yang akan dijelaskan dalam penelitian 

ini meliputi sembilan indikator yang dinilai dalam varibel penelitian. Kesembilan 

indikator tersebut diperoleh dari Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kedungwuni 

 

47 



 48

Kabupaten Pekalongan Tahun 2005/2006 kelas V dan VI antara usia 10 sampai 

dengan 12 tahun yaitu : 

a. Cara Berjalan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tes cara berjalan diketahui bahwa 

terdapat 3 siswa yang memperoleh hasil jelek, 56 siswa yang mendapat hasil 

sedang dan 105 siswa memperoleh nilai baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tebel berikut: 

Tabel 4.1 
Cara Berjalan

3 1.8 1.8 1.8
56 34.1 34.1 36.0

105 64.0 64.0 100.0
164 100.0 100.0

Jelek
Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Hasil tersebut jika dipersentasekan maka diperoleh 1,8% siswa memperoleh hasil 

jelek, 34,10% siswa memperoleh nilai sedang, dan 64% siswa memperoleh nilai 

baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut: 

Diagram Persentase Data 
Cara Berjalan 

Sedang
34.13%

Jelek
1.80%

Baik
64.06%
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b. Pronasi  

Berdasarkan hasil perhitungan pada tes pronasi diketahui bahwa terdapat 7 

siswa yang memperoleh hasil ada pronasi, 54 siswa yang mendapat hasil sedikit 

pronasi dan 103 siswa memperoleh hasil tidak ada pronasi. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tebel berikut: 

Tabel 4.2 
Pronasi

7 4.3 4.3 4.3
54 32.9 32.9 37.2

103 62.8 62.8 100.0
164 100.0 100.0

Pronasi
Sedikit Prinasi
Tidak ada Pronasi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Hasil tersebut jika dipersentasekan maka diperoleh 4,3% siswa memperoleh hasil 

ada pronasi, 32,9% siswa memperoleh hasil sedikit pronasi, dan 62,8% siswa 

memperoleh hasil tidak ada pronasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

diagram berikut: 

Diagram Persentase Data 
Pronasi 

Sedikit Pronasi
32.90%

Pronasi
4.30%

Tidak ada 
Pronasi
62.80%
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c. Kesejajaran Kaki 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tes kesejajaran kaki diketahui bahwa terdapat 

5 siswa yang memperoleh hasil membuka keluar, 44 siswa yang mendapat hasil 

sedikit membuka keluar dan 115 siswa memperoleh hasil normal. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut: 

Tabel 4.3 
Kesejajaran Kaki

5 3.0 3.0 3.0
44 26.8 26.8 29.9

115 70.1 70.1 100.0
164 100.0 100.0

Membuka keluar
Sedikit membuka keluar
Normal
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Hasil tersebut jika dipersentasekan maka diperoleh 3.0% siswa memperoleh hasil 

membuka keluar, 26.8% siswa memperoleh hasil sedikit membuka keluar, dan 

70.1% siswa memperoleh hasil normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Diagram Persentase Data 
Kesejajaran Kaki

Sedikit membuka 
keluar

26.83%

Membuka keluar
3.00%

Normal
70.17%
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d. Berdiri 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tes berdiri diketahui bahwa terdapat 10 siswa 

yang memperoleh hasil menyimpang, 58 siswa yang mendapat hasil ada sedikit 

menyimpang dan 96 siswa memperoleh hasil bagus dan seimbang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut: 

Tabel 4.4 
Berdiri

10 6.1 6.1 6.1
58 35.4 35.4 41.5
96 58.5 58.5 100.0

164 100.0 100.0

Menyimpang
Ada sedikit menyimpang
Bagus dan seimbang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Hasil tersebut jika dipersentasekan maka diperoleh 6.1% siswa memperoleh hasil 

menyimpang, 35.4% siswa memperoleh hasil ada sedikit menyimpang, dan 58.5% 

siswa memperoleh hasil bagus dan seimbang.  

