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S A R I 
 
Pinontoan, Julius. 2006. Pengaruh Latihan Keterampilan Gerakan Dasar 
Merangsang Fungsi Saraf Otak dan Tingkat Ketelitian Terhadap Kemampuan 
Menghitung Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Program Pascasarjana Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. Setya Rahayu, MS., II. Dr. Khomsin M.Pd. 
                       
Kata kunci:   Gerakan Dasar, Tingkat Ketelitian, Kemampuan Menghitung. 
 

Mutu pendidikan di Indonesia masih kurang menggembirakan. Standard 
kelulusan ditetapkan minimal 3.01 jauh dibawah standard pada sekolah-sekolah di 
banyak Negara. NEM lima tahun terakhir dapat dikategorikan tidak lulus dan 
kembali standard kelulusan dinaikkan menjadi minimal 4.26. Muncul Kebijakan 
Direktorat Pendidikan Nasional SD, siswa harus memiliki kemampuan dasar baca, 
tulis dan hitung. Latihan dengan gerakan dasar silang baring atau cross crawl sit 
up untuk meningkatkan kemampuan membaca, tulis dan menghitung. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh: 1) Antara latihan 
keterampilan gerakan dasar cross crawl, cross crawl sit up, dan tingkat ketelitian 
terhadap kemampuan menghitung, 2) Antara siswa yang memiliki tingkat 
ketelitian tinggi dan rendah terhadap kemampuan menghitung, dan 3) Interaksi 
antara latihan keterampilan dasar, dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan 
menghitung.  

Populasi jenis penelitian eksperimen ini, siswa kelas V di Kota Manado 
Sulawesi Utara, jumlah sampel penelitian sebanyak 91 siswa berasal dari tiga SD 
dengan perincian sebagai berikut: 1) SDN 20 Wenang Tengah jumlah 30 siswa, 2) 
SDN 56 Tikala jumlah 24 siswa, dan SD 01 ST. Theresia Katolik Malalayang 
jumlah 37 siswa. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan cara 
pengambilan sampel dipermudah atau convenienc. Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah disain faktorial 3x2. Teknik analisis yang digunakan dalam 
pengujian hipotesis adalah Analisis of Variansi (ANOVA). 

Hipotesis penelitian yang diuji adalah:  
1. Ada perbedaan pengaruh antara latihan gerakan dasar cross crawl, cross crawl 

sit up dan tanpa latihan terhadap kemampuan menghitung. 
2. Ada perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki tingkat ketelitian tinggi 

dan ketelitian rendah terhadap kemampuan menghitung. 
3. Ada interaksi antara latihan gerakan dasar dan tingkat ketelitian terhadap 

kemampuan menghitung. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: 1) Ada perbedaan 

pengaruh antara latihan gerakan dasar cross crawl, cross crawl sit up, dan tanpa 
latihan terhadap kemampuan menghitung (Fo=22,392>Ft=3.44). 2) Tidak ada 
perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki tingkat ketelitian tinggi dan 
rendah terhadap kemampuan menghitung (Fo=0,034<Ft=3.96). 3) Tidak ada 
interaksi antara latihan gerakan dasar dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan 
menghitung (Fo=0,163<Ft=3.44).  

Berdasarkan hasil uji ANOVA, maka diperoleh kesimpulan penelitian 
sebagai berikut: 1) Latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl merangsang 
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fungsi saraf otak lebih baik dari pada cross crawl sit up dan tanpa latihan terhadap 
peningkatan kemampuan menghitung siswa. 2) Siswa yang memiliki tingkat 
ketelitian tinggi dan rendah tidak ada perbedaan pada peningkatan kemampuan 
menghitung. 3) Latihan keterampilan gerakan dasar mempunyai pengaruh yang 
tidak berbeda terhadap peningkatan kemampuan menghitung.  

Melakukan latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl merangsang 
fungsi saraf otak dapat meningkatkan ketelitian terhadap kemampuan menghitung 
semakin baik. Sebaliknya jika melakukan latihan keterampilan gerakan dasar 
cross crawl merangsang fungsi saraf otak kurang baik, jelas tingkat ketelitian 
siswa rendah juga dalam peningkatan kemampuan menghitung.  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi guru-guru dan Dosen 
Fakultas Ilmu Keolahragaan yang membina pendidikan jasmani dan olahraga 
dapat menerapkan bentuk gerakan dasar menyilang untuk merangsang fungsi 
saraf otak pada peningkatan belajar atau kerja dalam kehidupan manusia sehari-
hari.  

Diharapkan bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini, dapat 
menerapkan gerakan dasar cross crawl sesuai kebutuhan bagi golongan usia. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Dalam era kompetitif, era informasi, era globalisasi dan era iptek sekarang 

ini pengembangan kualitas sumber daya manusia tercermin pada kemampuan 

anak, walaupun pemberian peningkatan mutu, menurut standar kebijaksanaan 

Direktorat Pendidikan TK dan SD (2002:8) yaitu siswa memiliki kemampuan 

dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat 

bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan siswa 

untuk melanjutkan ke SLTP. Siswa yang dijadikan sasaran pendidikan, harus 

salah satu standar yang diharapkan bagi anak sekolah dasar pada permasalahan 

penelitian ini adalah mempunyai tingkat ketelitian terhadap kemampuan 

menghitung.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional diselenggarakan untuk pengembangan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat (2003:20). 

Suatu hal yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi penerus untuk 

menantang perkembangan masa datang perlu merealisir usaha dan upaya 

melaksanakan pembinaan yang jelas, terarah, berencana dan kontinyu sesuai 

dengan tuntutan pengembangan budaya menghitung. 

Menurut arah kebijaksanaan Direktorat Pendidikan TK dan SD (2002:2) 

dikatakan bahwa Pendidikan Nasional yang demokratis dan bermutu guna 

memperteguh ahlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, 
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sehat berdisiplin, dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai ilmu 

pengetahuan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia 

Indonesia. Dengan demikian manusia yang mempunyai kesehatan fisiknya, baik 

pada setiap warga negara merupakan syarat mutlak bagi pengembangan 

kemampuan otaknya, untuk berpikir, berbuat, bertindak cepat, dan teliti serta 

mencapai prestasi yang tinggi. 

Menurut data komparasi menunjukkan bahwa mutu pendidikan di 

Indonesia masih kurang menggembirakan seperti yang ditunjukkan hasil survei 

Human Development Index Indonesia peringkat 102 dari 105 negara, di bawah 

Vietman (Anwar 2004:2). Ini menunjukkan  kualitas pendidikan Indonesia rendah 

dan mutu belum meningkat. Menurut Kompas 13 Oktober 2003 rendahnya 

kualitas pendidikan di Indonesia mempengaruhi rendahnya kualitas SDM 

Indonesia seperti yang dapat dikutip dari laporan UNDP tentang Human 

Development Index tahun 2002, di mana Indonesia menempati urutan ke 110 dari 

173 negara (Fasli 2003). Kenyatan ini sebagai permasalahan yang sangat menarik 

dalam menjawab Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakhwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa ahlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab (2003:7), untuk meningkatkan mutu 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

Abdurrahman (2003:261) berpendapat bahwa anak berkesulitan belajar 

matematika sering mengalami kesulitan dalam mengenal dan menggunakan 



3 
 

 

simbol-simbol matematika seperti …., +, -, =, >, <,. Karena itu peneliti merasa 

perlu untuk mencari bagaimana cara merangsang saraf otak terhadap kemampuan 

menghitung. Kemudian pada bidang eksakta menurut Kompas tanggal 2 Mei 2003 

hasil penelitian International Education Achievement tentang kemampuan 

matematika siswa SLTP Indonesia menempati urutan ke 39 dari 42 negara 

(Anwar 2004:2). Pemerintah mencari bermacam-macam usaha untuk 

meningkatkan kualifikasi seorang pendidik sekolah dasar.  

Menurut Eko, dkk (2005:48) pada awal kebijakan standar kelulusan 

ditetapkan minimal 3.01 jauh dibawah standard yang ditetapkan sekolah-sekolah 

di banyak Negara dan kembali standar kelulusan dinaikkan menjadi minimal 4.01. 

Masalah-masalah ini terkait dengan penilaian belajar siswa, untuk dasar kelulusan 

adalah matematika yang dicapai oleh siswa nilai tidak kurang dari 3.01 pada tahun 

2003. Menurut Fasli, bukti lain pencapaian hasil Nilai Ebtanas Murni (NEM) lima 

tahun terakhir dengan nilai yang dapat dikategorikan tidak lulus (Kompas 13 

Oktober 2003). Menurut kebijaksanaan Direktorat Pendidikan TK dan SD tentang 

sistem penilaian pendidikan pada jenjang SD/MI perlu tes kemampuan dasar 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis dan berhitung, yang 

hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki program pembelajaran. Karena 

kalau dilihat dari jenjang pendidikan untuk peletakan dasar ilmu pengetahuan 

menghitung berada pada sekolah dasar. Karena itu, perkembangan zaman yang 

ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, pada kehidupan sehari-hari 

seperti aktivitas jasmani mulai diambil alih tenaga mesin, elektronik, kalkulator, 

komputer, sarana transportasi bahkan alat-alat informasi sudah tersedia di mana-
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mana, sehingga kerja otak jarang dipakai lagi. Sebab itu, peran serta guru 

pendidikan jasmani sebagai perencana, pelaksana, pemikir, bertanggungjawab, 

ilmuwan, harus memegang peranan penting pada perubahan kualitas dan sanggup 

menanggapi tuntutan zaman yang sedang dirubah oleh ilmu pengetahuan dan 

teknologi canggih.  

Untuk mencapai sasaran kualitas manusia, maka usaha merubah sikap 

kehidupannya perlu pemikiran-pemikiran yang berorientasi pada masa-masa 

mendatang dengan seluruh konsekuensi dinamika perkembangannya. Karena 

masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia terletak ditangan 

generasi pewaris, dan penerus kelangsungan hidup bangsa dan negara.  

Berbicara mengenai keberhasilan siswa sekolah dasar untuk meningkatkan 

kemampuan belajar harus ada yang merangsang fungsi saraf otak. Menurut hasil 

peneliti membandingkan 7 pelari jogging yang muda dan sehat dengan 7 orang 

yang bukan peminat latihan olahraga tersebut, setelah berlatih lari 30 menit  sehari 

selama seminggu, pejoging mempunyai kemampuan menghafal dan melakukan 

tugas-tugas melebihi yang bukan pejoging. Jadi para pejoging mendapatkan 

peningkatan yang jelas pada fungsi prefrontal cortex ketimbang yang bukan 

pejoging. Peningkatan ini akan menurun, bila para pejoging tidak berlatih lagi. 

Jadi supaya fungsi otak meningkat, lakukan latihan secara teratur (Http://281 

online.9 Feb 2005). Dengan itu, peneliti melihat perlu mencari gerakan untuk 

merangsang fungsi saraf otak terhadap kemampuan menghitung secara tepat dan 

teliti bagi kelas V Sekolah Dasar.   
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Timbul pertanyaan, bagaimana bentuk gerakan yang merangsang saraf 

otak? Menurut Demuth (2000:22) gerakan silang berbaring duduk atau cross 

crawl sit-ups manfaatnya sebagai berikut: Dua belahan otak diaktifkan secara 

bersamaan, otot perut diperkuat, melegahkan punggung bagian bawah, serta 

memudahkan penerimaan dalam pelajaran, menunjang membaca, mendengar, 

menghitung, dan menulis. Gerakan inilah yang boleh untuk merangsang fungsi 

saraf otak untuk kemampuan menghitung. Jadi merasa perlu mengangkat 

permasalahan ini agar supaya pencapain sasaran perubahan kualitas manusia pada 

sikap hidup, menurut Satori istilah hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan 

tertentu saja (vocational job), namun ia harus memiliki kemampuan dasar 

pendukung secara fungsional seperti membaca, menulis dan menghitung (Anwar 

2004:20). Masalah ini harus ada pemikiran-pemikiran yang berorientasi masa-

masa akan datang terhadap tercapainya peningkatan kemampuan menghitung 

secara tepat, dan teliti agar merubah hasil belajar seseorang. 

Oleh karena itu, disadari bahwa salah satu faktor peningkatan mutu bagi 

siswa Sekolah Dasar adalah peningkatan kualitas kemampuan fungsi saraf otak 

yang dirangsang oleh gerakan agar menghitung dengan tepat, dan teliti. Menurut 

Munandar (1999:94) bahwa: “Pemikiran konvergen yang menuntut siswa mencari 

jawaban tunggal yang paling tepat berdasarkan informasi yang diberikan sudah 

tidak asing bagi siswa-siswa sekolah dasar”. Semua itu benar akan tetapi 

kenyataan dalam kehidupan anak sehari-hari pada prakteknya sering tidak 

terlaksana. Menurut Undang-undang Republik Indonesia 20 tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional  mengatakan bahwa ‘bahan kajian pendidikan jasmani 
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dan olahraga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat 

jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas’ (2003:51). Maka gerakan 

keterampilan dasar merangsang fungsi saraf otak dijadikan treatment untuk  

meningkatkan kemampuan menghitung.  Menurut Dennison (2002:23) gerakan 

silang berbaring atau cross crawl sit-up mengubah kemampuan akademik yang  

meliputi membaca, memecahkan, menggunakan sandi, kecakapan mendengar, 

matematika, perhitungan, mekanika, ejaan, dan menulis.  

Jenis kegiatan ini merupakan suatu proses merangsang fungsi saraf pada 

organ-organ tubuh dalam meningkatkan kemampuan untuk mengaktifkan ke dua 

belahan otak. Suatu proses latihan gerakan cross crawl dan cross crawl sit-up 

secara teratur dilakukan oleh siapa, dimana, kapan saja dapat melakukan gerakan 

ini. Kedua-duanya bersama dalam suatu proses kegiatan secara teratur yang 

berguna untuk berpikir. Jadi peneliti merasa perlu mengangkat bahwa latihan 

keterampilan gerakan dasar cross crawl dan cross crawl sit-up yang 

meningkatkan rangsangan pada fungsi saraf otak pada tingkat ketelitian tinggi dan 

rendah secara teratur sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan menghitung 

siswa kelas V Sekolah Dasar. 

 

1.2 Identifikasi Masalah. 

Adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam kaitannya 

dengan penelitian ini sebagai berikut: 1) Apakah kemampuan menghitung siswa 

sekolah dasar masuk pada kualitas pendidikan Indonesia rendah? 2) Apakah mutu 

untuk kemampuan menghitung siswa belum meningkat? 3) Apakah siswa belajar 

matematika sering mengalami kesulitan dalam mengenal dan menggunakan 
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simbol-simbol matematika seperti ….,+, -, =, >, <,? 4) Apakah tes kemampuan 

dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan berhitung siswa yang hasilnya 

dapat digunakan untuk memperbaiki program pembelajaran? 5) Apakah untuk 

dasar kelulusan bagi siswa adalah matematika yang dicapai dengan nilai tidak 

kurang dari 3.01, 4.01 dan 4.26 dari tahun 2003 hingga 2005 ini, akan 

menentukan mutu pendidikan Indonesia? 6) Apakah sarana transportasi, 

kalkulator, komputer, dan alat-alat informasi secara teknologi canggih telah 

mengambil alih sebagian besar aktivitas jasmani dan kerja otak? 7)  Apakah 

melalui pendidikan jasmani dan olahraga seperti gerakan silang, maka anak dapat 

membuat suatu keputusan secara tepat, cepat, cermat dan tegas mempengaruhi 

kemampuan menghitung siswa kelas V Sekolah Dasar? 9) Apakah kecakapan 

berpikir untuk membuat suatu keputusan secara tepat, cepat, cermat/teliti dan 

tegas, perlu dimulai secara bertahap pada kelas III, IV, V dan VI sekolah dasar? 

10) Apakah latihan gerakan dasar cross crawl,  cross crawl sit-up merangsang 

fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian berpengaruh terhadap kemampuan 

menghitung?   

 

1.3  Pembatasan Masalah. 

Perumusan masalah ini, perlu ditetapkan batasan-batasannya. Penelitian 

ini akan mengungkapkan perbedaan pengaruh latihan keterampilan gerakan dasar 

cross crawl, cross crawl sit-up  merangsang fungsi saraf otak, tanpa latihan dan 

tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung siswa kelas V Sekolah Dasar. 

Penelitian ini dibatasi pada variabel tertentu yang dapat diamati secara kuantitatif 
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serta mempengaruhi tingkat ketelitian dan kemampuan menghitung siswa kelas V 

Sekolah Dasar, maka perlu diadakan pembatasan penelitian sebagai berikut:   

1) Latihan keterampilan gerakan dasar ialah suatu kegiatan merangsang 

fungsi saraf otak untuk kemampuan menghitung, yang dibedakan atas tiga 

macam yaitu: a) latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl, b) latihan 

keterampilan gerakan dasar cross crawl sit up, dan c) tanpa latihan. 

2) Tingkat ketelitian adalah suatu tingkat kemampuan menghitung, yang 

dibedakan atas dua bagian yaitu a) tingak ketelitian tinggi dan b) tingkat 

ketelitian rendah .  

3) Kemampuan menghitung adalah hasil nilai tingkat ketelitian yang dapat 

dicapai oleh siswa kelas V Sekolah Dasar setelah mengikuti tes 

kemampuan menghitung. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi, dan batasan masalah, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berkut: 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh antara latihan keterampilan gerakan dasar 

cross crawl, cross crawl sit-up dan tanpa latihan terhadap kemampuan 

menghitung?  

2. Apakah ada perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki tingkat 

ketelitian tinggi dan ketelitian rendah terhadap kemampuan menghitung? 

3. Apakah ada interaksi antara latihan keterampilan gerakan dasar dan 

tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung? 
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1.5 Tujuan Penelitian. 

Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui: 

1) Perbedaan pengaruh antara latihan keterampilan gerakan dasar cross 

crawl, cross crawl sit up, dan tanpa latihan terhadap kemampuan 

menghitung.  

2) Perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki tingkat ketelitian tinggi 

dan ketelitian rendah terhadap kemampuan menghitung. 

3) Interaksi antara latihan keterampilan gerak dasar dan tingkat ketelitian 

terhadap kemampuan menghitung. 

4) Uji lanjut antar sel bila terdapat interaksi.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat : 

1. Bermanfaat bagi guru-guru dalam meningkatkan siswa sekolah dasar 

untuk belajar menghitung. 

2. Membantu guru pendidikan jasmani di Sekolah Dasar dalam 

memanfaatkan gerakan cross crawl dan cross crawl sit ups untuk 

merangsang fungsi saraf otak dalam pengembangan kemampuan belajar 

menghitung dan mata pelajaran lain yang ada pada kurikulum sekolah 

dasar. 

3. Digunakan oleh siswa/mahasiswa dalam memanfaatkan gerakan cross 

crawl dan cross crawl sit ups merangsang fungsi saraf otak dalam 
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kebiasaan hidup,  pada peningkatkan daya ingat, daya pikir dengan segera, 

tetap tanpa stress. 