Diagram Persentase Data 
Berdiri

Ada sedikit 
menyimpang

35.40%

Menyimpang
6.10%

Bagus dan 
seimbang
58.50%
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e. Kelurusan Segmen Tubuh 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tes segmen tubuh diketahui bahwa terdapat 14 

siswa yang memperoleh hasil menyimpang, 71siswa yang mendapat hasil sedikit 

menyimpang dan 79 siswa memperoleh hasil bagus dan seimbang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut: 

Tabel 4.5 
Kelurusan Segmen Tubuh

14 8.5 8.5 8.5
71 43.3 43.3 51.8
79 48.2 48.2 100.0

164 100.0 100.0

Menyimpang
Sedikit menyimpang
Bagus dan seimbang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Hasil tersebut jika dipersentasekan maka diperoleh 85% siswa memperoleh hasil 

menyimpang, 43.3% siswa memperoleh hasil sedikit menyimpang, dan 48.2% 

siswa memperoleh hasil bagus dan seimbang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada diagram berikut: 

Diagram Persentase Data 
Kelurusan Segmen Tubuh

Ada sedikit 
menyimpang

43.30%

Menyimpang
8.50%

Bagus dan 
seimbang
48.20%
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f. Distribusi Berat Badan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tes distribusi berat badan diketahui bahwa 

terdapat 17 siswa yang memperoleh hasil ada penyimpangan, 61 siswa  yang 

mendapat hasil sedikit penyimpangan dan 86 siswa memperoleh nilai baik. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut: 

Tabel 4.6 
Dist. Berat Badan

17 10.4 10.4 10.4
61 37.2 37.2 47.6
86 52.4 52.4 100.0

164 100.0 100.0

Ada penyimpangan
Sedikit penyimpangan
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Hasil tersebut jika dipersentasekan maka diperoleh 10,4% siswa memperoleh hasil 

ada penyimpangan, 37,2% siswa memperoleh nilai sedikit penyimpangan, dan 

52.4% siswa memperoleh hasil baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Diagram Persentase Data 
Distribusi Berat Badan

Ada sedikit 
menyimpang

37.20%

Menyimpang
10.40%

Bagus dan 
seimbang
52.40%
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g. Posisi Duduk 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tes posisi duduk diketahui bahwa terdapat 20 

siswa yang memperoleh hasil ada penyimpangan, 61 siswa yang mendapat hasil 

sedikit penyimpangan dan 83 siswa memperoleh nilai baik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tebel berikut: 

Tabel 4.7 
Posisi Duduk

20 12.2 12.2 12.2
61 37.2 37.2 49.4
83 50.6 50.6 100.0

164 100.0 100.0

Ada penyimpangan
Sedikit menyimpang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Hasil tersebut jika dipersentasekan maka diperoleh 12.2% siswa memperoleh hasil 

ada penyimpangan, 37.2% siswa memperoleh nilai sedikit penyimpangan, dan 

50.6% siswa memperoleh nilai baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Diagram Persentase Data 
Posisi Duduk

Ada sedikit 
menyimpang

37.20%

Menyimpang
12.20%

Bagus dan 
seimbang
50.60%
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h. Bangkit dan Berdiri 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tes bangkit dan berdiri diketahui bahwa 

terdapat 19 siswa yang memperoleh hasil jelek, 69 siswa yang mendapat hasil 

sedang dan 74 siswa memperoleh nilai baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tebel berikut: 

Tabel 4.8 

Bangkit dari Duduk

19 11.6 11.6 11.6
69 42.1 42.1 53.7
76 46.3 46.3 100.0

164 100.0 100.0

Jelek
Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Hasil tersebut jika dipersentasekan maka diperoleh 11.6% siswa memperoleh hasil 

jelek, 42.1% siswa memperoleh nilai sedang, dan 46.3% siswa memperoleh nilai 

baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Diagram Persentase Data 
Bangkit Dan Berdiri

Sedang
42.10%

Jelek 
11.60%

Baik
46.30%
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i. Membungkuk Mengambil Benda Ringan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tes membungkuk mengambil benda ringan 

diketahui bahwa terdapat 10 siswa yang memperoleh hasil jelek, 67 siswa yang 

mendapat hasil sedang dan 87 siswa memperoleh nilai baik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tebel berikut: 