4. Digunakan bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini, untuk 

menerapkan gerakan cross crawl atau cross crawl sit up sebelum bekerja 

atau belajar. 

5. Menunjukkan gerakan silang yang sesuai kebutuhan bagi golongan usia 

dalam kehidupan manusia sehari-hari. 

6. Menjadi pemikiran dan bahan kajian bagi Dosen atau guru-guru 

pendidikan jasmani dan olahraga tentang bentuk gerakan silang dalam 

merangsang fungsi saraf otak pada peningkatan belajar/kerja manusia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Landasan Teori 
 
2.1.1 Pengertian Menghitung 

Menghitung adalah sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bagi 

setiap orang. Menghitung menurut Wojowasito (1980:126) Number artinya angka, 

jumlah, menghitung. Hitung artinya membilang, menjumlahkan, mengurangi, dan  

membagi. Menghitung maksudnya mencari jumlahnya, sisanya, pendapatannya, 

dengan menjumlahkan, mengurangi (Kamus besar bahasa Indonesia 2002:405). 

Pengertian ini, sebagai kemampuan menghitung seseorang dengan cepat dan teliti 

untuk memecahkan masalah pada setiap anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Sukardi (2002:16) banyak bidang karier yang memerlukan 

kemampuan menalar dengan angka-angka atau bilangan-bilangan. Menurut 

Suriasumantri (2003:206) oleh Gottlob Frege yang mengatakan bahwa: Hukum 

bilangan (the law of number) dapat direduksikan kedalam proposisi-proposisi 

logika. Dan hakekat sebuah bilangan harus dapat dibentuk melalui kegiatan 

intuitif dalam berhitung (counting) dan menghitung (calculating).  

Hakekat matematika banyak orang yang mempertukarkan dengan 

aritmetika atau berhitung, menurut Abdurrahman (2003:252) oleh beberapa ahli 

seperti: 

“Kline juga mengemukakan bahwa matematika merupakan bahasa 
simbolis dan ciri utamanya adalah penggunaan cara bernalar deduktif, 
tetapi juga tidak melupakan cara nalar induktif, dan Dali S. Naga 
aritmetika atau berhitung adalah cabang matematika yang berkenaan 
dengan sifat hubungan-hubungan bilangan-bilangan nyata dengan 
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perhitungan mereka terutama menyangkut penjumlahan, pengurangan, 
perkalian, dan pembagian. Secara singkat aritmetika atau berhitung adalah 
pengetahuan tentang bilangan. Aleks Maryunis mengatakan aljabar 
ternyata tidak hanya menggunakan abjad sebagai lambang bilangan yang 
diketahui atau yang belum diketahui tetapi juga menggunakan lambang-
lambang lain seperti titik-titik (…), lebih besar (>), lebih kecil (<). 
Cockroft mengemukakan bahwa matematika perlu diajajarkan kepada 
siswa karena meningkatkan kemampuan berpikir logis dan ketelitian. 
Liebeck ada dua macam hasil belajar matematika yang harus dikuasai oleh 
siswa, perhitungan matematis dan penalaran matematis”. 
 
Menurut Ahmadi (2004:176) pengertian bilangan pada anak-anak masih 

terikat pada benda-benda konkret misalnya dua permen lebih disukai pada satu 

permen. Kegagalan dalam penguasaan dan penggunaan angka dengan 

kombinasinya sering terjadi karena anak belum/kurang memahami pengertian 

tentang angka. Bila keadaan ini tidak diketahui guru dan tidak segera mengadakan 

perbaikan akibatnya adalah kegagalan.  

Jenjang pendidikan dasar menurut Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 20, dikatakan pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk 

lain yang sederajat.(2003:12). Sekolah dasar ini perlu ada kemampuan dasar 

menghitung yang akan dimiliki oleh setiap anak. Menurut Pidarta (1997:19) 

mengatakan lembaga pendidikan di Indonesia dalam garis besarnya menjadi dua 

bagian dimana masuk lembaga pendidikan jalur sekolah seperti lembaga 

pendidikan dasar dimulai sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. 

Sistem penilaian pendidikan  pada jenjang SD/MI ada tiga kemampuan dasar yang 

mesti dikuasai oleh para siswa, yaitu kemampuan membaca, menulis dan 

berhitung (calistung). Kemampuan dasar ini merupakan kemampuan minimal 

yang harus dimiliki oleh setiap anak (Direktorat Pendidikan TK dan SD, 2002:3). 

Karena itu pemerintah menekankan standar isi, kerangka dasar dan struktur 
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kurikulum ada pentingnya kompetensi kelulusan yang berkemampun menghitung 

pada jenjang dan jenis pendidikan. Seperti pada Peraturan pemerintah R.I. nomor 

19 (2005:7) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang 

sederajat menekankan pentingnya kemampuan, kegemaran membaca, menulis, 

dan kecakapan berhitung serta kemampuan berkomunikasi.   

Menurut Djumransjah (2004:154) bahwa dengan pendidikan, manusia 

mempelajari dan menyelidiki, serta menyatakan keinginan dan cita-citanya untuk 

memenuhi kebutuhan sebagai bekal hidup di hari depan. Pendidikan sepanjang 

hayat adalah Warga belajar dalam segala golongan umur dapat memperoleh 

layanan program pembelajaran dari mulai: masa bayi 0-2 th, kanak-kanan 2-5 th, 

anak sekolah 6-12 th, adolesen 13-20 th, dewasa/adulthood 20-40th, sampai masa 

lanjut usia 60 th keatas (Retno Sriningsih Satmoko 2000:140). Dengan demikian 

wajarlah sekolah dasar menjadi obyek penyelidikan tentang bagaimana gerakan 

cross crawl dan cross crawl sit-up yang merangsang fungsi saraf otak pada 

tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung. Menurut Yunanto (2004:52) 

kecerdasan disebut Number Smart. Anak yang menonjol dalam kecerdasan ini 

memiliki keterampilan untuk mengolah angkah-angkah dan mahir dalam 

menggunakan logika atau akal sehat. Menurut Djumransjah (2004:93) bahwa 

‘yang nyata itu belum tentu benar’. Akan tetapi kecerdasan ini sering dipakai oleh 

para akuntan pajak, programmer computer, ahli matematika, atau orang awam 

yang mampu memahami perhitungan utang nasional. Sebab itu dasar peletakan 

kemampuan menghitung berada pada anak sekolah dasar.  
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2.1.2 Sejarah Menghitung 

Kalau kita memperhatikan perubahan terjadinya tulisan menghitung suku 

Indian Dakota, mengenai angka sampai permulaan pemakaian mesin cetak 

menghitung menurut Suriasumantri (2003:192) seperti terdapat pada gambar satu, 

dua, tiga, empat, dan lima ini.  
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Gambar 1. Lambang angka yang dipergunakan bangsa Goth dan Hindu. (Sumber: 
Suriasumantri 2003:192). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Tulisan suku India Dakota melambangkan untuk menghitung angka. 

(Sumber: Suriasumantri 2003:192). 
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Gambar 3. Evaluasi terjadi dalam lambang angka yang kita pakai sekarang. 
(Sumber: Suriasumantri 2003:194). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Evaluasi terjadi dalam lambang angka yang kita pakai sekarang. 
(Sumber: Suriasumantri 2003:194). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Evaluasi terjadi dalam lambang angka yang kita pakai sekarang. 
(Sumber: Suriasumantri 2003:194). 
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Dalam suku Indian Dakota menurut mereka untuk menghitung seperti 

orang yang dibunuh suku Crow, musim dingin di mana berjangkit wabah cacar, 

dan untuk pertama kali kuda memakai sepatu kuda yang dilambangkan angka 

dengan gambar. Kalau kita memperhatikan perkembangan menghitung dari 

zaman demi zaman maka kita dapati perubahan yang terjadi  seperti menurut 

Barnadib (1996:57) pengetahuan dasar telah dikembangkan sejak zaman Yunani, 

yaitu terdiri atas gramatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometri, astronomi 

dan musik. Begitu pula dalam proses belajar mengajar strategi guru untuk 

menghitung mempergunakan alat peraga dengan lidi, berupa buah, kemudian 

sampai permulaan penggunaan mesin cetak angka, dan alat untuk menghitung 

seperti kalkulator. Menurut Abdurrahman (2003:260) anak berkesulitan belajar 

matematika sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil 

menyebutkan bilangan ‘satu, dua, tiga, empat, lima’. Anak mungkin baru 

memegang benda yang ketiga tetapi telah mengucapkan ‘lima’, atau sebaliknya. 

Dari perkembangan lambang untuk angka perlu mencari cara bagaimana 

merangsang fungsi saraf otak terhadap kemampuan menghitung dengan tepat dan 

teliti. Menurut Abdurrahman matematika (hlm 255) bahwa berbagai kesulitan 

tentang matematika modern, maka muncul gagasan untuk kembali ke berhitung 

dan di Amerika Serikat sendiri telah muncul gerakan keterampilan dasar (basic 

skills movement) yang mencerminkan kekecewaan terhadap matematika modern 

dan mengusulkan agar lebih menekankan pada keterampilan menghitung oleh 

Lerner gerakan back-to-basics mengusulkan agar kembali menekankan pada 

pengajaran komputasi matematika. Karena itu pendekatan belajar anak untuk 
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pengembangan keterampilan matematika perlu penelitian bagi anak Indonesia 

dalam menantang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Menghitung 

1) Faktor otak. Otak mengapung di dalam cairan otak manusia, juga 

memerlukan sejenis alat elektro kimiawi agar arus listrik dapat mengalir 

(Thie 1997:13). Dan menurut Demuth (2000:2) bahwa: Otak sebagai pusat 

aktivitas tubuh akan mengaktifkan seluruh organ tubuh melalui pesan-

pesan yang dihantarkan melalui serabut saraf secara sadar maupun tidak 

sadar. Pada umumnya otak bagian kiri bertanggung jawab untuk 

pergerakkan bagian kanan tubuh dan sebaliknya. Otak bagian kiri aktif 

kalau sisi kanan tubuh digerakkan dan dan sebaliknya. Dengan demikian 

gerakan cross crawl dan cross crawl sit-up inilah yang cocok untuk 

merangsang saraf ke otak agar terkoordinasi belahan kiri dan kanan untuk 

menghitung tepat, dan teliti. Menurut Yunanto (2004:14) oleh Sperry 

menemukan bahwa: belahan otak kanan dan belahan otak kiri memiliki 

spesifikasi masing-masing. Namun dalam mengendalikan koordinasi 

tubuh, belahan otak kanan dan belahan otak kiri bekerja sama. Pandangan 

ini, membuat lebih mendorong agar saya dapat menelitih tentang gerakan 

cross crawl dan cross crawl sit-up, yang digunakan merangsang fungsi 

saraf otak terhadap kemampuan menghitung.  Menurut Sarwoto (1992:38) 

mengatakan bahwa otak besar merupakan pusat kesadaran, ingatan, 

kemauan dan kegiatan kerja sel saraf (neuron). Sedangkan otak kecil 
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merupakan pusat keseimbangan. Kerusakan pada bagian ini menyebabkan 

gerakan otot tidak akan terkoordinasikan lagi. Karena di depan otak kecil 

terdapat jembatan varol yang merupakan pengantar inpuls dari otot-otot 

bagian kiri dan bagian kanan tubuh. 

Pandangan di atas, makin jelaslah bahwa latihan keterampilan gerakan 

dasar  cross crawl dan cross crawl sit-up perlu untuk merangsang fungsi 

saraf otak dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung.  

2) Faktor umur. Masa usia sekolah dasar mudah dibimbing karena mereka 

sangat terbuka kemudian ingin mendapatkan pengetahuan serta 

pengalaman. Menurut Munandar, (1999:5) masa kelas tinggi sekolah dasar 

sifat khas anak meliputi:  

“(1) minat kepada kehidupan praktis kongkret sehari-hari, (2) 
kecenderungan membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis, (3) 
amat realistis, ingin tahu, ingin belajar, (4) menjelang akhir masa ini telah 
ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran-mata pelajaran khusus, (5) 
sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang 
dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. 
Setelah kira-kira umur 11 tahun, umumnya anak menghadapi tugas-
tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya sendiri, (6) pada 
masa ini, anak memandang nilai (angka rapor) sebagai ukuran yang tepat 
terhadap prestasi sekolah, (7) di dalam permainan biasanya anak tidak lagi 
terikat kepada aturan permainan tradisional, mereka membuat peraturan 
sendiri”. 
  
Dalam masa kelas tinggi ini, anak berusaha untuk menyelesaikan tugas 

dengan bebas dan memandang nilai sebagai ukuran yang tepat terhadap 

kemampuan hasil menghitung. Menurut Pidarta (1997:187) oleh Crijns 

umur 9–13 tahun disebut masa Robinson Crusoe (nama seorang 

petualang). Dalam masa ini mulai berkembang pemikiran kritis, nafsu 

persaingan, minat-minat, dan bakat. Kemudian oleh Piaget, pada umur 7–
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11 tahun mereka sudah biasa berpikir logis, sistematis, dan memecahkan 

masalah yang bersifat konkret (1997:192). Mereka sudah mampu 

mengerjakan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 

Menurut Ahmadi (2004:145) mengatakan pertambahan dalam hal usia 

selalu dibarengi dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Semakin 

tua usia individu, semakin meningkat pula kematangan berbagai fungsi 

fisiologisnya. Pandangan ini, anak mempunyai nafsu bersaing dan sudah 

mampu mengerjakan tambah dan mengurang dengan cara bersusun, 

sehingga peneliti menetapkan sebagai  sampel kelas V sekolah dasar. 

Karakteristik perkembangan dan pertumbuhan anak sekolah dasar pada 

kelompok usia 10–12 tahun (kelas V dan VI) menurut Tamat dan  

Mirman, (2000:252). sifat-sifatnya: a) badan yang selalu berkembang, 

bersama dengan kekuatan dan daya tahan tubuh bertambah, b) semua 

aktivitas dalam bentuk perlombaan dan pertandingan sangat digemari, c) 

mulai nampak kemampuan berpikir kritis untuk berprestasi dan mulai 

mengenal masa tanggung jawab.  

Menurut Erikson tahap perkembangan usia 6.0–12 tahun disebut: Dalam 

fase ini pendidik harus menjaga supaya anak jangan kekurangan tugas 

sebagai tantangannya, dan tugas itu jangan yang terlampau membebani 

sehingga mengakibatkan anak putus asa (Salam 2002:70). Kemudian 

peneliti perlu untuk membatasi latihan agar jangan terlampau membebani, 

sehingga latihan gerakan cross crawl dan cross crawl sit up yang 
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merangsang fungsi saraf otak terhadap kemampuan menghitung dengan 

tepat dan teliti direncanakan tidak terlalu lama. 

Faktor jenis kelamin. Manusia merupakan makluk sosial yang mempunyai 

kemampuan menyangkut tinggi rendahnya kecerdasan sedangkan 

perbedaan kualitatif menyangkut bakat, minat, cara kerja, dan tempat 

bekerja. Menurut Utami Munandar (1999:21) bahwa kecerdasan yang 

cukup tinggi belum menjamin keberbakatan seseorang. Perbedaan 

individual ini guru dalam proses belajar mengajar harus menggunakan 

berbagai pendekatan sesuai dengan pribadi dan kemampuan siswa. 

Menurut Ahmadi (2004:145) bahwa: 

“Hingga pada saat ini belum ada petunjuk yang menguatkan tentang 
adanya perbedaan skill, sikap-sikap, minat, temperamen, bakat, dan pola-
pola tingkah laku sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Ada bukti 
bahwa perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan wanita merupakan hasil 
dari perbedaan tradisi kehidupan, dan bukan semata-mata karena 
perbedaan jenis kelamin. Seandainya variabel tradisi sosial diabaikan, 
orang dapat mengatakan, bahwa laki-laki lebih cakap dari pada wanita. 
Fakta menunjukkan, bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara pria 
dan wanita dalam hal intelegensi”.  
 
Menurut Pidarta (1997:215) bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada 

perbedaan dalam intelegensi, kemampuan belajar, kreativitas, dan 

pemecahan masalah. Tetapi dalam bahasa perempuan lebih baik dari pada 

laki-laki, sebaliknya laki-laki lebih baik dalam kemampuan kuantitatif dan 

ruang. Dalam berperilakuk sosial, secara kodrat tidak ada perbedaan antara 

laki-laki dengan perempuan. Menurut Ahmadi (2001:221) ciri 

perkembangan kejiwaan anak sekolah dasar dalam kegiatan-kegiatannya 

belum membedakan jenis kelamin, dan dasar yang digunakan adanya 
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kemampuan dan pengalaman yang sama. Sehingga dalam penelitian ini 

tidak dibedakan antara wanita dan pria siswa kelas V sekolah dasar untuk 

latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl, cross cralw sit up 

merangsang fungsi saraf otak dan tanpa latihan pada tingkat ketelitian 

terhadap kemampuan menghitung.  

3) Faktor gerakan. Gerakan juga membantu pelajar untuk meningkatkan 

koordinasi tubuh baik untuk kemampuan motorik kasar maupun motorik 

halus. Dennison  (2002:5) mengatakan bahwa: Perkembangan kemampuan 

bergerak dengan dua sisi tubuh seperti merangkak, berjalan, sangat 

penting bagi seorang anak menuju tahap kemandirian. Gerakan 

menyeberang garis tengah membantu penglihatan dengan kedua mata 

(binocular), pendengaran dengan kedua telinga (binaural), serta sisi kiri 

dan kanan dari otak dan badan. Menurut Saeni (2005:58) semua gerakan 

yang diciptakan oleh Dennison dapat merangsang seluruh kerja otak, 

mulai dari otak kanan, kiri, belakang (batang otak atau brainstem), otak 

depan (frontal lobes), dan otak besar (cerebral cortex).Dan menurut 

Demuth (2000:22) mengatakan tentang gerakan silang berbaring duduk 

atau cross crawl sit-up manfaatnya sebagai berikut: ‘Dua belahan otak 

diaktifkan secara bersamaan,  otot perut diperkuat, melegahkan punggung 

bagian bawah, memudahkan penerimaan pelajaran, menunjang membaca, 

mendengar, menghitung, dan menulis’. Gerakan inilah yang boleh 

merangsang fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan 

menghitung.  
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2.1.4 Tingkat Ketelitian Kemampuan Menghitung 

Masa perkembangan berada dalam masa sekolah dasar karena pada saat ini 

anak memperoleh pengetahuan dasar dan pengalaman untuk persiapan dalam 

penyesuaian diri terhadap kehidupan sehari-hari. Karena prestasi seseorang 

ditentukan oleh kecerdasan (inteligensi) menurut Utami Munandar (1999:17) 

‘Bakat (aptitude) pada umumnya diartikan sebagai kemampuan sebagai potensi 

kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih 

agar dapat terwujud’. Sehingga keterampilan penguasaan dasar bagi anak yang 

berbakat dapat dikembangkan melalui latihan keterampilan motorik untuk 

menghitung dalam persiapan kehidupan sehari-hari.  