Tabel 4.9 
Membungkuk Mengambil Benda Ringan

10 6.1 6.1 6.1
67 40.9 40.9 47.0
87 53.0 53.0 100.0

164 100.0 100.0

Jelek
Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Hasil tersebut jika dipersentasekan maka diperoleh 6.1% siswa 

memperoleh hasil jelek, 40.9% siswa memperoleh nilai sedang, dan 53.0% siswa 

memperoleh nilai baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut: 

Diagram Persentase Data 
Membungkuk Mengambil Benda Ringan

Sedang
40.90%

Jelek 
6.10%

Baik
53.00%
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4.1.2 Deskripsi Data Hasil Tes Keterbelajaran Gerak  

Persentase kemampuan Keterbelajaran Gerak secara keseluruhan dapat 

dilihat pada diagram berikut : 

Keterbelajaran Gerak

Sangat 
Baik, 55%

Jelek 0%
Sedang, 

5%

Baik, 40%

 

Adapun deskripsi untuk tiap kesempatan tes yang diberikan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Tes 1 

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes 

pertama diketahui bahwa terdapat 19 siswa gagal satu kali melakukan tes pada 

dua kali kesempatan yang diberikan dan dan 145 siswa bisa melakukan tes dengan 

baik. Untuk lebih jelasnya hasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 
Tes 1

19 11.6 11.6 11.6
145 88.4 88.4 100.0
164 100.0 100.0

Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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b. Tes 2 

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes kedua 

diketahui bahwa terdapat 15 siswa yang gagal dua kali melakukan tes pada dua 

kali kesempatan yang diberikan, 22 siswa gagal satu kali melakukan tes pada dua 

kali kesempatan yang diberikan dan 127 siswa bisa melakukan tes dengan baik. 

Untuk lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 
Tes 2

15 9.1 9.1 9.1
22 13.4 13.4 22.6

127 77.4 77.4 100.0
164 100.0 100.0

Gagal dua kali
Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
c. Tes 3 

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes ketiga 

diketahui bahwa terdapat 7 siswa yang gagal dua kali melakukan tes pada dua kali 

kesempatan yang diberikan, 30 siswa gagal satu kali melakukan tes pada dua kali 

kesempatan yang diberikan dan 127 siswa bisa melakukan tes dengan baik. Untuk 

lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 
Tes 3

7 4.3 4.3 4.3
30 18.3 18.3 22.6

127 77.4 77.4 100.0
164 100.0 100.0

Gagal dua kali
Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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d. Tes 4 

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes 

keempat diketahui bahwa terdapat 66 siswa yang gagal dua kali melakukan tes 

pada dua kali kesempatan yang diberikan, 36 siswa gagal satu kali melakukan tes 

pada dua kali kesempatan yang diberikan dan 62 siswa bisa melakukan tes dengan 

baik. Untuk lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 
Tes 4

66 40.2 40.2 40.2
36 22.0 22.0 62.2
62 37.8 37.8 100.0

164 100.0 100.0

Gagal dua kali
Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

e. Tes 5 

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes kelima 

diketahui bahwa terdapat 40 siswa yang gagal dua kali melakukan tes pada dua 

kali kesempatan yang diberikan, 40 siswa gagal satu kali melakukan tes pada dua 

kali kesempatan yang diberikan dan 84 siswa bisa melakukan tes dengan baik. 

Untuk lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.14 
Tes 5

40 24.4 24.4 24.4
40 24.4 24.4 48.8
84 51.2 51.2 100.0

164 100.0 100.0

Gagal dua kali
Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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f. Tes 6 

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes 

keenam diketahui bahwa terdapat 9 siswa yang gagal dua kali melakukan tes pada 

dua kali kesempatan yang diberikan, 27 siswa gagal satu kali melakukan tes pada 

dua kali kesempatan yang diberikan dan 128 siswa bisa melakukan tes dengan 

baik. Untuk lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.15 
Tes 6

9 5.5 5.5 5.5
27 16.5 16.5 22.0

128 78.0 78.0 100.0
164 100.0 100.0

Gagal dua kali
Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
g. Tes 7 

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes 

ketujuh diketahui bahwa terdapat 4 siswa yang gagal dua kali melakukan tes pada 

dua kali kesempatan yang diberikan, 24 siswa gagal satu kali melakukan tes pada 

dua kali kesempatan yang diberikan dan 136 siswa bisa melakukan tes dengan 

baik. Untuk lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.16 
Tes 7

4 2.4 2.4 2.4
24 14.6 14.6 17.1

136 82.9 82.9 100.0
164 100.0 100.0

Gagal dua kali
Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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h. Tes 8 