Menurut Abdurrahman (2003:147) keterampilan motorik adalah kegiatan 

motorik yang mungkin memiliki derajat ketelitian yang tinggi, tetapi tujuannya 

adalah untuk menampilkan suatu perbuatan khas atau menyelesaikan suatu tujuan 

tertentu. Pola motorik mungkin memiliki derajat ketelitian yang lebih rendah 

tetapi memiliki variabilitas yang tinggi. Sebab itu peneliti merasa sangat perlu 

untuk merangsang fungsi saraf otak dengan gerakan dasar cross crawl dan cross 

crawl sit up agar tingkat ketelitian menghitung lebih tinggi. 

Kembali Abdurrahman (2003:174) mengatakan gaya kognitif impulsif 

reflektif terkait dengan penggunaan waktu yang digunakan oleh anak untuk 

menjawab persoalan dan jumlah kesalahan yang dibuat. Anak yang impulsive 

cenderung menjawab persoalan secara cepat tetapi membuat banyak kesalahan 

sedangkan anak reflektif cenderung menjawab persoalan secara lebih lamban 

tetapi hanya membuat sedikit kesalahan. Menurut Cockroft mengemukakan 
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bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa karena meningkatkan 

kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan (Abdurrahman 

2003:253). Karena itu peneliti membahas tentang gerakan dasar cross crawl dan 

cross crawl sit up merangsang fungsi saraf otak pada tingkat ketelitian terhadap 

kemampuan menghitung. Menurut Yunanto (2004:69) identitas anak sudah bisa 

mengenali satu-persatu benda yang berada dalam susunan deretan-deretan. Anak 

bisa menghitung, sehingga meskipun benda-benda dipindahkan, anak tetap 

mengetahui bahwa jumlahnya tetap sama.   

Kalau demikian penelitian ini menggunakan tes number seperti dikatakan 

oleh Iskandar (2001:210) bahwa tes number atau test kuantitatif merupakan tes 

yang paling populer pada semua test intelegensi. Pada test ini diperlukan 

kecepatan komputasi, daya abstraksi dan daya ingat yang baik. Jadi merasa perlu 

mengangkat permasalahan ini agar supaya pencapain sasaran perubahan kualitas 

manusia pada sikap hidup menurut Satori istilah hidup tidak semata-mata 

memiliki kemampuan tertentu saja (vocational job), namun ia harus memiliki 

kemampuan dasar pendukung secara fungsional seperti membaca, menulis dan 

menghitung (Anwar 2004:20) ini harus ada pemikiran-pemikiran yang 

berorientasi masa-masa akan datang terhadap tercapainya peningkatan 

kemampuan menghitung secara tepat, dan teliti agar merubah hasil belajar 

seseorang. Karena kenyataan pada saat dalam menghitung tidak lagi memakai 

otak tetapi dengan kemajuan teknologi ini telah mempergunakan alat seperti 

kalkulator atau komputer yang serba canggih ini. 
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Menurut bagian II kebijaksanaan Direktorat pendidikan TK dan SD 

tentang system penilaian pendidikan  pada jenjang SD/MI (2002:3) berupa tes 

kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis 

dan berhitung, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki program 

pembelajaran. Pelaksanaan tes kemampuan dasar dapat dilakukan secara nasional 

maupun tingkat sekolah sesuai dengan kebutuhan. Menurut Abdurrahman 

(2003:263)  mengatakan bahwa: 

“Anak-anak umumnya tidak terlalu banyak mengalami kesulitan jika 
kepada mereka disajikan soal-soal seperti 4+3= …, atau 8-5 = …, tetapi 
akan mengalami kesulitan jika dihadapkan pada sosal-soal seperti 4+…=7; 
8 = …+5; …+3 = 6; atau …- 4 = 7; atau 8 -…= 5. Kesulitan semacam ini 
umumnya karena anak tidak memahami simbol-simbol (lambang) seperti 
sama dengan (=), tidak sama dengan (#), tambah (+), kurang (-). 
Selanjutnya anak yang mengalami kekeliruan dapat juga karena lupa cara 
menghitung persoalan pengurangan atau penjumlahan tersusun ke bawah”.                             
Dengan demikian wajarlah sekolah dasar menjadi obyek penyelidikan 

tentang tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung dengan cara 

pengurangan atau penjumlahan bersusun ke bawah. Menurut Anwar (2004:25) 

ketrampilan utama yaitu keterampilan penguasaan dasar-dasar menghitung, 

berfikir tingkat tinggi untuk membuat keputusan,  karekter dan keterampilan 

afektif secara jujur, teliti, dan efisien. Karena keterampilan dapat dilihat pada anak 

dalam mengerjakan persoalan apakah secara baik , kurang, cepat, teliti ataukah 

lamban bahkan secara mudah atau sangat sukar. 

 

2.1.5 Gerakan Dasar yang Merangsang Fungsi Saraf Otak  

1) Pengertian gerakan. Gerakan adalah suatu kegiatan proses perubahan 

tempat atau posisi dari suatu objek ditinjau dari segi pandang atau titik 
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pandang tertentu oleh Sarwoto  (1992:197), seterusnya gerakan adalah aksi 

atau proses perubahan letak atau posisi ditinjau dari suatu titik tertentu 

sebagai pedomannya. Dan di dalam konsep ruang dikenal adanya arah 

yaitu: kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Selain itu juga dikenal 

adanya jarak yaitu dekat, agak jauh dan jauh (Sugiyanto 1991:224). 

Kemudian gerakan itu dapat dilihat pada bidang dan arah menurut 

Munandar (1979:21) bahwa bidang median ialah bidang yang membagi 

dalam dua belahan kiri dan kanan serta arah tranversal yaitu arah kiri 

kanan dan arah sagital yaitu arah muka-belakang. Menurut Sugiyanto 

(1991:253) mengatakan bahwa keterampilan gerak adalah kemampuan 

menyelesaikan tugas gerak tertentu dengan koordinasi dan kontrol tubuh 

yang baik. Dengan demikian sikap-sikap gerak seseorang perlu 

diperhatikan untuk diperbaiki supaya gerak dapat merangsang fungsi saraf 

otak. Kalau demikian, setiap menggerakkan tubuh harus sesuaikan dengan 

kebutuhan organ-organ tubuh seperti gerakan menyeberang garis tengah 

untuk membaca dengan lancar, menulis, dengan benar, mendengarkan dan 

berpikir pada saat yang sama, kita harus mampu menyeberang garis tengah 

yang menghubungkan otak bagian kiri dan kanan (Demuth 2000:10). 

Gerakan menyeberang garis tengah menurut Dennison (2002:5) berpusat 

pada keterampilan yang diperlukan untuk gerakan bagian tubuh kiri dan 

kanan dengan melewati bagian tengah tubuh. Garis tengah vertical tubuh 

adalah acuan penting yang diperlukan untuk semua kemampuan dua sisi 

tubuh. Bidang tengah adalah area dimana bidang penglihatan kiri dan 
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kanan saling tumpang tindih. Bidang tengah ini memerlukan peranan 

kedua mata dan semua otot bersangkutan untuk bekerja sama dengan baik 

sebagai satu tim sehingga kedua mata berfungsi sebagai satu kesatuan. 

Perkembangan kemampuan bergerak secara bilateral dengan dua sisi tubuh 

seperti merangkak, berjalan, atau melihat kedalam, sangat penting bagi 

seorang anak dalam mewujudkan kemandirian.  

Gerakan menyeberang garis tengah membantu mengintegrasikan 

penglihatan dengan kedua mata (binocular), pendengaran dengan kedua 

telinga (binaural), serta sisi kiri dan kanan dari otak dari badan seperti 

terdapat pada gambar enam. 

 

                                                  

 
         Gambar 6. Kemampuan Menyeberang Garis Tengah.  

         Sumber: Demuth 2000:10). 
 
Patutlah gerakan cross crawl dan cross crawl sit-up dijadikan tretment 

penelitian bagi siswa Sekolah Dasar. Selanjutnya gerakan menyeberang 

garis tengah memudahkan pelajar melengkapi keterampilan selama 

tumbuh kembang, memungkinkan untuk lebih mengembangkan dan 

menyempurnakan keterampilan dasar yang sudah ada. 

Menurut Demuth (2000:11), gerakan menyeberang garis tengah adalah 

kemampuan belajar paling tinggi apabila dua belah otak, dua mata, dan 

dua telinga aktif serta bekerja sama dengan baik, juga gerakan badan 

terkoordinasi dan seimbang. Dan gerakan untuk menyeberang garis 
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tengah menyangkut kemampuan mendengar, melihat, menulis bergerak 

dan sikap positif. 

2) Jenis-jenis keterampilan gerakan dasar. Menyeberang garis tengah (the 

midline movements) ada beberapa jenis gerakan seperti gerakan silang 

(cross crawl), 8 tidur (lazy 8’s), coretan ganda (double doodle), abjad 8 

(alphabet 8’s), gajah (the elephant), putaran leher (neck rolls), olengan 

pinggul (the rocker), pernapasan perut (belly breathing), gerakan silang 

berbaring (cross crawl sit-ups), mengisi energi (the energizer), dan 

membayangkan huruf X (think of an X).  

Dari beberapa jenis gerakan dasar menyeberang garis tengah, maka ada 

dua jenis gerakan yang digunakan untuk penelitian yaitu gerakan silang 

(cross crawl) dan gerakan silang baring (cross crawl sit up). Dari kedua 

jenis gerakan menyeberang garis tengah dapat mengarahkan kebiasaan 

manusia dalam kehidupan setiap hari untuk melakukan gerakan efisien dan 

efektif sesuai dengan tujuan dan berguna bagi tubuh manusia. Kalau kita 

melakukan gerakan koordinasi kiri dan kanan untuk serasi, prinsip gerakan 

silang (cross crawl) yaitu menggerakan bahu kiri bersamaan dengan paha 

kanan dengan mempertemukan tangan kiri dengan kaki kanan dan 

sebaliknya menurut (Thie 1996:13).  

Menurut Demuth (2000:7) gerakan silang (cross crawl) melancarkan 

cairan otak sehingga gangguan tersebut dihilangkan. Gerakan yang sangat 

menunjang pertumbuhan itu adalah gerakan merangkak. Dasar gerakan 

inilah yang merupakan awal fungsi koordinasi seimbang karena setiap 
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gerakan silang (cross crawl) merupakan sejenis gerakan jalan yang lebih 

disengaja, menurut Dennison (2002:7), gerakan silang (cross crawl)  ini 

dapat dibuat dimana dan kapan saja. Gerakan silang (cross crawl) 

mengaktifkan hubungan kedua sisi otak dan merupakan gerakan 

pemanasan untuk semua keterampilan yang melakukanan penyeberangan 

garis tengah bagian lateral tubuh. Gerakan silang (cross crawl) 

mengaktifkan pusat bicara dan bahasa di otak.  

Menurut Thie (1996:14) pengaruh gerakan silang (cross crawl) seperti 

meningkatkan kesadaran akan keberadaan tubuh, menghilangkan stres, 

pikiran menjadi lebih jernih, daya ingkat dan daya pikir meningkat, 

merangsang kelancaran cairan otak, meningkatkan koordinasi tubuh, 

mempermudah belajar, menyeimbangkan emosi, melancarkan peredaran 

limfe, mengatur tekanan darah, meningkatkan penglihatan, melancarkan 

pencernaan, meningkatkan inergi tubuh, meningkatkan IQ, menghilangkan 

kekakuan, meningkatkan kesadaran akan kesehatan, dan membangkitkan 

rasa gembira. Gerakan silang (cross crawl) efektif karena merangsang 

bagian otak yang menerima informasi (recptive) dan juga bagian yang 

mengungkapkan (expressive), sehingga mempermudah proses belajar yang 

terintegrasi seperti terdapat pada gambar tujuh ini bagaimana cara 

melakukan gerakan silang (cross crawl).  
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Gambar 7. Cross Crawl.  
     (Sumber: Demuth 2000:58). 

 
Gerakan silang (cross crawl) menurut Hannaford (1995:119) dengan  

menyentuh siku kanan pada lutut kiri dan  siku kiri di sebelah  lutut kanan 

untuk mengaktifkan kedua daerah belahan otak  secara serempak. Gerakan 

menyeberang seperti merayap, berjalan dengan sadar memudahkan 

pengaktifan sejumlah syaraf callosum untuk seimbang. Demikian juga 

gerakan ini membuat komunikasi antara kedua belahan otak yang lebih 

cepat dan lebih mengintegrasikan untuk berpikir yang tingkat ketelitian 

tinggi. Menurut Demuth (2000:8) mengatakan prinsip gerakan silang yaitu 

menggerakkan bahu kiri dan paha kanan secara bersamaan yang 

mempertemukan tangan kiri dengan kaki kanan, siku kiri menyentuh lutut 

kanan, tangan kiri ke belakang menyentuh tumit kanan, kemudian tangan 

kanan menyentuh tumit kiri, pada prinsipnya bahwa tangan kanan 
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bergerak bersamaan dengan kaki kiri dan sebaliknya. Pada keterampilan 

gerakan dasar cross crawl mempunyai tujuan untuk; 1) Dua belahan otak 

diaktifkan secara bersamaan, 2) Meningkatkan penglihatan dan 

pendengaran, 3) Menunjang hal-hal menulis, membaca, mendengar dan 

pemahaman tentang baca, 4) Meningkatkan koordinasi kiri dan kanan. 

Lamanya latihan: ± 3 menit sehari dengan hitungan 2x8 dan dilakukan 2 

set  tiap gerakan. Bentuk latihan keterampilan gerakan dasar Cross Crawl 

caranya sebagai berikut:          

(1) Sikap awal berdiri bebas. 

(2) Setiap model latihan dimulai dari sikap awal. 

(3) Model latihan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut kanan, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya. 

(4) Model latihan kedua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke samping 

kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya. 

(5) Model latihan ketiga siku kiri menyentuh lutut kanan lengan kanan lemas, 

kemudian siku kanan menyentuh lutut kiri dan lengan kiri lemas. 

(6) Model latihan keempat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari kaki 

kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya. 

(7) Setiap akhir model latihan kembali pada sikap awal. 

(8) Lakukan gerakan ini dimulai dari perlahan, kemudian meloncat sedikit 

pada saat gerakan silang (Skip a cross) dan  ditingkatkan kecepatan atau 

kecepatan bervariasi.  

(9) Gerakan ini dilakukan beberapa kali selama 2 - 3 menit. 
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(10)  Irama latihan gerakan 2 x 8 dilakukan 2 set tiap model.  

(11) Seperti terdapat pada gambar delapan. 

 

 

Gambar 8. Model Latihan Keterampilan Gerakan Dasar Cross Crawl. 

 

Karena itu, maka gerakan menyeberang garis tengah cross crawl akan 

diteliti kepada siswa kelas V Sekolah dasar untuk melihat rangsangan 

fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung.  

Menurut Demuth (2002) gerakan silang baring (cross crawl sit up) lebih 

berpengaruh dari pada gerakan silang berdiri (cross crawl) dan juga 

menguatkan otot-otot perut yang sangat terkait dengan punggung bagian 

bawah. Gerakan silang berbaring (cross crawl sit up) memperkuat bagian 

perut, mengendorkan punggung bawah, dan mengaktifkan intergrasi otak 

kiri dan kanan. Gerakan ini mengembangkan koordinasi otot-otot utama di 

sekitar batang tubuh yang berkenaan dengan sikap tubuh dan menunjang 

keteraturan seputar garis tengah tubuh. Gerakan silang berbaring (cross 

crawl sit up) adalah untuk memperkuat otot perut dan mengoptimalkan 
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fungsinya. Selanjutnya gerakan silang baring (cross crawl sit up) adalah 

pemanasan favorit sebelum olahraga dan melakukan permainan seperti 

terdapat pada gambar sembilan ini bagaimana cara melakukan gerakan 

silang baring (cross crawl sit up). Menurut Demuth (2000:22) pada 

prinsipnya gerakan silang berbaring duduk adalah anak-anak tidur 

terlentang, kepala dan kaki sedikit terangkat, secara bergantian satu tangan 

menyentuh lutut sebelah dan sebaliknya. Bagi anak lebih besar 

menyilangkan dengan tangan mencoba menyentuh dengan siku kanan 

pada lutut kaki kiri dan sebaliknya.    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 9. Cross Crawl Sit Ups. 
(Sumber: Demuth 2000:22). 

 

Pada keterampilan gerakan dasar silang berbaring (cross crawl sit up) 

mempunyai tujuan untuk; 1) Dua belahan otak diaktifkan secara 

bersamaan, 2) Otot perut diperkuat, 3) Melegahkan punggung bagian 

bawah ,4) Memudahkan penerimaan pelajaran, 5) Menunjang membaca, 
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mendengakan, menghitung, dan menulis. Lamanya latihan: ±3 menit  

sehari dengan hitungan 2x8 dan dilakukan 2 set  tiap gerakan. Bentuk 

latihan keterampilan gerakan dasar Cross crawl sit-up caranya sebagai 

berikut: 

(1) Pelaku berbaring terlentang di lantai dengan memakai alas atau lantai 

beton. 

(2) Sikap awal berbaring terlentang. 

(3) Setiap model latihan dimulai dari sikap awal. 

(4) Model latihan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan kanan 

lemas dan sebaliknya. 

(5) Model latihan kedua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke samping 

kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya.  

(6) Model latihan ketiga siku kiri menyentuh lutut kanan lengan kanan lemas, 

kemudian siku kanan menyentuh lutut kiri dan lengan kiri lemas. 

(7) Model latihan keempat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari kaki 

kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya. 

(8) Setiap akhir model latihan kembali pada sikap awal. 

(9) Lakukan gerakan silang baring sambil lutut dan kepala diangkat. 

    (10) Gerakan ini dilakukan beberapa kali selama 2 – 3 menit.  

 (11) Irama latihan gerakan 2 x 8 dilakukan 2 set tiap model. 

 (12) Seperti terdapat pada gambar sepuluh.       
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Gambar 10. Model Latihan Keterampilan Gerakan Dasar Cross Crawl Sit Up. 

3) Manfaat gerakan. Menurut Demuth  (2000):12) dan Thie (1996:13) gerakan 

cross crawl sangat bermanfaat bagi orang yang sulit belajar atau yang 

mengalami kesulitan koordinasi. Kemudian mengaktifkan dua belahan 

otak, meningkatkan penglihatan, pendengaran, menunjang hal-hal menulis, 

membaca, pemahaman tentang bacaan, meningkatkan koordinasi kiri dan 

kanan. Gerakan menyilang hanya sederhana seperti merangkak, merayap 

dan juga menyilang pada garis tengah seperti dalam berjalan. Tiap gerakan 

silang merupakan sejenis gerakan jalan yang lebih disengaja, juga gerakan 
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silang melancarkan peredaran cairan otak sehingga gangguan tersebut 

dihilangkan.                                                                                                                                

  Menurut Demuth (2000:22) mengatakan gerakan cross crawl sit ups 

bermanfaat untuk dua belahan otak diaktifkan secara bersamaan, sebagai 

berikut otot perut diperkuat, memudahkan penerimaan pelajaran, 

menunjang membaca, mendengarkan, menghitung dan menulis.                       

Karena itu kedua gerakan ini menjadi tretment untuk merangsang fungsi 

saraf otak pada tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung siswa  

kelas V sekolah dasar.    

 

2.1.6 Hubungan Gerakan Dasar Cross Crawl, Cross Crawl Sit Up Merangsang 
Fungsi Saraf Otak dan Tingkat Ketelitian Terhadap Kemampuan 
Menghitung 

 

Disadari bahwa manusia mendapat rangsangan selamanya akibat dari luar 

dan dalam diri sendiri, sehingga bereaksi melalui saraf. Menurut Guyton 

(1995:403) ada tiga utama fungsi sistem saraf yaitu ‘(1).tingkat medula spinalis, 

(2) tingkat otak lebih rendah, dan (3) tingkat otak lebih tinggi’. Pada dasarnya 

semua reaksi motorik medula spinalis bersifat otomatis dan terjadi segera. Kalau 

tingkat otak lebih rendah atau kegiatan bawah sadar tubuh selalu diatur oleh 

medula oblongata, pons, hipotalamus, serebelum, mesensefalon, dan amigdala 

seperti makan, tekanan darah arteri, dan pernafasan. Sedangkan tingkat otak lebih 

tinggi atau tingkat korteks serebri merupakan penyimpanan informasi yang 

terbesar ingatan tentang pengalaman seperti masa lalu, pola reaksi motorik dapat 

dikeluarkan sewaktu-waktu untuk mengatur fungsi motorik tubuh. Dengan itu 
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apabila korteks serebri rusak maka sejumlah informasi untuk proses berpikir 

hilang dan mekanisme mengolah informasi hilang juga.  

Menurut Sarwoto (1992:36) mengatakan, bahwa unsur yang terkecil dari 

susunan saraf ialah sel saraf (neuron). Menurut Wiryoseputro (1996:18) Neuron, 

merupakan sel saraf sebenarnya, memiliki spesialisasi dalam hal kepekaan 

mengantarkan, menyatuarahkan (intergrasi) rangsangan. Maka saraf ini menjadi 

sasaran dalam penelitian yang akan dirangsang dengan latihan gerakan dasar cross 

crawl dan cross crawl sit-up agar dapat menghitung dengan tepat, dan teliti. 

Menurut Orton pada Abdurrahman (2003:73) menganjurkan agar belahan 

otak kiri diperkuat dengan melatih gerakan-gerakan tubuh bagian kanan dan 

mengurangi gerakan-gerakan tubuh bagian kiri. Artinya bahwa melatih dengan 

tangan kanan lebih banyak digerakan agar supaya terkoordinasi dan diharapkan 

dapat memperbaiki fungsi kedua belahan otak. Menurut Sperry menemukan 

bahwa ketika otak kanan sedang aktif, otak kiri cenderung lebih tenang atau 

rileks. Sebaliknya ketika otak bagian kiri sedang aktif, otak bagian kanan lebih 

tenang atau meditatif (Pasaribu 2005:8). 

Menurut Aswin (1996:57) stimulasi area motoris suplementer 

menimbulkan gerakan bilateral yang kompleks tetapi tetap sederhana (seperti 

gerakan berjalan yang terkoordinasi). Seperti terdapat pada gambar sebelas ini 

tractus corticospinalis (tractur pyramidalis) dan tractus corticobulbaris.  

 

                                                          

          Gambar 11.  TractusCorticospinalis dan Corticobulbaris. 
                                           (Sumber:  Aswin 1996:57). 
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Dengan demikian gerakan dasar cross crawl dan cross crawl sit-up inilah 

yang cocok untuk merangsang fungsi saraf ke otak agar terkoordinasi belahan kiri 

dan kanan untuk menghitung tepat, dan teliti. 

Menurut Aswin (1996:59) fungsi tractus corticospinalis adalah 

berhubungan dengan gerakan-gerakan extremintas (tangan dan kaki) berkaitan 

dengan kontraksi otot-otot individual dan merupakan lintasan untuk memilih 

prime movers untuk setiap aktivitas muskuler. Pandangan ini, membuat lebih 

mendorong agar saya dapat menelitih tentang gerakan dasar cross crawl dan cross 

crawl sit-up, digunakan merangsang fungsi saraf otak untuk menghitung dengan 

tepat dan teliti.   

Menurut Abdurrahman (2003:154) hubungan keruangan menunjuk pada 

persepsi tentang posisi berbagai objek dalam ruang. Dimensi fungsi visual ini 

mengimplikasikan persepsi tentang tempat suatu objek atau symbol (gambar, 

huruf, dan angka) dan hubungan keruangan yang menyatu dengan sekitarnya. 

Kemampuan hubungan keruangan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

belajar matematika. Menurut Guyton (1995:491) Bila area Wernicke di hemesfer 

dominant rusak, maka normalnya seseorang akan kehilangan hampir semua fungsi 

intelektual yang berhubungan dengan bahasa atau simbolisasi, seperti 

kesanggupan membaca, kesanggupan melakukan kerja secara matematis dan 

kesanggupan untuk memikirkan problem logis. Menurut Pasaribu (2005:9) 

‘Kerusakan belahan otak kiri menyebakan gangguan antara lain fungsi bicara, 

fungsi matematika, dan fungsi bahasa, sedangkan kerusakan belahan otak kanan 

menyebabkan gangguan kemampuan visual dan perasaan’. Dengan demikian 
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gerakan dasar cross crawl dan cross crawl sit-up inilah kembali perlu untuk 

merangsang fungsi saraf ke otak agar terkoordinasi belahan kiri dan kanan 

terhadap kemampuan menghitung tepat, dan teliti. Pandangan ini, membuat lebih 

mendorong agar saya dapat menelitih tentang gerakan dasar cross crawl dan cross 

crawl sit-up, digunakan merangsang fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian 

terhadap kemampuan menghitung. Sarwoto (1992:38) mengatakan bahwa: Otak 

besar merupakan pusat kesadaran, ingatan, kemauan dan kegiatan kerja sel saraf 

(neuron). Sedangkan otak kecil merupakan pusat keseimbangan. Kerusakan pada 

bagian ini menyebabkan gerakan otot tidak terkoordinasikan lagi. Karena di depan 

otak kecil terdapat jembatan varol yang pengantar impuls dari otot-otot bagian kiri 

dan kanan tubuh. 

Dari pandangan di atas, makin jelaslah bahwa gerakan dasar cross crawl 

dan cross crawl sit-up perlu dilakukan karena untuk merangsang fungsi saraf otak 

tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung. 

Dalam saraf otak ini mempunyai system saraf yang dibagi dua menurut 

Gabriel (1996:204) yaitu: Sistem saraf pusat meliputi medulla spinalis dan saraf 

perifer yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medulla spinalis di sebut 

saraf afferen dan menghantarkan informasi dari otak atau medulla spinalis ke otot 

disebut saraf efferent. Sedangkan sistem saraf otonom mengatur organ dalam 

tubuh seperti jantung, usus dan kelenjar-kelenjar. Medulla spinalis diliputi cairan 

serebro spinalis dan dilindungi tulang tengkorak serta tulang vertebralis (columna 

vertebralis). Suatu sel saraf mempunyai fungsi menerima, interpretasi dan 

menghantarkan aliran listrik. 
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Guyton (1995:493) mengatakan bahwa ingatan tersier adalah suatu ingatan 

yang telah melekat di dalam pikiran dan biasanya dapat bertahan seumur hidup 

orang itu. Jenis ingatan ini ditunjukkan oleh pengetahuan seseorang mengenai 

namanya sendiri, oleh kemampuannya untuk segera mengingat kembali angka-

angka dari 1-10, huruf abjad, dan kata-kata yang digunakannya dalam 

pembicaraan. Karena itu, patutlah saraf-saraf ini dirangsang dengan gerakan 

menyeberang garis tengah agar saraf afferen dapat mengirim informasi sensoris 

ke, dan dari otak kembali pada medulla spinalis melalui saraf efferen untuk 

melancarkan pengaturan sehingga sistem saraf berfungsi sebagai penerima dan 

penghantar arus cairan yang diperlukan oleh seluruh organ tubuh.   

Kemudian jalannya fungsi saraf menurut Sarwoto (1992:39) seperti 

terdapat pada gambar duabelas tentang jalan rangsangan-rangsangan dari otak ke 

periferi dan sebaliknya.  

                                                   
 

    Gambar 12. Bagan tentang jalan rangsangan-rangsangan dari otak keperiferi 
dan   sebaliknya. (Sumber: Sarwoto 1992:39) 

 
Karena itu, patutlah saraf-saraf ini dirangsang dengan gerakan 

menyeberang garis tengah agar saraf afferen dapat mengirim informasi sensoris 

ke, dan dari otak kembali pada medulla spinalis melalui saraf eferent untuk 

melancarkan pengaturan sehingga system saraf  berfungsi sebagai penerima dan 

penghantar arus cairan yang diperlukan oleh seluruh organ tubuh.  

Menurut Abdurrahman (2003:35) pengiriman atau transmisi dari suatu 

impuls saraf adalah suatu proses elektrokimiawi (electrochemical process). Pada 

synapse, impuls eletrik yang berjalan melalui sel itu berubah menjadi sinyal 
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kimiawi (chemical signal), dan kemudian kembali berubah menjadi impuls 

elektrik (electrical impuls).     

Menurut Thie (1997:13) mengenai cairan otak berfungsi secara elektris 

bahwa jika aliran dari cairan otak itu tersendat-sendat maka itu berarti telah terjadi 

ketidak seimbangan di dalam aliran informasi di otak. Ini juga berkaitan dengan 

sistim informasi antara otak dan badan yang dapat terhambat koordinasinya. 

Karena itu lakukanlah gerakan silang yang melancarkan peredaran cairan otak 

sehingga gangguan tersebut dihilangkan.  

Kemudian ditegaskan kembali oleh Wiryoseputro (1996:10) dimana 

jaringan-jaringan neoron berfungsi seperti: 1) Motor,meneruskan perintah 

(rangsangan atau inpuls) dari otak dan sumsum tulang belakang (spinalis) ke 

organ-organ efektor, misalnya otot dan kelenjar. 2) Asosiasi, menerima dan 

meneruskan perintah antara neuron. 3) Sensori, menerima dan meneruskan pesan 

dari lingkungan sekitar, misalnya lengan, kaki ke spinalis dan otak. 

Menurut Sarwoto (1992:38) di mana susunan saraf perifer (tepi) adalah 

merupakan kumpulan saraf-saraf yang ke luar dari atau masuk ke dalam sumsum 

saraf pusat, yang serabut sarafnya berfungsi mengantarkan rangsangan (impuls) 

dari reseptor, ke pusat, dan selanjutnya dari susunan saraf pusat   ke efektor.   

Menurut Wiryoseputro (1996:19).dikatakan bahwa: Saraf motor badan 

selnya berada dipusat (otak atau spinalis), sedang bagian pangkalnya berada di 

otot yang digerakkan. Jadi bergerak dari arah atas (cranial) kebawah (caudal) 

melalui spinalis pada bagian tanduk depan, selanjutnya meninggalkan spinalis 
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menuju ke otak. Saraf motor itu menyampaikan perintah dari pusat ke bawah dan 

sifatnya menggerakan sehingga disebut juga effektor. 

Menurut Pasaribu (2005:8) menggambarkan fungsi dari masing-masing 

belahan otak seperti terdapat pada gambar tigabelas. 

                            

                                 

Gambar 13. Belahan Otak 
(Sumber: Pasaribu 2005:8). 

 
Yunanto (2004:16) adalah: Menekankan pengembangan fungsi-fungsi 

belahan otak kanan terutama sejak anak lahir samapai berumur 5 tahun hingga 16 

tahun, pengembangan fungsi-fungsi belahan otak kiri, mengkombinasikan fungsi-

fungsi belahan otak kanan dan kiri. Menurutnya pendekatan belajar aktif 

menerapkan logika neurology belajar, antara lain melalui pengajaran bahasa, 

matematika, sains dan ilmu social dengan menggunakan fungsi-fungsi belahan 

otak kanan, melalui belajar sambil bermain, bekerja dan melakukan kegiatan 

praktek. Kecerdasan bahasa dan logika matematika terutama mengembangkan 

fungsi-fungsi belahan otak kiri”.  

Menurut Demuth (2000:7) terdapat bagian otak dengan fungsi tertentu 

misalnya: menyangkut fungsi intelektual, kontrol otot, pengaturan fungsi-fungsi 

intern tubuh, dan pusat-pusat emosi yang masing-masing berbeda di tempat yang 

berbeda-beda seperti terdapat pada gambar empatbelas.  
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Gambar 14.  Fungsi belahan otak kiri dan kanan. 

       (Sumber: Demuth 2000:2). 
 
2.1.7 Prinsip Latihan 
 
 

Prinsip latihan yang harus diperhatikan menurut Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah (2001:33) sebagai berikut: 

“Latihan harus didasarkan pada prinsip perkembangan multilateral 
(menyeluruh). Meskipun konsentrasi latihan adalah pada cabang olahraga 
yang ditekuninya, anak harus tetap diberikan kebebasan untuk melakukan 
berbagai aktivitas jasmaniah/olahraga. Dengan demikian maka 
perkembangan biomotorik maupun psikologis akan lebih menyeluruh 
sehingga kemungkinan untuk memasuki tahap spesialisasi dan tahap 
prestasi top lebih cepat. Kualitas atau mutu latihan harus diperhatikan baik 
pada waktu melatih teknik, keterampilan gerak, taktik, maupun fisik. … 
Untuk menghindarkan kemungkinan timbulnya kebosanan dalam latihan, 
maka harus diciptakan variasi dalam latihan, baik dalam bentuk-bentuk 
latihan, latihan teknik, latihan taktik, maupun latihan fisik. … Latihan 
dilakukan sedikitnya 3 kali dalam seminggu, masing-masing dalam waktu 
2-3 jam dan dilakukan secara intensif”. 
 
Kalau dalam penelitian ini gerakan dasar cross crawl dan cross crawl sit 

up diberikan pada siswa kelas V sekolah dasar dengan latihan keterampilan dasar  

secara menyeluruh serta diciptakan bervariasi model latihannya. Menurut Ahmadi  
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(2004:141) jam pelajaran atau latihan yang terlalu panjang adalah kurang efektif. 

Semakin pendek-pendek distribusi waktu untuk bekerja atau berlatih, semakin 

efektiflah pekerjaan atau latihan. Latihan atau kerja memerlukan waktu istirahat. 

Kemudian menurutnya drill berlaku bagi kegiatan berlatih abstraksi misalnya 

berhitung. Menurut Guyton (1995:496) sebagai berikut:  

“Pengulangan juga memegang peranan sangat penting dalam mengubah 
ingatan jangka panjang jejak lamah, yang disebut ingatan sekunder, 
menjadi jejak kuat, yang disebut ingatan tersier. Yaitu, tiap kali suatu 
ingatan diingat kembali atau tiap kali pengalaman sensoris yang sama 
diulangi, suatu jejak ingatan yang semakin tidak terhapuskan berkembang 
didalam otak. Ingatan tersebut akhirnya menjadi sedemikian dalam 
melekat di dalam otak sehingga ia dapat dingat kembali dalam sepersekian 
detik dan ia juga akan berlangsung seumur hidup”.  
 
Menurut Nala (2001:52) untuk meningkatkan komponen daya tahan 

kardiovaskuler, kesegaran jasmani (physical fitness) atau ubahsuai ragajiwa, maka 

frekuensi pelatihannya sebanyak 4-5 kali seminggu, dengan selingan istirahat 

maksimal selama 48 jam atau tidak lebih dari dua hari berturutan. 

Menurut Pate (1993:340) tentang kelenturan. Latihan peregangan statis, 

pasif dan/atau kontraksi relaksasi dilakukan paling sedikit 3 kali setiap minggu 

selama 10-30 menit tiap bagian. Daya lentur (flexibility) menurut Sajoto  adalah 

efektivitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan 

penguluran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat mudah ditandai dengan tingkat 

fleksibilitas persendian pada seluruh tubuh. Flexibility menurut Ratal (1979:201) 

adalah kelenturan, flesibilitas. Kelentukan menurutnya untuk dapat melakukan 

gerakan yang efektif dan efisien. Menurut Uram (1986:15) kurangnya latihan 

kelenturan sering kali menghasilkan ketegangan berlebihan dari otot-otot dan 

mengganggu fungsi penting saraf otot dari inhibisi timbal balik.  
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Sebaiknya dalam latihan keterampilan gerakan dasar ini dimulai dengan 

gerakan yang pelan agar dapat diperhatikan bagian-bagian tubuh yang bergerak 

dan bagian-bagian tubuh yang seharusnya tetap. 

Menurut Dinata (2005:27) yang dimaksud dengan frekuensi latihan adalah 

beberapa kali seseorang melakukan latihan intensif dalam satu minggu. Frekuensi 

latihan 3-5 kali perminggu untuk daya tahan adalah cukup efektif. Menurut 

Wiryoseputro (1996:234) mengatakan pada latihan 5 kali perminggu efeknya 

sama baik dengan 4 kali latihan per minggu. Sehingga pada tretment latihan 

keterampilan gerakan dasar dilakukan seminggu 5 kali tatap muka selama empat 

minggu.    

Menurut Demuth (2000:8) latihan gerakan silang paling berpengaruh kalau 

dilakukan beberapa kali sehari selama 2-3 menit. Latihan-latihan ini lebih 

bermanfaat lagi bila dilakukan dalam posisi terlentang. Karena gerakan ini 

bermanfaat untuk merangsang fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian agar mampu 

menghitung. Menurut Abdurrahman (2002:275) jika siswa dituntut untuk mampu 

mengaplikasikan berbagai konsep secara hampir otomatis, maka mereka 

memerlukan banyak latihan dan ulangan. Ada banyak cara untuk menyediakan 

latihan; dan guru hendaknya menggunakan metode yang bervariasi.  

Menurut Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani (2000 :103) latihan 1 kali 

per minggu tidak akan meningkatkan kualitas fisik, sedangkan latihan 2 kali per 

minggu hanya menghasilkan peningkatan yang kecil. Sebaliknya latihan 5-6 kali 

per minggu tidak disarankan, karena dapat mengakibatkan kerusakan fungsi. 

Karena itu sebelum siswa belajar matematika lakukanlah gerakan dasar cross 
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crawl atau cross crawl sit up untuk merangsang fungsi saraf otak agar mampu 

menghitung.    