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes 

kedelapan diketahui bahwa terdapat 18 siswa yang gagal dua kali melakukan tes 

pada dua kali kesempatan yang diberikan, 15 siswa gagal satu kali melakukan tes 

pada dua kali kesempatan yang diberikan dan 131 siswa bisa melakukan tes 

dengan baik. Untuk lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.17 
Tes 8

18 11.0 11.0 11.0
15 9.1 9.1 20.1

131 79.9 79.9 100.0
164 100.0 100.0

Gagal dua kali
Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
i. Tes 9 

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes 

kesembilan diketahui bahwa terdapat 23 siswa yang gagal dua kali melakukan tes 

pada dua kali kesempatan yang diberikan, 26 siswa gagal satu kali melakukan tes 

pada dua kali kesempatan yang diberikan dan 115 siswa bisa melakukan tes 

dengan baik. Untuk lebih jelasnya hasiltersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.18 
Tes 9

23 14.0 14.0 14.0
26 15.9 15.9 29.9

115 70.1 70.1 100.0
164 100.0 100.0

Gagal dua kali
Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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j. Tes 10  

Berdasarkan hasil perhitungan tes keterbelajaran gerak pada item tes 

kesepuluh diketahui bahwa terdapat 41 siswa yang gagal dua kali melakukan tes 

pada dua kali kesempatan yang diberikan, 41 siswa gagal satu kali melakukan tes 

pada dua kali kesempatan yang diberikan dan 82 siswa bisa melakukan tes dengan 

baik. Untuk lebih jelasnya hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.19 
Tes 10

41 25.0 25.0 25.0
41 25.0 25.0 50.0
82 50.0 50.0 100.0

164 100.0 100.0

Gagal dua kali
Gagal satu kali
Bisa
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
4.1.3 Pengujian Hubungan Postur Tubuh dan Keterbelajaran Gerak  

4.1.3.1 Pengujian Hubungan Postur Tubuh dan Keterbelajaran Gerak Untuk 

Siswa Putra dan Putri 

Pengujian ini dilakukan dengan menghitung nilai korelasi product moment.  

1. Siswa Putra  

Dari tabulasi data hasil penelitian diperoleh nilai rhitung seperti nampak 

pada perhitungan dibawah ini : 

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 )()(

)()()(

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 

= 
{ }{ }22 )1345()21335(87)1948()44116(87

)1345)(1948()30162(87
−−

−  

 

= 
)1689915)(3440320(

2326508  
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= 
1281385.5

2326508
+E

 

 

= 
314.2411192

2326508  

 
= 0,964 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui nilai rhitung sebesar 0,964 

dengan taraf signifikansi 5%, N sebesar 87 maka diperoleh rtabel  sebesar 0.213. 

Karena rhitung > rtabel (0.964 > 0.213) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara postur tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa putra kelas V dan VI 

Sekolah Dasar Negeri se-DABIN I di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2005/2006.  

2. Siswa Putri 

Dari tabulasi data hasil penelitian diperoleh nilai rhitung seperti nampak 

pada perhitungan dibawah ini : 

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 )()(

)()()(

YYNXXN

YXXYN
rxy  

= 
{ }{ }22 )1197()18943(77)1723()39021(77

)1197)(1723()26801(77
−−

−  

= 
)1673843)(3430715(

2332933  

= 
1274248.5

2332933
+E

 

= 
863.2396346

2332933  

= 0,973 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui nilai rhitung 0,973 dengan 

taraf signifikansi 5%, N sebesar 77 maka diperoleh rtabel  sebesar 0.227. Karena 

rhitung > rtabel (0.973 > 0.227) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

postur tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa putri kelas V dan VI Sekolah 

Dasar Negeri se-DABIN I di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2005/2006. 

4.1.3.2 Pengujian Per-DABIN 

Pengujian ini dilakukan dengan menghitung nilai korelasi product moment.  