Menurut Hannaford mengatakan bahwa gerakan menyilang seperti 

merayap, merangkak harus dilakukan sangat pelan-pelan. Waktu latihan 

dilaksanakan pelan-pelan, karena memerlukan keterlibatan motorik yang lebih 

bagus”.(1995:119). 

 

2.1.8 Karakteristik Perkembangan Anak 

1) Tingkah laku kognitif. Masa anak sekolah dari usia 6 sampai 13 tahun, 

karena pada usia ini biasanya mereka duduk di sekolah dasar. Tingkah 

laku anak di sekolah dasar ini mencakup kegiatan yang menuntut banyak 

bergerak dan menggunakan kemampuan intelektual. Menurut Lutan 

(1988:119) konteks belajar keterampilan motorik sebagai berikut:  

(1) perubahan perilaku terjadi melalui proses; (2) perubahan perilaku 
terjadi sebagai hasil langsung dari latihan; (3) proses belajar itu tak 
teramati secara langsung, tapi hanya ditafsirkan melalui perilaku nyata; (4) 
belajar menghasilkan kapabilitas untuk memberikan respons yang selaras 
dengan stimulus; dan (5) hasil belajar relatif permanen.  

 
Menurut Pate (1993:197), mempelajari peraturan, perkembangan strategi 

permainan, merencanakan kegiatan gerak dan penggunaan informasi yang 

telah dipelajari secara efisien adalah contoh tingkah laku kognitif yang 

berkaitan dengan olahraga. Kegiatan kognitif dapat mencakup mulai dari 

ingatan tentang informasi yang sederhana sampai pada penafsiran yang 

tersusun secara canggih dan simpulan tentang informasi yang diterima. 
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Menurut Piaget tingkat perkembangan kognisi pada periode operasi 

konkret umur 7 – 11 tahun yaitu mereka sudah mampu mengerjakan 

penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian (Pidarta 1997:192).  

Menurut Yunanto (2004:48) mengatakan kognisi merupakan wilayah pada 

diri anak yang melibatkan kemampuan penalaran, akal, atau logika. 

Kognisi pemikiran yang linier. Dalam hal ini proses belajar di sekolah-

sekolah didominasi oleh aspek kognisi tanpa banyak diimbangi dengan 

aspek lain, seperti psikomotor dan afeksi. Tingkah laku kognitif sangat 

terkait dengan olahraga dimana semua kegiatan dapat di mulai dari ingatan 

tentang imformasi sehingga mempunyai penalaran, akal dan logika untuk 

mampu mengerjakan hitung tambah atau kurang dan sebagainya. 

2) Tingkah laku psikomotor. Masa perkembangan anak sekolah dasar 

diharapkan memperoleh pengetahuan dasar yang dipandang sangat penting 

(esensial) bagi persiapan dan penyesuaian diri terhadap kehidupan di masa 

dewasa. Menurut Pate,(1993:197) tingkah laku yang berkaitan dengan 

penerimaan informasi persetual dan kemampuan untuk memulai respon 

gerak yang menghasilkan gerak. Keterampilan psikomotor mencakup 

mulai dari kegiatan refleks yang tidak disengaja sampai penampilan 

keterampilan olahraga yang terpadu dengan baik. 

Menurut Yunanto (2004:48) mengatakan psikomotor merupakan wilayah 

pada diri anak yang bersinggungan dengan koordinasi gerakan tubuh. 

Mata pelajaran ini juga dianggap tidak utama. Oleh karenanya jam 

pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang memuat aspek ini hanya 



48 
 

 

diberi jatah minim di sekolah-sekolah, terbukti keterampilan olahraga 

hanya diberikan waktu sedikit pada kurikulum, maka perlu diberikan 

latihan keterampilan dasar cross crawl atau cross crawl sit up untuk 

merangsang fungsi saraf otak sebelum pelajaran dimulai.  

3) Tingkah laku afektif. Anak usia sekolah dasar sudah menyadari  bahwa 

tidak dapat menyatakan dorongan dan emosinya begitu saja tanpa 

mempertimbangkan lingkungan. Pada masa sekolah dasar ini keinginan 

anak untuk menjadi anggota kelompok dan diterima oleh kelompok sebaya 

makin meningkat. Menurut Pate, (1993:197) dalam rana tingkah laku yang 

meliputi perasaan dan emosi olahragawan, termasuk kemampuan 

seseorang untuk berinteraksi secara sosial dengan teman tim. 

Keterampilan afektif dapat mencakup mulai dari emosi yang sederhana 

sampai interaksi sosial yang canggih. 

Menurut Pidarta (1997:195) perasaan produktif vs rendah diri pada umur 6 

– 11 tahun seperti anak-anak ini cinta pada orang tua yang berlawanan 

jenis dan sudah bisa berpikir deduktif, bermain dengan peraturan-

peraturannya, dan terdorong untuk mengerjakan sesuatu sampai berwujud 

nyata. Menurut Yunanto (2004:48) mengatakan afeksi merupakan wilayah 

pada diri anak yang melibatkan rasa, intuisi, insting, atau emosi. Materi-

materi yang dikemas dalam kegiatan belajar seringkali minim muatan 

afeksinya. Misalnya, pelajaran drama, menulis puisi atau mengarang 

cerita, menyanyi, dan bermain musik sering dianggap pelajaran yang tidak 

utama.  
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Oleh karenanya jam pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga yang 

memuat aspek afektif hanya diberi jatah minim di sekolah-sekolah, 

terbukti keterampilan berkelompok untuk bermain bersama bagi anak-

anak kurang, maka perlu diberikan latihan keterampilan dasar cross crawl 

atau cross crawl sit up untuk merangsang fungsi saraf otak sebelum 

pelajaran dimulai agar mempunyai koordinasi antara kedua belahan otak.  

 

2.1.9 Kerangka Berpikir. 

Atas dasar sejumlah teori yang telah dijelaskan pada bab ini, maka 

kerangka berpikir pengaruh latihan keterampilan gerakan dasar merangsang 

fungsi saraf otak pada tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung sebagai 

berikut: 

1)  Pengaruh antara latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl, cross 

crawl sit up dan tanpa latihan terhadap kemampuan menghitung. Latihan 

keterampilan gerakan dasar cross crawl merangsang fungsi saraf otak 

sangat bermanfaat bagi orang yang sulit belajar atau yang mengalami 

kesulitan koordinasi, mengaktifkan dua belahan otak, meningkatkan 

penglihatan, pendengaran, menunjang hal-hal menulis, membaca, 

pemahaman tentang bacaan, meningkatkan koordinasi kiri dan kanan, 

sedangkan latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl sit up 

merangsang fungsi saraf otak bermanfaat untuk dua belahan otak 

diaktifkan secara bersamaan, dan memudahkan penerimaan pelajaran, 

menunjang membaca, mendengar, menghitung, dan menulis. Jadi 
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kemampuan menghitung tergantung pada kedua latihan keterampilan dasar 

cross crawl dan cross crawl sit up merangsang fungsi saraf otak. 

2) Pengaruh antara tingkat ketelitian tinggi dan rendah terhadap kemampuan 

menghitung. Inteligensi yaitu suatu kemampuan jiwa untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan situasi baru secara cepat dan tepat, kita dapat 

berpikir secara teliti, cepat dan kemampuan menghitung dengan benar. 

Berpikir rasional (thinking skill), merupakan adanya dorongan mental anak 

pada usia ini untuk memasuki dunia konsep-konsep berpikir, logika, 

symbol (lambang), dan kecakapan berpikir rasional melalui pendidikan 

jasmani dan olahraga anak terampil dalam membuat suatu keputusan 

secara tepat, cepat, cermat dan tegas dimulai secara bertahap mulai kelas 

III, IV, V dan VI sekolah dasar. Sepertinya gerakan menyeberang seperti 

merayap, berjalan dengan sadar memudahkan pengaktifan sejumlah syaraf 

callosum untuk seimbang. Demikian juga gerakan ini membuat 

komunikasi antara kedua belahan otak yang lebih cepat dan lebih 

mengintegrasikan untuk berpikir yang tingkat tinggi. Dengan demikian 

semakin tinggi tingkat ketelitian anak, maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kemampuan menghitung, atau dengan kata lain tingkat ketelitian 

tinggi akan memberi pengaruh yang lebih baik dibandingkan tingkat 

ketelitian rendah terhadap kemampuan menghitung. 

3)  Interaksi antara latihan keterampilan gerakan dasar dan tingkat ketelitian 

terhadap kemampuan menghitung. Latihan keterampilan gerakan dasar 

cross crawl dan cross crawl sit up  merangsang fungsi saraf otak untuk 
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kemampuan menghitung, Gerakan dasar sangat bermanfaat bagi orang 

yang sulit belajar atau yang mengalami kesulitan koordinasi, memudahkan 

penerimaan pelajaran, mengaktifkan dua belahan otak secara bersamaan, 

meningkatkan penglihatan, pendengaran, menunjang hal-hal menulis, 

membaca, pemahaman tentang bacaan, menghitung, meningkatkan 

koordinasi kiri dan kanan. Kemampuan menghitung perlu dirangsang oleh 

gerakan agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis, dan 

ketelitian. Ada siswa cenderung menjawab persoalan secara cepat tetapi 

membuat banyak kesalahan sedangkan anak reflektif cenderung menjawab 

persoalan secara lebih lamban tetapi hanya membuat sedikit kesalahan. 

Karena itu gerakan dasar dapat membuat siswa cakap mengambil 

keputusan (decision making skill); secara cepat, tegas, tepat, dan cermat. 

Karena hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja 

(vocational job), namun ia harus memiliki keterampilan gerakan dasar 

untuk pendukung secara fungsional dalam kemampuan menghitung. Pada 

pola motorik memiliki derajat ketelitian yang lebih tinggi atau rendah 

tetapi memiliki variabilitas yang tinggi. Kemampuan otak untuk berfungsi 

secara efektif tergantung pada struktur saraf yang lebih rendah.  

Dari relasi kedua diambil simpulan bahwa semakin tinggi tingkat 

ketelitian anak maka akan semakin tinggi pula tingkat kemampuan menghitung, 

atau dengan kata lain tingkat ketelitian tinggi akan memberi pengaruh yang lebih 

baik dibandingkan tingkat ketelitian rendah terhadap kemampuan menghitung.  
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Meskipun masing-masing variabel memberikan pengaruh yang baik 

terhadap kemampuan menghitung, namun kedua variabel penelitian yaitu latihan 

keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak dan  tingkat ketelitian 

belum terbukti secara bersama-sama berinteraksi terhadap kemampuan 

menghitung. Sampai saat ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang 

menyatakan atau menyimpulkan bahwa kedua variabel yaitu latihan keterampilan 

gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian terbukti secara 

bersama-sama berinteraksi terhadap kemampuan menghitung. 

Dengan penalaran yang secara logis akan diperoleh hasil bahwa siswa 

akan meningkat kemampuna menghitung apabila melakukan latihan keterampilan 

gerakan dasar secara teratur setiap hari dan apabila membutuhkan. Atau 

sebaliknya tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung siswa tinggi dan 

apabila tingkat ketelitian tinggi tanpa memperhitungkan latihan keterampilan 

gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak maka tidak mempengaruhi 

kemampuan menghitung. Hal ini dapat diartikan, dengan latihan keterampilan 

gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak akan berpengaruh terhadap tingkat 

ketelitian anak, sebaliknya dengan tingkat ketelitian juga tidak akan 

mempengaruhi terhadap latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi 

saraf otak. Karena itu, latihan keterampilan gerakan dasar dapat dibedakan atas 

cross crawl, corss crawl sit-up dan tanpa latihan (kontrol), pada tingkat ketelitian 

tinggi dan rendah terhadap kemampuan menghitung.   

Kerangka berpikir tersebut di atas menguraikan bahwa latihan 

keterampilan gerakan dasar sangat berkaitan erat dalam merangsang fungsi saraf 
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otak untuk tingkat ketelitian  tinggi dan rendah. Masing-masing gerakan itu dapat 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan menghitung.  

Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka dapat diasumsikan bahwa 

terdapat interaksi antara latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi 

saraf otak dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung.   

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diajukan bagan kerangka 

berpikir sebagai berikut: 
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VARIABEL INDEPENDEN       TRETMENT        VARIABEL DEPENDEN                               

(BEBAS)                                                                          (TERIKAT) 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 15.  Bagan kerangka berpikir pengaruh latihan keterampilan gerakan 

dasar merangsang fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian terhadap 
kemampuan menghitung.  
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2.2 Hipotesis Penelitian. 
 
 

Dari berbagai uraian di atas maka hipotesis yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

5. Ada perbedaan pengaruh antara latihan gerakan dasar cross crawl, cross 

crawl sit up dan tanpa latihan terhadap kemampuan menghitung. 

6. Ada perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki tingkat ketelitian 

tinggi dan ketelitian rendah terhadap kemampuan menghitung. 

7. Ada interaksi antara latihan gerakan dasar, dan tingkat ketelitian terhadap 

kemampuan menghitung. 



56 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 
3.1 Populasi Penelitian 

Secara teori populasi penelitian adalah sekolah dasar yang ada di Kota 

Manado Sulawesi Utara. Populasi ini yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan 

dibatasi sebagai sejumlah subyek yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang 

sama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi penelitian eksperimen 

ini adalah siswa kelas V sekolah dasar di Kota Manado Sulawesi Utara berjumlah 

107 siswa, berasal dari tiga sekolah yang menjadi obyek kelompok perlakuan 

gerakan dasar cross crawl, cross crawl sit-up, dan kelompok tanpa latihan. 

Sementara populasi terjangkau adalah 1) SD 01 ST. Theresia Katolik Malalayang, 

2) SDN 20 Wenang Tengah, dan 3) SDN 56 Tikala 

3.2 Sampel dan Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

Sampel di dalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang ditarik dari 

populasi terjangkau berjumlah 107 siswa berasal dari tiga sekolah dasar semuanya 

diambil. Dari jumlah tersebut diambil sampel secara non acak atau pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan karena dalam pelaksanaannya digunakan 

pertimbangan hal-hal tertentu yang dikenakan pada sub kelompok sehingga 

terjaring 91 siswa. Sampel penelitian yang terjaring sebanyak 91 siswa dengan 

perimcian sebagai berikut: 1) SDN 20 Wenang Tengah jumlah 30 siswa, 2) SDN 

56 Tikala jumlah 24 siswa, dan SD 01 ST. Theresia Katolik Malalayang jumlah 

37 siswa. 
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 Teknik pengambilan sampel non-acak adalah semua anggota atau subyek 

penelitian tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dan 

beberapa bagian tertentu dalam semua kelompok secara sengaja tidak dimasukkan 

dalam pemilihan untuk mewakili sub kelompok. 

Sehingga dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel ditentukan 

dengan cara pengambilan sampel dipermudah atau convenience. Pengambilan 

sampel dipermudah atau convenience adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan karena dalam pelaksanaannya digunakan pertimbangan tertentu 

yang dikenakkan pada setiap sub kelompok.  

Strategi ini, digunakan karena populasi cukup besar, sehingga perlu 

dibuat beberapa kelas atau kelompok. Pengambilan sampel dipermudah atau 

convenience dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas 

strata, rondom atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik 

ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan yaitu keterbatasan waktu, 

tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. 

Dengan memperhatikan pandangan di atas, ditetapkan sekelompok subjek 

didasarkan atas ciri-ciri tertentu dan tujuan-tujuan yang terdapat pada populasi 

(key subjects).  

Strategi pengambilan sampel dipermudah (convenience) ini didasarkan 

atas kemudahan dari tujuan peneliti. Dalam penelitian ini ingin mengetahui 

perlakuan cross crawl, cross crawl sit up, dan tanpa latihan melalui tes tingkat 

ketelitian dan tes kemampuan menghitung siswa kelas V pada tiga sekolah dasar. 
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Menurut Kerlinger (2004:206) mengatakan jika digunakan sample yang 

lebih besar, katakanlah 30 atau lebih, bahaya itu lebih kecil. Dalam penelitian ini, 

unit sample adalah sama dengan unit populasi berada di daerah Sulawesi Utara 

Kota  Manado siswa kelas V Sekolah Dasar 20 Wenang Tengah, Sekolah Dasar 

01 ST.Theresia Katolik Malalayang, dan Sekolah Dasar Negeri 56 Tikala. 

Menurut Nasution (1987:130) mengatakan tidak ada aturan yang tegas tentang 

jumlah sampel dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia. 

Juga tidak ada batasan yang jelas apa dimaksud dengan sampel yang besar dan 

yang kecil.  

Ciri-ciri dan tujuan tertentu dalam penelitian ini adalah telah terjaring 91 

siswa yang memiliki tingkat ketelitian tinggi, dan memiliki tingkat ketelitian 

rendah melalui dua alat tes uji yaitu tes ketelitian, dan tes kemampuan 

menghitung. Dari 91 siswa yang memiliki tingkat ketelitian tinggi dan rendah, 

masing-masing dibagi tiga yaitu 15 siswa masuk kelompok latihan keterampilan 

gerakan dasar cross crawl, 18 siswa masuk kelompok latihan keterampilan 

gerakan dasar cross crawl sit up dan 12 siswa masuk kelompok tanpa latihan pada 

tingkat ketelitian tinggi, dan kemudian 15 siswa masuk kelompok latihan 

keterampilan gerakan dasar cross crawl, 19 siswa masuk kelompok latihan 

keterampilan gerakan dasar cross crawl sit up dan 12 siswa masuk kelompok 

tanpa latihan pada tingkat ketelitian rendah.  
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3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen karena melakukan suatu 

percobaan. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji perbedaan dan pengaruh dari 

dua variabel yaitu bebas dan tak bebas. Selanjutnya variabel bebas juga dapat 

diartikan sebagai variabel eksperimen, variabel penyebab, atau variabel perlakuan 

yang karakteristiknya diyakini dapat menghasilkan perbedaan. Dengan demikian 

penelitian ini, meliputi latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl, cross 

crawl sit up yang merangsang fungsi saraf otak, tanpa latihan dan tingkat 

ketelitian sebagai variabel bebas, dan kemampuan menghitung sebagai variabel 

tak bebas. 