1. DABIN I  

Dari tabulasi data hasil penelitian diperoleh nilai rhitung seperti nampak 

pada perhitungan dibawah ini : 

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 )()(

)()()(

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 

= 
{ }{ }22 )935()20481(43)677()10842(43

)935)(677()14773(43
−−

−  

 

= 
)874225880683)(458329466206(

632995635239
−−

−  

 

= 
)6458)(7877(

2244  

 

= 
50869666

2244  

 

= 
29.7132

2244  

 
= 0,314625 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui nilai rhitung 0,314 dengan 

taraf signifikansi 5%, N sebesar 43 maka diperoleh rtabel  sebesar 0,301. Karena 

rhitung > rtabel (0.314 > 0.301) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

postur tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa kelas V dan VI Sekolah Dasar 

Negeri se-DABIN I di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 

2005/2006. 

2. DABIN II 

Dari tabulasi data hasil penelitian diperoleh nilai rhitung seperti nampak 

pada perhitungan dibawah ini : 

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
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−−

−
=

2222 )()(

)()()(

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 

= 
{ }{ }22 )1901()43487(84)1300()20278(84

)1901)(1300()29507(84
−−

−  

 

= 
)36138013652908)(16900001703352(

24713002478588
−−

−  

 

= 
)39107)(13352(

7288  

 

= 
25755

7288
−

 

 

= 
48.160

7288  

 
= 45.41375 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui nilai rhitung 45,413 dengan 

taraf signifikansi 5%, N sebesar 84 maka diperoleh rtabel  sebesar 0.213. Karena 

rhitung > rtabel (45.413 > 0.213) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
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antara postur tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa kelas V dan VI Sekolah 

Dasar Negeri se-DABIN II di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2005/2006. 

3. DABIN III 

Dari tabulasi data hasil penelitian diperoleh nilai rhitung seperti nampak 

pada perhitungan dibawah ini : 

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
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−−

−
=

2222 )()(

)()()(

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 

= 
{ }{ }22 )841()19457(37)566()8854(37

)841)(566()923.12(37
−−

−  

 

= 
)717281719909)(320356327598(

476006478151
−−

−  

 

= 
)2628)(7242(

2145  

 

= 
19031976

2145  

 

= 
5653.4362

2145  

 
= 0,49168 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui nilai rhitung 0,49168 

dengan taraf signifikansi 5%, N sebesar 37 maka diperoleh rtabel  sebesar 0,324. 

Karena rhitung > rtabel (0.49168 > 0.324) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara postur tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa kelas V dan VI 

Sekolah Dasar Negeri se-DABIN III di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2005/2006. 
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4.1.3.3 Pengujian Secara Keseluruhan  

Pengujian secara keseluruhan juga dilakukan dengan menghitung nilai 

korelasi product moment. Dari tabulasi data hasil penelitian diperoleh nilai rhitung 

seperti nampak pada perhitungan dibawah ini : 

{ }{ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

2222 )()(

)()()(

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 

= 
{ }{ }22 )677.3()425.83(164)543.2()425.40(164

)677.3)(543.2()203.57(164
−−

−  

 

= 
)329.520.13700.681.13)(849.466.6700.629.6(

611.350.9292.381.9
−−

−  

 

= 
)371.161)(162851(

681.30  

 

= 
721.428.279.26

681.30  

 

= 
31,109.162

681.30   

= 0,18926118432 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui nilai rhitung 0,189 dengan 

taraf signifikansi 5%, N sebesar 164 maka diperoleh rtabel  sebesar 0,151. Karena 

rhitung > rtabel (0.189 > 0.151) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

postur tubuh dan keterbelajaran gerak pada siswa kelas V dan VI Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2005/2006.  

4.2  Pembahasan  

Menurut Yudha M Saputra (2000: 21) pada dasarnya perkembangan 

individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
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adalah faktor yang ditimbulkan dari pengaruh ibu sejak masih dalam kandungan, 

kondisi ibu yang berpengaruh seperti gizi makanan, aktivitas fisik dan kondisi 

emosional. Faktor eksternal adalah faktor yang ditimbulkan dari pengaruh 

lingkungan (keturunan, gizi makanan, sistem kelenjar hormon, musim dan iklim, 

suku bangsa, kondisi sosial ekonomi, kondisi psikososial dan kecenderungan 

sekuler.  

Dari data hasil penelitian diketahui 58% atau 87 siswa memiliki postur 

tubuh yang bagus. Siswa yang memiliki postur tubuh yang bagus menunjukkan 

adanya aktivitas fisik dengan intensitas yang cukup bagus. Selain aktivitas fisik 

postur tubuh seseorang juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Hal ini sesuai 

dengan teori yang mengatakan bahwa pengaruh keturunan terhadap kecepatan 

pertumbuhan berhubungan dengan pengaruh terhadap ukuran tubuh (Sugiyanto 

dan Sudjarwo, 1991 : 30). Sedangkan 42% atau 77 siswa yang memiliki postur 

tubuh sedang menunjukkan aktivitas fisik yang biasa. Dimana dinyatakan  bahwa 

besarnya penampang tulang bertambah karena aktivitas fisik selama masa 

pertumbuhan (1991 : 30).  Kepadatan tulang bertambah    karena latihan dan 

menurun bila tidak melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta dapat memperlambat proses 

penuaan apabila dilakukan dengan teratur dan intensitasnya cukup (tidak terlalu 

ringan dan tidak terlalu berat).  

Oleh sebab itu postur tubuh siswa akan menunjukkan kemampuan 

keterbelajaran gerak siswa. Keterbelajaran gerak siswa dipengaruhi oleh bentuk 

tubuhnya, baik dilihat dari besar kecilnya tubuh, maupun dari tinggi rendahnya 
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orang tersebut, sehingga siswa yang memiliki postur tubuh yang ideal (baik) akan 

memiliki keterbelajaran gerak yang baik dibandingkan dengan orang yang 

memiliki postur tubuh yang sedang atau tidak ideal. 

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bentuk tubuh berhubungan 

dengan keterbelajaran gerak dasar, dari kecenderungan postur tubuh anak-anak. 

Beberapa macam gerakan yang mulai bisa dilakukan apabila anak memperoleh 

kesempatan melakukannya pada masa anak dalam tahap pertumbuhan. Gerakan-

gerakan tersebut semakin dikuasai dengan baik karena intensitas gerak mereka 

yang dilakukan setiap hari. Perkembangan postur tubuh anak-anak juga akan 

sangat dipengaruhi oleh aktifitas yang dilakukannya setiap hari secara terus 

menerus atau dilakukan berulangkali. Anak-anak yang kurang dalam melakukan 

aktifitas fisik akan mengalami hambatan dalam perkembangan fisiknya. Hasil ini 

didukung dengan teori yang mengatakan bahwa gerakan-gerakan akan dikuasai 

dengan baik karena dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh untuk 

melakukan berulang-ulang di dalam aktivitasnya (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 

119). 

Konsep dasar pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah mampu 

memberikan kesempatan bergerak yang seluas-luasnya  kepada siswa. Usia 

sekolah merupakan usia dimana siswa sangat membutuhkan berbagai nuansa 

gerakan yang sangat beragam. Rangsangan-rangsangan selama proses 

pembelajaran berlangsung merupakan media yang sangat baik untuk menyalurkan 

dan mempersiapkan segala sesuatu yang ada agar lebih semakin ditingkatkan 

secara optimal.  
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Program pendidikan jasmani seharusnya memberikan kebebasan memilih 

bagi siswa dalam melakukan tugas geraknya. Kegiatan-kegiatan dalam pendidikan 

jasmani semestinya dilaksanakan dengan bervariasi agar dapat memberikan 

kepuasan kepada anak bergerak sesuai minatnya, dan dapat memberikan 

pengalaman yang lebih bermakna kepada anak. Program pendidikan jasmani di 

sekolah diarahkan pada upaya pengembangan pribadi anak yang menyeluruh. 

Sungguh tidak bijaksana jika program pendidikan jasmani dipersempit 

pada beberapa cabang olahraga tertentu. Karena pembatasan aktivitas gerak anak 

akan merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, sebab 

anak akan kurang memiliki kekayaan dan keluwesan gerak yang kompleks lebih 

lanjut. Gerakan melengkapi seseorang dengan kemampuan untuk berinteraksi dan 

belajar dari lingkungannya. Kemampuan gerak seseorang yang khas merupakan 

hasil  interaksi yang kompleks dari pengaruh keturunan dan lingkungan. 