Dengan pertimbangan bahwa variabel utama yang dimanipulasi dalam 

penelitian ini ialah faktor gerakan cross crawl, cross crawl sit up yang akan 

mempengaruhi rangsangan fungsi saraf otak, dan tingkat ketelitian serta kelompok 

tanpa latihan. Dari pengaruh ketiga jenis variabel utama pada tingkat ketelitian 

itulah yang kita bedakan, manakah yang lebih berpengaruh terhadap kemampuan 

menghitung. Menurut Sudjana (2001:19) bahwa metode ini mengungkap 

hubungan antara dua variabel atau lebih atau mencari pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya. Sehingga dalam penelitian ini, variabel yang 

dipengaruhi oleh gerakan cross crawl dan cross crawl sit up yang merangsang 

fungsi saraf otak, dan tingkat ketelitian adalah kemampuan menghitung.  
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Variabel yang akan dilibatkan dalam penelitian sebagai berikut: 

1) Variabel bebas (independent variabel) terdiri dari: 

(1) Faktor I atau variabel ekperimen (variabel manipulatif) yaitu 

latihan keterampilan gerakan dasar yaitu: Taraf pertama,  cross 

crawl dan Taraf kedua,  cross crawl sit up 

                 ( 2)  Fator II atau variabel atribut yaitu tingkat ketelitian berpikir terdiri    

taraf pertama,  tinggi dan taraf kedua, rendah 

(3) Faktor III atau variabel tanpa latihan membandingkan variabel 

eksperimen pada tingkat ketelitian terhadap kemampuan 

menghitung yaitu: Taraf pertama,  tinggi dan taraf kedua, rendah 

2) Variabel terikat : kemampuan menghitung.  

Variabel-variabel bebas merupakan yang dimanipulasi yang terdiri dari 

tiga faktor yaitu latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl, cross crawl sit 

up merangsang fungsi saraf otak, dan tingkat ketelitian tinggi dan rendah serta 

tanpa latihan dan variabel terikat yang dirangsang yaitu kemampuan menghitung. 

Dalam penelitian ini, menggunakan rancangan penelitian eksperimental, 

menurut Weirsma oleh  Sevilla dkk. (1993:104) sebenarnya tidak ada rangcangan 

yang sempurna. Penelitian ekperimen ini, menggunakan rancangan factorial 3x2 

berarti pertama variabel tretment mempunyai dua tingkatan dan variabel atribut 

mempunyai dua tingkatan dan variabel tanpa latihan mempunyai dua tingkatan.    

Sehingga penelitian ini disebut “factorial design” atau pola faktor yang  sering 

disingkat menjadi F design. Rancangan penelitian ini adalah suatu eksperimen 

yang menggunakan dua faktor perlakuan yaitu gerakan dasar cross crawl, cross 
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crawl sit-up dan satu faktor tanpa latihan pada siswa-siswa yang mempunyai satu 

faktor tingkat ketelitian taraf tinggi dan rendah terhadap kemampuan menghitung. 

Atas dasar inilah disain penelitian dilukiskan dalam diagram seperti terdapat pada 

table 1.  

 

Tabel 1 Disain Penelitian Faktorial 3X2 

 
 

Tingkat Ketelitian 
(B) 

Perlakuan  
(A) 

Latiahan Cross 
crawl  
(A1) 

Latihan Cross 
crawl Sit Up  

(A2) 

Tanpa Latihan 
(kontrol) 

(A3) 
Tinggi 

(B1) 
 

 
A1 B1 

 
A2B1 

 
A3B1 

Rendah 
(B2) 

 

 
A1 B2 

 
A2B2 

 
A3B2 

 

Keterangan: 

A1 B1   :  Hasil kemampuan menghitung kelompok latihan gerakan dasar cross 

crawl pada tingkat ketelitian tinggi 

A1 B2  : Hasil kemampuan menghitung kelompok latihan gerakan dasar cross 

crawl pada tingkat ketelitian rendah. 

A2 B1  :  Hasil kemampuan menghitung kelompok latihan gerakan dasar cross 

crawl sit up pada tingkat ketelitian tinggi 

A2 B2  : Hasil kemampuan menghitung kelompok latihan gerakan dasar cross 

crawl sit up pada tingkat ketelitian rendah. 

A3B1  :  Hasil kemampuan menghitung kelompok tanpa latihan pada tingkat 

ketelitian tinggi 
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A3B2 : Hasil kemampuan menghitung kelompok tanpa latihan pada tingkat 

ketelitian rendah.  

3. 4  Validitas Desain 
 

Validitas disain dimaksudkan untuk mengendalikan penelitian agar hasil 

benar-benar merupakan hasil perlakuan seperti yang diharapkan, bukan karena 

faktor lain. Pengontrolan terhadap rancangan penelitian yang ketat sangat perlu, 

disamping perlakuan yang diberikan. Penelitian ini cukup memadai terhadap 

pengujian hipotesis, maka hasilnya dapat mencerminkan perlakuan yang diberikan 

dan digeneralisasikan ke populasi yang ada, sehingga dilakukan pengontrolan 

yang meliputi validitas internal menunjukkan pada keadaan bahwa perbedaan tes 

atas variabel terikat adalah hasil langsung dari pemanipulasian dari setiap variabel 

bebas yang berbeda setiap kelompok dan eksternal dimana hasil-hasil akan dapat 

digeneralisasikan atau dapat diterapkan pada kelompok-kelompok dan lingkungan 

yang bukan perlakuan eksperimen (Sevilla, 1993).    

 

3.4.1 Kontrol Terhadap Validitas Internal 

1) Pengaruh sejarah. Dilakukan dengan memberikan ulangan yang sama 

kepada siswa pada setiap kelompok dalam seminggu dan dikontrol dengan 

menghindarkan dari aktifitas lain yang bukan merupakan perlakuan 

eksperimen tetapi dapat mempengaruhi hasil variabel terikat. 

2) Pengaruh waktu latihan dikontrol dengan menghindarkan adanya aktivitas 

lain yang bukan merupakan bagian dari perlakuan eksperimen, yaitu 

dengan jalan menempatkan waktu latihan sebelum belajar. 
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3) Pengaruh pematangan dikontrol dengan jalan membatasi waktu yang 

digunakan untuk memberikan perlakuan sekitar sebulan. 

4) Pengaruh tes dikontrol dengan jalan pemberian waktu untuk istrirahat 

tidak ada perlakuan eksperimen sebelum tes awal dan setelah tretment 

berakhir tidak ada perlakuan eksperimen pada hari diadakan tes akhir. 

5) Pengaruh instrument pengukuran, dikontrol dengan melakukan tera 

terhadap alat pengukur waktu yang digunakan dalam eksperimen pada 

kantor wilayah Departemen Perdagangan Bidang Metrologi, dan 

instrumen tes tulisan dikontrol dengan uji coba sebelum dipergunakan. 

6) Pengaruh pengujian dikontrol dengan kenaikan nilai pascauji yang 

merupakan hasil dari subjek pada prauji dan setelah perlakuan eksperimen.  

7) Pengaruh regresi statistik dikontrol dengan perolehan hasil tingkat 

ketelitian tertinggi, terendah dan kemampuan menghitung pada prauji dan 

pada hasil pascauji tidak melihat atas dasar ekstrem subjek. 

8) Pengaruh penentuan subjek yang berbeda dikontrol dengan membedakan 

subjek melalui kelompok yang memiliki hasil tingkat ketelitian sebelum 

penelitian dimulai dan perbedaan ini dihitung secara parsial pada pascauji. 

9) Pengaruh moralitas dalam eksperimen, dikontrol dengan menjaga agar 

tidak ada subjek yang mengundurkan diri selama penelitian berlangsung.  

 

3.4.2 Kontrol Terhadap Validitas Eksternal 

1) Validitas Populasi.  

(1) Hasil dari eksperimen ini dapat digeneralisasikan kepopulasi, maka 

penarikan sampel dilakukan dengan teknik pengambian sampel secara non 
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acak atau pengambilan sampel dipermudah atau convenience adalah teknik 

pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan karena dalam 

pelaksanaannya digunakan pertimbangan tertentu yang dikenakkan pada 

setiap sub kelompok.  

(2) Pengaruh interaksi antara efek perlakuan dan variabel personal dikontrol 

dengan cara memberikan batas yang jelas terhadap karakteristik 

eksperimen atau sampel maupun populasi. Batasan yang diberikan adalah 

siswa kelas V dari tiga sekolah dasar di Kota Manado Sulawesi Utara yang 

sarana transportasi banyak dan sudah menerima materi pelajaran 

berhitung.  

 

2) Validitas Ekologi.  

(1) Agar pelaksanaan eksperimen ini dapat digeneralisasikan dan digunakan 

pada kesempatan yang lain, maka seluruh perlakuan yang diberikan harus 

dideskripsikan secara eksplisit.  

(2) Sensivitas tes awal, dikontrol dengan jalan tidak memberikan perlakuan 

pada waktu tes awal.  

(3) Pengaruh pelaksanaan eksperimen, dikontrol dengan cara membatasi 

keterlibatan langsung oleh peneliti pada pelaksanaan dalam perlakuan. 

(4) Interaksi kegiatan pelaksanaan dengan efek perlakuan masih dapat 

dipergunakan dalam waktu-waktu yang relatif lama, maka perlakuan 

dalam eksperimen ini berdasarkan konsep fisiologi dengan kemampuan 

gerak siswa atau orang dewasa dengan demikian diharapkan perlakuan 

eksperimen ini cukup relevan untuk digunakan dimana dan kapan saja. 
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(5) Sensivitas tes akhir dikontrol dengan jalan tidak memberikan perlakuan 

pada hari untuk tes akhir.  

(6) Pengukuran variabel terikat, dikontrol dengan pengukuran tes kemampuan 

menghitung.  

(7) Pengaruh eksperimen pada pelaksanaan perlakuan karena berbeda guru 

olahraga dan instrumen perlakuan berbeda pada tiap kelompok.  

(8) Pengaruh efek bagi para peserta eksperimen atau sampel tidak diberitahu 

bahwa mereka sedang di teliti.   

 

3.5 Instrumen Penelitian.                         

Dalam penelitian ini mempergunakan instrumen untuk mengetes  

ketelitian, dan kemampuan menghitung. Menurut Arikunto (1998:138,139) adalah 

instrumen untuk metode tes adalah tes atau soal tes. Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Instrumen dalam penelitian ini adalah: 1) Latihan 

keterampilan gerakan dasar cross crawl dan cross crawl sit up dilakukan tiap 

minngu 5 kali. 2) Program latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi 

saraf otak dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung dalam 

penelitian, diuji dengan instrumen tertulis yang akan mengukur tes ketelitian 

sebanyak 100 soal dengan waktu tujuh menit, dan mengukur tes kemampuan 

menghitung dengan model bersusun satu angka, perhitungan satu sampai sepuluh, 

jenis tes isian dengan perhitungan tambah atau kurang sebanyak 100 soal dengan 

waktu enam menit. Instrumen tes untuk pre test dan post test tingkat ketelitian 
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terhadap kemampuan menghitung masing-masing 100 butir soal seperti terdapat 

pada lampiran 7 pada halaman 121. Penelitian ini akan melihat dalam pendekatan 

perbedaan pengaruh yang hendak dilakukan, dari segi efektifitas kegiatan latihan 

gerakan dasar cross crawl dan cross crawl sit up yang merangsang fungsi saraf 

otak dan tanpa latihan pada tingkat ketelitian tinggi dan rendah terhadap 

kemampuan menghitung. 

Kemudian hubungan antara sumber data, metode, soal tes dan instrumen 

pengumpulan data dapat dilihat pada kisi-kisi seperti terdapat pada tabel 2 dan 3. 

Tabel 2  Kisi-Kisi Hubungan Antara Sumber Data, Metode dan Instrumen 
 

Variabel penelitian 
 

Sumber data 
 

Metode 
 

Instrumen 

1. Latihan Gerakan 

dasar yang 

Merangsang 

Fungsi Saraf  

Otak  

2. Tingkat ketelitian 

3. Tanpa Latihan 

4. Kemampuan Hasil 

menghitung 

- Siswa sebagai pelaku  
kegiatan 

- Lembar jawaban 

 

-Tes dan  

pengukuran 

- Tretmen 

- Soal  

  perbuatan 

- Soal tes tulis 

- Lembar 

  jawaban             

 

Tabel 3  Kisi-Kisi Soal Tes dan Pengukuran 

Variabel Penelitian Faktor/kategori Nomor/soal 

1. Latihan Gerakan dasar  

Merangsang Fungsi 

Saraf Otak  

2. Tingkat ketelitian 

3. Tanpa Latihan 

4. Kemampuan Hasil 

menghitung 

-Cross crawl 

-Corss crawl sit-ups 

 

- Tinggi – Rendah 

 

- Nalar 

2 X 8 

5 hari perminggu 

 

1 – 100  butir soal 

 

1 – 100  butir soal 
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Sebelum meneliti maka instrumen diuji cobakan. Menurut Arikunto 

(1998:155) mengenai  tujuan uji coba instrumen adalah “untuk mengetahui tingkat 

keterpahaman instrumen, apakah responden tidak menemui kesulitan dalam 

menangkap maksud peneliti. Untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh 

responden dalam mengisi angket”.  

Dari uji coba instrument ternyata ada 42 siswa yang bersedia untuk 

menjadi responden pada dua sekolah adalah pada tanggal 29 September 2005 

Sekolah Dasar Negeri 04 Wenang Tengah sejumlah 17 siswa dan tanggal 6 

Oktober 2005 Sekolah Dasar Negeri 70 Manado Selatan sejumlah 25 siswa. Dan 

dalam uji coba instrument ini, setiap siswa diundi untuk mengerjakan soal 

kemampuan menghitung ataukah ketelitian. Maka data Uji Coba Instrumen 

kemampuan menghitung dan ketelitian pada SD Negeri 04 Wenang Tengah dan 

SD Negeri 70 Manado Selatan tanggal 29 September Dan 6 Oktober 2005 dapat 

dilihat dalam lampiran 9 halaman 156, dan instrumen yang akan dipakai untuk 

mengetes  dapat dilihat dalam   lampiran 7 halaman 121. 

 
3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data menggunakan cara kuantitatif dengan dua macam 

statistika, yakni statistika deskripsi dan statistika analitik. Statistika deskriptif 

ditujukan untuk mendeskripsikan variabel penelitian melalui nilai rata-rata, 

simpang baku, grafik, diagram ataupun tabel-tabel distribusi skor. Sedangkan 

statistika analitik digunakan untuk pengujian hopotesis.  

Direncanakan akan digunakan teknik analisa varian dengan terlebih 

dahulu dilakukan uji-uji prasyaratnya seperti uji normalitas, homogenitas dan 
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regresi linier. Analisis data menurut Sevilla dkk. (1993:114) adalah skor-skor 

yang diperoleh dalam eksperimen yang menggunakan rancangan faktorial 

dianalisis dengan menggunakan analisis varian (ANOVA). Jumlah arah ditentukan 

oleh variabel bebas yang ada pada rancangan dan banyaknya kemungkinan 

variabel terikat. Kemudian pada analisis ANOVA dua jalan ini dilihat kelompok 

yang tinggi dan rendah, menurut Hadi (2001:58) suatu nilai dalam distribusi yang 

membatasi 50 per sen frekuensi di bawah dan 50 per sen di atasnya. Dan 

pengujian hipotesis dan prasyaratnya menggunakan taraf nyata 0,05. Menurut 

Kerlinger (2004:395) analisis faktor varian ialah metode statistik yang 

menganalisa akibat-akibat mandiri maupun akibat-akibat interaktif dari dua 

variabel bebas atau lebih, terhadap suatu variabel terikat. Tahap pertama 

menganalisa perbedaan faktor cross crawl, cross crawl sit up yang merangsang 

fungsi saraf otak , tanpa latihan dan  tingkat ketelitian terhadap kemampuan  

menghitung. Tahap kedua menganalisa pengaruh gerakan dasar cross crawl, cross 

crawl sit-up merangsang fungsi saraf otak, tanpa latihan dan tingkat ketelitian 

terhadap kemampuan  menghitung. Dengan kata lain perbedaan peningkatan 

latihan cross crawl dan cross crawl sit up yang dilihat dari sudut ketelitian dan 

pengaruh gerakan yang merangsang fungsi saraf otak terhadap kemampuan 

menghitung bagi siswa SD, yang akan dilihat dari rata-rata (Y) atas (X) dan nilai 

siqnifikasi pada taraf 5%.  

Untuk memudahkan menganalisis hasil penelitian yang diajukan, maka 

dapat dirumuskan dalam hipotesis statistik sebagai berikut: 
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Hipotesis pertama. 
 
Ho : Latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl (XA 1), dan cross crawl sit-

up (XA2), merangsangan fungsi saraf otak sama baiknya dibandingkan 

dengan tanpa latihan (X A3) terhadap  kemampuan menghitung (Y). 

XA1,  XA2 = X A3 

Ha : Latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl (XA 1), cross crawl sit-up 

(XA2) merangsangan fungsi saraf otak lebih baik dibandingkan  dengan 

tanpa latihan (X A3) terhadap  kemampuan menghitung (Y).  

XA1,  XA2  ≠  X A3 

 

Hipotesis kedua. 

Ho : Siswa yang memiliki tingkat ketelitian tinggi  (XB1) sama baiknya dengan  

ketelitian rendah  (XB2).   

XB1 = XB2.    

Ha : Siswa yang memiliki tingkat ketelitian tinggi (XB1) lebih baik dibandingkan 

dengan ketelitian rendah  (XB2).    

XB1 ≠ XB2  

Hipotesis ke tiga 

Ho : Tidak terdapat interaksi antara latihan keterampilan gerakan dasar (XA) yang  

merangsang fungsi saraf otak, dan tingkat ketelitian (XB), terhadap  

kemampuan menghitung (Y).  

XA x XB = 0   
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Ha :Terdapat interaksi antara latihan keterampilan gerakan dasar yang  

merangsang fungsi saraf otak (XA), dan tingkat ketelitian (XB) terhadap 

kemampuan  menghitung (Y). 

XA x XB ≠ 0 

 
3.7 Penyelenggaraan Penelitian                              

3.7.1  Pelaksanaan Penyelenggaraan Penelitian. 

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar Kota Manado di Sulawesi Utara.  

Menurut Nasution (1987:47) dalam disain eksperimen terdapat kelompok 

yang disebut kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang sengaja dipengaruhi 

oleh variabel-variabel tertentu misalnya diberi latihan. Jadi tiap kelompok 

diobservasi atau diselidiki pada waktu yang berlainan, yaitu sebelum dan sesudah 

diberikan variabel eksperimen. Kelompok yang diberi tretment cross crawl siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 20 Wenang Tengah, cross crawl sit up siswa kelas 

V Sekolah Dasar 01 ST. Theresia Katolik Malalayang dan kelompok tanpa latihan 

Sekolah Dasar Negeri 56 Tikala siswa kelas V dites pada waktu pertama dengan 

tes tingkat ketelitian dan kemampuan menghitung, kemudian di re-test atau dites 

dengan menggunakan test kemampuan menghitung pada waktu yang berlainan 

(waktu kedua). Kegiatan ini dimulai dengan pre test (Y1), kemudian diberikan 

masa perlakuan (tretment) (X) dan post tes (Y2). Tidak ada patokan tentang lama 

interval antara test dan re-test, akan tetapi biasanya dua sampai empat minggu 

(1987:106), sehingga direncanakan lamanya latihan perlakuan tiga minggu sudah 

termasuk satu hari pre test, dan satu hari post test. Menurut Ndraha (1987:42) 
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bahwa khusus disain eksperimental yaitu: 1) Perlakuan, yaitu variabel bebas yang 

hendak dicobakan, diberi simbol X (treatment), 2) Kelompok tes dan kelompok 

kontrol, dan 3) Observasi sebelum (pretes) dan sesudah (posttest), dapat dilakukan 

‘sekali tembak’ dan dapat juga dilakukan beberapa kali secara beraturan. 

Dengan demikian diadakan pengelompokan seperti terdapat pada tabel 4. 

Tabel 4 Pengelompokan Anak Coba, Pre/Post Test dan Perlakuan. 

 

Kelompok Pre Test Tretment Post Test 
 

Jumlah  
sampel 

Cross Crawl  SD Negeri 

20 Wenang Tengah 

 
Y1 

 
X1 

 
Y2 

 
30 

 Cross crawl Sit Up SD 

01 ST. Theresia Katolik 

Malalayang  

 
 

Y1 

 
 

X2 

 
 

Y2 

 
 

37 

Tanpa Latihan SD Negeri 

56 Tikala 

 
Y1 

 
▬   

 
Y2 

 
24 

 

Keterangan: 

1) X1 = melakukan latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl terdiri 

dari empat model. 

2) X2 = melakukan latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl sit up 

terdiri dari empat   model.  

3) Y1 = awal menggunakan tes tingkat ketelitian bagi semua kelompok.  

4) Y2 = akhir menggunakan tes kemampuan menghitung bagi bagi semua 

kelompok. 

5) ▬   = tanpa latihan 
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Dalam penelitian dilakukan selama enam bulan seperti terdapat pada  

lampiran 3 halaman 111.  Jadwal Pelaksanaan Penelitian direncanakan 6 bulan.  

Kegiatan penelitian meliputi: 

1) Persiapan (disain intrumen, uji coba instrumen, perisinan, konsultasi, tes 

dan lain-lain) selama enam minggu. 

2) Mengantarkan surat ijin penelitian tanggal 28 September 2005. 

3) Menghubungi kantor Dinas Kota Manado tanggal 5 Oktober 2005. 

4) Uji coba instrumen tulisan tanggal 6 Oktober 2005 

5) Kegiatan pre test tingkat ketelitian dan kemampuan menghitung satu hari 

tanggal 10 Oktober 2005. 

6) Kegiatan perlakuan atau tretment gerakan cross crawl dan cross crawl sit-

up tiap minggu lima kali tatap muka selama tiga minggu dimulai tanggal 

11 sampai dengan 26 Oktober 2005, meliputi: 

(1) Sikap awal berdiri bebas bagi sikap gerakan silang (cross crawl) dan sikap 

awal tidur terlentang bagi gerakan silang berbaring (cross crawl sit-up). 

(2) Setiap model latihan dimulai dari sikap awal. 

(3) Model latihan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut kanan lengan 

kanan lemas dan sebaliknya. 

(4) Model latihan kedua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke samping 

kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya. 

(5) Model latihan ketiga siku kiri menyentuh lutut kanan lengan kanan lemas, 

kemudian siku kanan menyentuh lutut kiri dan lengan kiri lemas. 
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(6) Model latihan keempat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari kaki 

kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya. 

(7) Pada latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl, model ke dua sampai 

keempat setelah pada hitungan terakhir set kedua, sambil menyanyi 

dengan kalimat ‘loncat kiri loncat kekanan tangan menyilang, lain 

dilemaskan’ 2x. (Lagu menanam jagung ciptaan Ibu Kasur)    

(8) Pada latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl sit up, model ke dua 

sampai keempat setelah pada hitungan terakhir set kedua, sambil 

menyanyi dengan kalimat ‘sentuh kiri sentuh kanan tangan menyilang, lain 

dilemaskan’ 2x. (Lagu menanam jagung ciptaan Ibu Kasur).      

(9) Kegiatan post test tingkat ketelitian dan kemampuan menghitung satu hari 

tanggal 27 Oktober 2005. 

(10)  Pengumpulan dan analisis data selama empat minggu. 

(11)  Pengolahan dan analisis data selama enam minggu. 

(12)  Penulisan laporan hasil penelitan dua belas minggu. 

 

3.7.2 Cara Tes Ketelitian dan Tes Kemampuan menghitung 

1) Tujuan Tes. Tes ini untuk mengetahui tingkat ketelitian tes awal, dan   

kemampuan   menghitung tes akhir bagi siswa kelas V sekolah dasar. 

2) Kegunaan. Tes ini dapat berguna sebagai alat untuk mengungkapkan seberapa 

jauh tingkat ketelitian dan kemampuan menghitung siswa dan juga bisa 

dipergunakan untuk mengetes bagi seseorang mengerjakan suatu tugas pada 

laboratorium sain, bagi administrasi atau ketatausahaan dalam kantor-kantor, 
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gudang-gudang, percetakan, perdagangan, pabrik-pabrik, perusahaan dan 

perbankan.  

 3) Alat-alat yang dipakai: Alat tulis menulis dan Stopwatch. 

4) Tester. Testee dilayani oleh peneliti sendiri dan beberapa orang guru                             

yang berada di Sekolah Dasar yang bersangkutan.  

5) Caranya. 

(1) Semua testee sudah didalam kelas/ruangan siap untuk ditest. 

(2) Tester membagikan instrumen dan formulir jawaban tes. 

(3) Testee mengisi jawaban soal pada kolom tabel dengan tepat, dan teliti. 

Testee mengerjakan tes tingkat ketelitian dan kemampuan menghitung 

yang berbentuk model bersusun satu angka, perhitungan satu sampai 

angka sepuluh dengan jenis tes isian tambah atau kurang sebanyak 100 

soal dan soal tes yang berisi lima alternatif jawaban yang membandingkan 

kombinasi huruf-huruf dan angka sebanyak 100 nomor. 

(4) Testee mengerjakan tes dengan tepat, dan teliti dengan waktu yang 

disediakan sangat terbatas sebanyak enam/tujuh menit. 

(5) Testee mengerjakan tes ini setelah stopwatch dijalankan sampai 

menunjukkan waktu yang telah ditentukan. 

(6) Testee mengerjakan tes ini pada kolom formulir jawaban tes yang jumlah 

kolom tabel sama dengan jumlah instrumen atau soal tes. 

(7) Testee mengerjakan/mengisi kolom tabel sesuai urutan soal dari kiri-ke 

kanan atau kanan-ke kiri atau dari atas-ke bawah atau dari bawah-ke atas. 
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(8) Tester mengumpulkan/mengangkat kembali instrumen dan formulir 

jawaban tes setelah stopwatch dihentikan. 

6) Hasil tes. 

      Nilai tes adalah: 
(1) Menghitung jumlah benar. 

(2) Menghitung jumlah benar tanpa diulang (tanpa ada hasil perbaikan). 

(3) Menghitung jumlah salah ditambah dengan jumlah salah yang diperbaiki.                      

 
3.7.3 Pelaksana Penelitian. 

1) Peneliti Julius Pinontoan, NIM 6301504002, Mahasiswa Universitas 

Negeri    Semarang  angkatan tahun Akademik : 2004/2005. 

2) Anggota peneliti:  

(1) Ruslin U. Marinu guru Olahraga SD negeri 20 Wenang Tengah.   

(2) Veronika Keni guru Olahraga SD ST. Theresia Katolik Malalayang 

(3) Mariana A. Usman wali kelas V SD Negeri 56 Tikala.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Penelitian 

Dalam penelitian terdapat tiga variabel bebas yaitu latihan keterampilan 

gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak, tingkat ketelitian, dan variabel tanpa 

latihan (kontrol), dan satu variabel terikat yaitu kemampuan mengitung. Pada 

variabel bebas ada tiga faktor ialah faktor pertama atau variable eksperimen yaitu 

latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak terdiri dari dua 

taraf yaitu cross crawl dan cross crawl sit up yang dilakukan selama duabelas kali 

tatap muka. Sedangkan factor kedua atau variabel atribut yaitu tingkat ketelitian 

terdiri dari dua taraf meliputi tinggi dan rendah. Dan faktor ketiga atau variabel 

tanpa latihan (kontrol) yaitu  kelompok tanpa latihan terdiri dari dua taraf tinggi 

dan rendah. Pada faktor kedua dan ketiga ini diukur mulai pre dan post test 

menggunakan tes  ketelitian selama tujuh menit, dan tes kemampuan menghitung 

selama enam menit dan hasilnya dihitung jumlah yang benar. Pada variabel terikat 

pengukuran dimulai pre test, dan post test yang menggunakan tes kemampuan 

menghitung selama enam menit dan hasilnya dihitung jumlah benar serta 

dilanjutkan dengan menghitung selisih atau peningkatan dari  tes awal dan akhir.  

Dari data tingkat kemampuan menghitung yang terkumpul seperti terdapat 

secara lengkap pada lampiran 12 halaman 170, adapun rangkumannya adalah 

seperti terdapat pada table 5 ini.   
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Tabel 5 Rangkuman Data Hasil Peningkatan dari Tes Awal dan Tes Akhir 

Kemampuan Menghitung Siswa Kelas V SD Kota Manado Sulut 
 

 
Tingkat 

Kemampuan 

menghitung 

Latihan Keterampilan Gerakan  Dasar  

Tanpa Latihan 

 (A3) 

Total Tingkat 

Kemampuan 

menghitung 

Cross Crawl 

(A1) 

Cross Crawl Sit 

Up (A2) 

 

Tinggi 

(B1) 

 

M = 31,20 

S = 18,315 

 

M = 22,72 

S = 21,916 

 

M = 1,33 

S = 17,238 

 

M = 19,84 

S = 22,526 

 

Rendah 

(B2) 

 

M = 32,20 

S = 16,174 

 

M = 23,58 

S = 17,328 

 

M = -2,67 

S = 15,761 

 

M = 19,54 

S = 21,308 

 

Total 

Kelompok  

 

M = 31,70 

S = 16,985 

 

M = 23,16 

S = 19,420 

 

M = -0,67 

S = 16,282 

 

M = 19,69 

S = 21,797 

 

                       
Keterangan: 

1) M = rata-rata peningkatan kemampuan menghitung dari siswa kelas V SD Kota 

Manado Sulut. 

2) S = simpang baku peningkatan kemampuan menghitung dari siswa kelas V SD 

Kota Manado Sulut 

3) Harga-harga tersebut dihitung dengan bantuan program Exsel Microsoft Offiec 

2000 dan SPSS For Windows Release 10.0 . 

Dari tabel 5 terlihat bahwa rata-rata peningkatan kemampuan menghitung 

pada kelompok perlakuan cross crawl siswa kelas V SD Negeri Wenang Tengah 

yang tinggi sebesar 31,20 dan tertinggi pada ketelitian rendah sebesar 32,20, pada 

kelompok cross crawl sit up  siswa kelas V SD 01 ST. Theresia Katolik 
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Malalayang yang tinggi sebesar 22,72 dan tertinggi pada ketelitian yang rendah 

sebesar 23,58, sedangkan kelompok tanpa latihan SD Negeri 56 Tikala yang 

tertinggi pada ketelitian tinggi sebesar 1,33 dan yang rendah -2,67.  

 Total analisis data seperti terdapat pada tabel 5 ternyata yang memperoleh 

hasil rata-rata sebesar 31,70 tingkat kemampuan menghitung tertinggi pada 

kelompok latihan keterampilan gerakan dasar  cross crawl, sedangkan cross crawl 

sit up memperoleh hasil rata-rata sebesar 23,16, dan yang memperoleh hasil rata-

rata terendah sebesar -0,67 pada kelompok tanpa latihan.   

Lebih jelas seperti terdapat pada hasil analisis grafik batang 1 sampai 4 

rata-rata tingkat kemampuan menghitung dari Siswa Kelas V SD Kota Manado 

Sulut Sulawesi Utara tahun 2005.  

Grafik 1 menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan menghitung pada 

keterampilan gerakan dasar Cross Crawl rendah rata-rata sebesar 32,20. 

 
Analisis Hasil Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitung

Gerakan Dasar Cross Crawl Tinggi

Cerakan Dasar Cross Crawl Rendah

CCRCCT

M
ea

n

32.4

32.2

32.0

31.8

31.6

31.4

31.2

31.0

32.2

31.2

 
Gambar 16 Grafik 1 Hasil Rata-rata Peningkatan Kemampuan Menghitung 

Tingkat Tinggi dan Rendah Gerakan Dasar Cross Crawl 
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Grafik 2 menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan menghitung pada 

keterampilan gerakan dasar Cross Crawl Sit Up  rendah rata-rata sebesar 24,4. 

Analisis Hasil Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitung

Gerakan Dasar Cross Crawl Sit UpTinggi

Cerakan Dasar Cross Crawl Sit Up Rendah

CCSURCCSUT

M
ea

n
24.5

24.0

23.5

23.0

22.5

24.4

22.7

 
Gambar 17. Grafik 2 Hasil Rata-rata Peningkatan Kemampuan Menghitung 

Tingkat Tinggi dan Rendah Gerakan Dasar Cross Crawl Sit Up 
 

Grafik 3 menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan menghitung pada 

keterampilan gerakan dasar tanpa latihan tinggi rata-rata sebesar 1,33. 

Analisis Hasil Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitung

Tanpa LatihanTinggi

Tanpa Latihan Rendah

TLRTLT

M
ea

n

2

1

0

-1

-2

-3

-3

1

 
 
 
 
Gambar 18. Grafik 3 Hasil Rata-rata Peningkatan Kemampuan Menghitung 

Tingkat Tinggi dan Rendah Tanpa Latihan 
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Analisis Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitung

Gerakan Dasar CC,CCSU, dan TL 

TLR
TLT

CCSUR

CCSUT

CCR
CCT

M
ea

n

40

30

20

10

0

-10

-3

2423

3231

 
 
Gambar 19. Hasil Analisis Grafik Batang 4 Rangkuman Rata-rata Ketelitian 

Kemampuan Menghitung dari Kelompok Cross Crawl, Cross 
Crawl Sit Up, dan Tanpa Latihan Tinggi dan Rendah Siswa 
Kelas V SD Di Kota Manado Sulawesi Utara.   

 

Keterangan: 

CC/CCT= rata-rata peningkatan kemampuan menghitung tinggi sebesar 31,20 

pada Cross Crawl tinggi 

CC/CCR= rata-rata peningkatan kemampuan menghitung tinggi sebesar 32,20 

pada Cross Crawl rendah 

CCSU/CCSUT= rata-rata peningkatan kemampuan menghitung tinggi sebesar 

22,72 pada Cross Crawl Sit Up tinggi 

CCSU/CCSUR= rata-rata peningkatan kemampuan menghitung tinggi sebesar 

23,58 pada Cross Crawl Sit Up rendah  
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TL/TLT= rata-rata peningkatan kemampuan menghitung tinggi sebesar 1,33 pada 

tanpa latihan tinggi 

TL/TLR= rata-rata peningkatan kemampuan menghitung tinggi sebesar -2,67 

pada tanpa latihan rendah 

Seperti terdapat pada table 5, analisis data dapat terlihat bahwa yang 

memperolah peningkatan kemampuan menghitung tingkat tertinggi pada  

kelompok latihan keterampilan gerakan dasar Cross Crawl mencapai rata-rata 

sebesar 31,70 dan kemampuan menghitung tingkat terendak pada kelompok tanpa 

latihan mencapai rata-rata sebesar -0,67. Jadi terlihat pada grafik 1 sampai 4 

perbedaan peningkatan kemampuan menghitung rata-rata pada kelompok latihan 

keterampilan gerakan dasar Cross Crawl lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok cross crawl sit up dan  tanpa latihan.   

 

4.2 Persyaratan Analisis Data 

 
Dalam penelitian eksperimen ini menggunakan analisis of variansi 

(ANOVA). Untuk memenuhi persyaratan analisis data, maka dilakukan pengujian: 

1) Normalitas sampel,  

2) Homogenitas Varians Populasi, dan  

3) Korelasi dalam regresi linier  

Pada pengaruh latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi 

saraf otak dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung siswa kelas V 

Sekolah Dasar di Kota Manado Sulawesi Uatara.  
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4.2.1 Uji Normalitas Sampel 

Sebelum dianalisis lebih lanjut, data terlebih dahulu pengujian terhadap 

normalitas sampel dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors yang secara 

lengkap perhitungan seperti terdapat pada lampiran 15 halaman 177, dan hasil 

rangkumannya seperti tampak dalam tabel 6. 

 
Tabel 6 Rangkuman Uji Normalitas Sampel dengan Teknik Uji Lilliefors 

pada Taraf Signifikansi 0.05. 
 
 

Kelompok Perlakuan N Lo Lt Keterangan 

Tingkat Ketelitian Hasil tes awal 91 0,04878 0,09288 Normal 

Kemampuan Mengitung Hasil tes Awal 91 0,09259 0,09288 Normal 

Kemampuan Menghitung Hasil tes Akhir 91 0,09261 0,09288 Normal 

 

 

Pada tabel 6 dapat terlihat bahwa koefisien Liliefors hasil perhitungan 

observasi (Lo) untuk semua kelompok data lebih kecil dibandingkan harga Lt, 

sehingga dapat menunjukkan  bahwa data dari setiap kelompok berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Sebab angka tersebut menunjukkan bahwa 

sebaran data pada setiap kelompok adalah berdistribusi normal karena Lo lebih 

kecil dibandingkan dengan angka Lilieforsn tabel (Lt) sebesar 0.09288. Kemudian 

dapat terlihat pada analisis Kolmogorov-Smirnov Test hasil perhitungan observasi 

sebesar 0,593 untuk semua kelompok data lebih kecil dibandingkan harga T tabel 

sebsar 0,874, sehingga dapat menunjukkan bahwa data dari setiap kelompok 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebab angka tersebut 

menunjukkan bahwa sebaran data pada setiap kelompok adalah berdistribusi 
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normal karena hasil perhitungan observasi lebih kecil dibandingkan dengan angka 

Kolmogorov-Smirnov Test  tabel (Tt) sebesar 0.874. Sehingga data setiap 

kelompok telah teruji kenormalannya, baik hasil tes awal pada tingkat ketelitian 

maupun hasil tes akhir kemampuan menghitung. Dengan demikian salah satu 

syarat untuk melakukan analisis data telah terpenuhi. 

 

4.2.2 Uji Homogenitas Varians 

Pengkajian Homogenitas Varians Populasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Bartlett yang secara lengkap perhitungan seperti terdapat pada 

lampiran 16 halaman 185. Perhitungan homogenitas menggunakan Uji Bartlett 

dengan rangkuman seperti terdapat pada tabel 7. 

 
Tabel 7 Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varians Populasi dengan Uji 

Bartlett pada Taraf Signifikansi 0.05. 
 