Keterampilan gerak fisik yang diperoleh melalui pendidikan jasmani bukan saja 

berguna untuk menguasai cabang olahraga tertentu atau menjadi atlet berprestasi, 

tetapi  berguna juga dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan keterampilan 

merupakan salah satu kategori gerakan yang ketika melakukannya diperlukan 

koordinasi dan kontrol tubuh secara keseluruhan atau sebagian. Koordinasi dan 

kontrol tubuh yang baik akan meningkatkan keterampilan gerak.  

 Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kemampuan gerak yang tinggi 

akan lebih mudah melakukan tugas geraknya, baik secara kualitas maupun 

kuantitas, serta mampu bertahan lebih lama dalam aktivitas yang intensif dan 

efektif jika dibandingkan dengan seseorang yang tingkat kemampuan geraknya 
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rendah. Keterampilan psikomotor, berhubungan dengan gerak yang benar, 

kecepatan gerakan sesuai tujuan yang akan dicapai, serta penggunaan tenaga yang 

minimal dengan pencapaian hasil yang maksimal. Dari uraian diatas terlihat 

bahwa aktivitas gerak mempunyai peranan penting dalam proses keterbelajaran 

gerak anak usia sekolah.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

5.1.1 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis korelasi 

product moment diketahui bahwa diperoleh nilai rhitung sebesar 0,189 dengan 

taraf signifikansi 5% diperoleh nilai rtabel sebesar 0,151. Dari hasil tersebut 

nampak bahwa rhitung lebih besar dibandingkan dengan rtabel yang berarti 

bahwa ada hubungan antara keterbelajaran gerak dan postur tubuh pada 

siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri se- Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2005/2006. 

5.1.2 Dari hasil perhitungan tingkat kategori perkembangan angka postur tubuh 

pada siswa kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2005/2006  diketahui bahwa 

42% siswa yang termasuk ke dalam kategori dengan postur tubuh yang 

sedang, dan 58% siswa termasuk ke dalam kategori dengan postur tubuh 

bagus. 

5.1.3 Untuk hasil perhitungan variabel keterbelajaran gerak pada siswa kelas V 

dan VI di Sekolah Dasar Negeri se- Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2005/2006 dapat diketahui bahwa 90 siswa yang 

termasuk memiliki keterbelajaran gerak yang sangat baik, 65 siswa termasuk 

memiliki keterbelajaran gerak yang baik, dan 9 siswa memiliki 

keterbelajaran gerak yang sedang. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian maka beberapa saran yang dapat peneliti 

berikan antara lain :  

5.2.1 Hendaknya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 

melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perkembangan 

fisiknya. Karena pada dasarnya perkembangan individu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor dan salah satunya adalah aktivitas yang berhubungan 

dengan fisik sehingga dapat mempengaruhi tingkat perkembangan siswa 

tersebut. Program pembelajaran pendidikan jasmani hendaknya 

memberikan kebebasan memilih bagi siswa dalam melakukan tugas 

geraknya. Kegiatan-kegiatan dalam pendidikan jasmani semestinya 

dilaksanakan dengan bervariasi agar dapat memberikan kepuasan kepada 

anak bergerak sesuai minatnya, dan dapat memberikan pengalaman yang 

lebih bermakna kepada anak. Program pendidikan jasmani di sekolah 

diarahkan pada upaya pengembangan pribadi anak yang menyeluruh. 

5.2.2 Hendaknya orang tua dan guru Penjas lebih memberikan dukungan kepada 

siswa yang memiliki perkembangan fisik dalam kategori sedang. Kondisi 

ini akan dapat ditingkatkan dengan lebih menekankan kepada siswa 

tersebut untuk lebih banyak melakukan aktivitas fisik yang dapat 

menunjang perkembangan postur tubuhnya.  

5.2.3 Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan acuan terutama penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara 

postur tubuh dengan keterbelajaran gerak pada siswa. 
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