 

Data Faktor 
 

X2 X2 
tabel 5% Keterangan 

Tingkat Ketelitian Tes Awal 
 

0,9807  
 
 

5,99 

 
 

Homogen Kemampuan Menghitung Tes Awal 
 

0,5164 

Kemampuan Menghitung Tes Akhir 
 

1,1897 

 
 

Dari tabel 7 hasil perhitungan semuanya lebih kecil serta dapat dilihat dan 

dibandingan dengan harga X2 tabel pada taraf signifikan 5% dan derajat 

kebebasan (dk) = 2 adalah menunjukkan bahwa sebaran data pada setiap faktor 

lebih kecil dari harga X2t sebesar 5,99. Dengan demikian dapat menunjukkan 
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bahwa data dari semua faktor memiliki Variansi Populasi yang homogen pada 

faktor tingkat ketelitian dan kemampuan menghitung.  

Pengkajian Homogenitas Varians Populasi dapat terlihat juga Levene’s 

Test of Equality of Error Variancesad dan Test of Homogeneity of Variances   

yang secara lengkap perhitungan seperti terdapat pada lampiran 13 halaman 171.  

Hasil perhitungan semuanya lebih kecil serta dapat dilihat dan dibandingan 

dengan harga F hitung sebesar 0,451, pada taraf signifikan 5% dan derajat 

kebebasan (dk) = 5 adalah menunjukkan bahwa sebaran data pada setiap faktor 

lebih kecil dari harga Ft sebesar 0,812. Dengan demikian dapat menunjukkan 

bahwa data dari semua faktor memiliki Variansi Populasi yang homogen pada 

faktor tingkat ketelitian dan kemampuan menghitung.  

 

4.2.3 Uji Korelasi dalam regresi linier 

Untuk melihat gambaran pengaruh latihan keterampilan dasar merangsang 

fungsi saraf otak, dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung, dari 

hasil analisis regresi didapatkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,6428 dan 

koefisien diterminasinya (r2) sebesar 0,4132 (41,32 %) sementara itu nilai F 

hitung sebesar 62,681 dan signifikansinya 0,000. Dengan persamaan regresi:  Y = 

25,516 + 0,912 (Y = Kemampuan menghitung; X = Tingkat ketelitian) dapat 

dilihat perhitungan analisis pada lampiran 14 halaman 175. 

Untuk memberikan gambaran yang jelas pengaruh keterampilan gerakan 

dasar merangsang fungsi saraf otak pada tingkat ketelitian terhadap kemampuan 

menghitung seperti terdapat pada  gambar grafik 5.          



85 
 

 

Kecepatan/Ketelitian Akhir

120100806040200

K
em

am
pu

an
 M

en
gh

itu
ng

 A
kh

ir

120

100

80

60

40

20

0

Observed

Linear

 
  
 
Gambar 20. Grafik 5 Hubungan Tingkat ketelitian dan Kemampuan Menghitung. 

 

Angka-angka tersebut menunjukkan angka yang signifikan karena nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 

yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan keterampilan gerakan 

dasar merangsang fungsi saraf otak pada tingkat ketelitian terhadap kemampuan 

menghitung siswa sekolah dasar kelas V dengan koefisien korelasi yang positif 

dan koefisien determinasinya sebesar 41,32%.   

Dengan melalui teknik pengambilan sampel ditentukan dengan cara 

pengambilan sampel dipermudah atau convenience bukan didasarkan atas strata, 

rondom atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu, ternyata 
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berdistribusi normal dan memiliki variansi pada setiap faktor dan taraf adalah 

homogen, maka persyaratan untuk melakukan analisis data telah terpenuhi. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis-hipotesis yang akan diuji dapat dikategorikan ke dalam dua 

bagian, pertama adalah pengaruh atau efek dan yang kedua berhubungan dengan 

interaksi. Hipotesis yang termasuk dalam kategori pengaruh atau efek adalah yang 

berhubungan dengan perbedaan hasil kemampuan menghitung yang dihasilkan 

oleh latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak. Selain itu 

adalah yang berhubungan dengan perbedaan  tingkat ketelitian tinggi dan rendah. 

Dalam pengujian hipotesis penelitian digunakan Analysis of Varianse 

(ANOVA) pada pengaruh keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi saraf 

otak dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung siswa kelas V 

sekolah dasar. 

Dari perhitungan ANOVA pada kemampuan menghitung berdasarkan 

faktor Cross Crawl, Cross Crawl Sit Up dan tanpa latihan pada siswa yang taraf 

tinggi dan rendah hasil tes akhir tampak juga bahwa ada variasi yang signifikan 

dengan nilai F sebesar 9,026 pada signifikannya sebesar 0,000 (< 0,05). Hal ini 

menunjukkan adanya variasi yang signifikan dari latihan keterampilan gerakan 

dasar merengsang fungsi saraf otak pada tingkat ketelitian terhadap kemampuan 

menghitung tinggi dan rendah siswa kelas V sekolah dasar.  
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Analisis varians berdasarkan faktor Cross Crawl, Cross Crawl Sit Up, dan 

tanpa latihan pada siswa yang tingkat ketelitian taraf tinggi dan rendah hasil 

peningkatan tes awal dan akhir kemampuan menghitung yang diperlukan untuk 

pengujian ANOVA ini seperti terdapat pada lampiran 13 halaman 171 dengan 

ringkasan seperti terdapat pada tabel 8. 

Hasil analisis varian peningkatan kemampuan menghitung berdasarkan 

perlakuan dan kondisi siswa yang tinggi dan rendah adalah seperti terdapat pada 

tabel 8 kesimpulan mengenai Analysis of Varianse (ANOVA) dalam menguji 

ketiga hipotesis penelitian ini.  

Tabel 8 Kesimpulan Hasil Perhitungan ANOVA Dua Jalan Berdasarkan 
Peningkatan Kemampuan Menghitung Siswa Kels V SD  

 
Sumber variasi Dk Jumlah 

kuadrat 
Mean Kuadrat Fo F tabel 

5%&1
% 

 
Corrected Mode 

 
5 
 

 
14829,009a 

 
2965,802 

 
9,026 

 
,000 

Antar kolom 
(antar Cross Crawl, Cross 
Crawl Sit Up dan control) 

 
3-1=2 

 

 
14715,430 

 
7357,715 

 
22,392 

 
,000 

Antar baris 
(Antar tingkat kemampuan 
menghitung Tinggi dan 
Rendah) 

 
2-1=1 

 
 

 
11,254 

 
11,254 

 
 

 
0,034 

 
,854 

Interaksi 
(kolom x baris) 
Cross Crawl, Cross Crawl 
Sit Up dan kontrol dan 
tingkat kemampuan 
menghitung Tinggi dan 
Rendah. 

 
 
 

2 x 1=2 
 
 
 

 
 
 

107,047 

 
 
 

53,523 

 
 
 

0,163 

 
 
 

,850 

Dalam 91-2x3 = 
85 

35024,326 328,593   

Total 91-1= 90  
42759,385

   

 
 
 



88 
 

 

Keterangan :  

Signifikan = 0.05 

Dk = Derajat kebebasan 

Fo  = Harga F hasil observasi 

 

1) Perbedaan Pengaruh antara Latihan Keterampilan Gerakan Dasar Cross 

Crawl, Cross Crawl Sit Up, dan Tanpa Latihan terhadap Kemampuan 

Menghitung   

 

Dari hasil perhitungan AN0VA yang menunjukkan bahwa harga F 

observasi untuk latihan keterampilan gerakan dasar Cross Crawl, dan Cross 

Crawl Sit Up dan tanpa latihan (control) adalah harga F tabel dicari dengan 

berdasarkan dk antar kolom (pembilang) = 2, dan dk dalam  (penyebut) = 85 

(2.85). Berdasarkan dk (2. 85), maka harga F tabel = 3.44 untuk 5%. Harga F 

hitung kolom 22,392 ternyata lebih besar dari harga F tabel 3.44 untuk 5%. 

Karena harga F hitung lebih besar dari harga F tabel, maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Dari hasil analisis ada variasi yang signifikan kemampuan menghitung 

siswa berdasarkan kelompok perlakuan antara latihan keterampinan gerakan dasar 

cross crawl, cross crawl sit up, dan tanpa latihan terhadap menghitung dengan 

nilai F sebesar 9,026 dan siginfikansinya = 0,000 atau < 0,05.  

Oleh karena itu, hipotesis nol (Ho) pertama berbunyi: Ada perbedaan 

pengaruh antara latihan keterampinan gerakan dasar cross crawl, cross crawl sit 

up, dan tanpa latihan terhadap kemampuan menghitung, diterima pada taraf 

signifikansi 0,05 karena benar teruji dalam penelitian ini. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan berdasarkan latihan keterampilan gerakan dasar. Jadi latihan 
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keterampilan gerakan dasar cross crawl, merangsang fungsi saraf otak lebih baik 

dari pada cross crawl sit up dan tanpa latihan(control) oleh siswa terhadap 

peningkatan kemampuan menghitung.  

 

2) Perbedaan Pengaruh antara Siswa yang Memiliki Tingkat Ketelitian 

Tinggi dan Ketelitian Rendah terhadap Kemampuan Menghitung  

    

Dari hasil perhitungan ANOVA yang menunjukkan bahwa harga F 

observasi untuk tingkat kemampuan menghitung tinggi dan rendah F tabel dicari 

berdasarkan dk pembilang 1 dan penyebut 85. Harga F tabel = 3.96 untuk 5%. 

Harga F hitung baris sebesar 0,34 ternyata lebih kecil dari F tabel baik untuk 5%  

(0,34 < 3.96). Karena harga F hitung lebih kecil dari pada harga F tabel untuk 5%, 

maka Ha ditolak dan Ho diterima. Oleh karena itu, hipotesis nol (Ho) kedua 

berbunyi: Ada perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki tingkat ketelitian 

tinggi dan ketelitian rendah terhadap kemampuan menghitung, tidak dapat 

diterima pada taraf signifikansi 0,05 karena benar tidak teruji dalam penelitian ini. 

Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan berdasarkan peningkatan kemampuan 

menghitung tinggi dan rendah. Jadi siswa kelas V sekolah dasar peningkatan 

kemampuan menghitung tinggi mempunyai pengaruh yang tidak berbeda dengan 

tingkat kemampuan menghitung rendah.  
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3) Interaksi antara Latihan Gerakan Dasar dan Tingkat Ketelitian terhadap 

Kemampuan Menghitung.  

   

Dari hasil perhitungan ANOVA menunjukkan bahwa harga F observasi 

untuk interaksi antara latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi saraf 

otak dan tingkat ketelitian kemampuan menghitung berdasarkan dk pembilang 2 

dan penyebut 85, maka F tabel = 3.44 untuk 5%. Harga F hitung 0,163 lebih kecil 

dari F tabel atau 3,44. Dengan demikian Ha ditolak, dan Ho diterima sebab tidak 

ada interaksi perlakuan cross cwowl,  cross cworl sit-up, dan tingkat ketelitian 

tinggi rendah pada peningkatan kemampuan menghitung siswa karena nilai F = 

0,163 dan signifikansinya = 0,850 atau>0,05.  

Oleh karena itu, hipotesis alternatif (Ha) ketiga berbunyi: Ada interaksi 

antara latihan keterampilan gerakan dasar dan tingkat ketelitian terhadap 

kemampuan menghitung ditolak pada taraf signifikansi 0,05, karena benar tidak 

teruji dalam penelitian ini. Kesimpulannya tidak terdapat interaksi yang signifikan 

antara latihan keterampilan gerakan dasar dengan tingkat ketelitian terhadap 

peningkatan kemampuan menghitung.  

Jadi latihan keterampilan gerakan dasar dan tingkat ketelitian mempunyai 

pengaruh yang tidak berbeda terhadap peningkatan kemampuan menghitung siswa 

kelas V sekolah dasar. Dapat dikatakan kelompok-kelompok ini mempunyai 

perbedaan yang signifikan satu dengan yang lain, dan kelompok-kelompok lain 

mempunyai perbedaan yang tidak signifikan satu dengan yang lain.    
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4.4  Pembahasan Hasil Analisis Penelitian 

Dari hasil analisis jelas dapat dilihat bahwa tingkat ketelitian dan 

kemampuan menghitung pada setiap perlakukan berbeda sehingga terjadi 

peningkatan dari kondisi awal hingga akhir, hal ini menunjukkan pengaruh yang 

berbeda perlakukan cross crawl dan cross crawl sit up tingkat ketelitian terhadap 

kemampuan menghitung siswa sekolah dasar kelas V. Jelas dari data setiap 

kelompok telah teruji kenormalannya baik hasil tes awal maupun akhir telah 

terpunihi, sedangkan data dari semua factor memiliki varian populasi homogen, 

dan untuk hubungan tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung 

penyimpangan data dari garis liniernya tidak signifikan, berarti hubungan tingkat 

ketelitian dan kemampuan menghitung telah memenuhi asumsi linieritas atau 

hubungan kedua variabel adalah hubungan linier, sehingga persyaratan untuk 

dianalisis data terpenuhi. 

Prinsipnya setelah latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl 

merangsang fungsi saraf otak pada tingkat ketelitian terhadap kemampuan 

menghitung ada peningkat, dari analisis perbedaan kemampuan menghitung 

berdasarkan fakltor cross crawl , cross crawl sit up, dan tanpa latihan (control) 

pada siswa yang taraf tinggi dan rendah hasil analisis menunjukkan bahwa 

hipotesis:  

Pertama, terdapat perbedaan pengaruh antara latihan gerakan dasar cross 

crawl, cross crawl sit up, tanpa latihan terhadap kemampuan menghitung (Fo =  

22,392 > Ft  = 3.44). Jadi latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl 
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merangsang fungsi saraf otak pada kemampuan menghitung lebih baik dari pada 

cross crawl sit up dan tanpa latihan. 

Kedua, tidak terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki 

tingkat kemampuan menghitung tinggi dan rendah (Fo = 0,034<Ft = 3.96). Jadi 

siswa kelas V sekolah dasar pada kemampuan menghitung tinggi tidak berbeda 

dengan tingkat kemampuan rendah. 

 Ketiga, tidak terdapat interaksi yang signifikan antara latihan gerakan 

dasar  merangsang fungsi saraf otak pada kemampuan menghitung siswa kelas V 

sekolah dasar (Fo= 0,163 < Ft = 3.44). Jadi latihan keterampilan gerakan dasar 

mempunyai pengaruh yang tidak berbeda terhadap kemampuan menghitung siswa 

kelas V sekolah dasar. 

Dari ketiga hipotesis disimpulkan bahwa ada variasi yang signifikan 

berbeda terhadap kemampuan menghitung siswa berdasarkan kelompok perlakuan 

dan keadaan siswa pada taraf tingkat kemampuan menghitung tinggi dan rendah.  

Dengan mengacu pada teori maka pada prinsipnya latihan gerakan dasar 

corss crawl dan cross crawl sit up merangsang fungsi saraf otak terbukti ada 

peningkatan pada tingkat kemampuan menghitung siswa kelas V sekolah dasar. 

Dan dalam teori dikatakan latihan 5 kali perminggu efeknya sama baik dengan 4 

kali latihan perminggu. Karena itu dapatlah dikatakan latihan keterampilan 

gerakan dasar corss crawl dan cross crawl sit up dapat dilakukan setiap hari 

sebelum belajar.   

Kemudian untuk melihat gambaran pengaruh latihan keterampilan dasar 

merangsang fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian berdasarkan faktor cross crawl  
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cross crawl sit up, dan tanpa latihan (control) pada siswa yang taraf tinggi dan 

rendah hasil tes akhir menunjukkan bahwa ada pengaruh terhadap kemampuan 

menghitung secara signifikan dengan analisa regresi yang positif sebesar 0,6428. 

Dalam teori gerakan menyeberang garis tengah adalah kemampuan belajar 

paling tinggi apabila dua belahan otak, dua mata, dan dua telinga aktif serta 

bekerja sama dengan baik, juga gerakan badan terkoordinasi dan seimbang. Dan 

menurutnya gerakan cross crawl sit up bermanfaat untuk dua belahan diaktifkan 

secara bersamaan, otot perut diperkuat, memudahkan penerimaan pelajaran, 

menunjang membaca, mendengar, menghitung dan menulis.   

Kalau dilihat pada hasil analisi berarti jika melakukan latihan keterampilan 

gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak pada tingkat ketelitian semakin baik, 

maka kemampuan menghitung juga akan lebih baik. Dalam teori dikatakan latihan 

gerakan silang paling berpengaruh kalau dilakukan beberapa kali sehari 2-3 menit.  

Jadi semakin baik melakukan latihan keterampilan gerakan dasar 

merangsang fungsi saraf otak pada tingkat ketelitian siswa, maka akan semakin 

tinggi peningkatan kemampuan menghitung dan sebaliknya, jika melakukan 

latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak pada tingkat 

ketelitian siswa kurang, maka peningkatan kemampuan menghitung siswa kelas V 

sekolah dasar juga akan rendah pula.  

Dalam pemikiran-pemikiran yang berorientasi masa-masa akan datang 

terhadap tercapainya peningkatan kemampuan menghitung secara tepat, dan teliti 

agar merubah hasil belajar seseorang, maka gerakan menyeberang seperti 

merayap, berjalan dengan sadar memudahkan pengaktifan sejumlah syaraf 
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callosum untuk seimbang. Demikian juga gerakan ini membuat komunikasi antara 

kedua belahan otak yang lebih cepat dan lebih mengintegrasikan untuk berpikir 

yang tingkat tinggi.  

Dengan mengacu pada teori maka pada prinsipnya latihan gerakan dasar 

corss crawl dan cross crawl sit up merangsang fungsi saraf otak terbukti ada 

peningkatan pada kemampuan menghitung siswa kelas V sekolah dasar. Karena 

itu dapatlah dikatakan latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl dan cross 

crawl sit up dapat dilakukan setiap hari sebelum belajar dimulai agar tercapainya 

peningkatan kemampuan menghitung secara tepat, dan teliti agar merubah hasil 

belajar seseorang.  

Dalam teori dikatakan gerakan cross crawl mengaktifkan dua belahan 

otak, meningkatkan penglihatan, pendengaran, menunjang hal-hal menulis, 

membaca, pemahaman tentang bacaan, meningkatkan koordinasi kiri dan kanan, 

karena itu teori ini ditambah dengan hasil penelitian yang meningkatkan tingkat 

ketelitian dan kemampuan menghitung. Dan gerakan cross crawl sit up sangat 

bermanfaat bagi orang yang sulit belajar atau yang mengalami kesulitan 

koordinasi, mengaktifkan dua belahan otak, meningkatkan penglihatan, 

pendengaran, menunjang hal-hal menulis, membaca, pemahaman tentang 

membaca, menghitung meningkatkan koordinasi kiri dan kanan juga teori ini 

ditambah hasil penelitian yang meningkatkan tingkat ketelitian dan kemampuan 

menghitung. 
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4.5 Keterbatasan Penelitian 

Untuk menjadi kemurnian hasil penelitian, berbagai usaha telah dilakukan, 

namun ada berbagai keterbatasan bagi peneliti antaranya waktu, biaya, dan tempat 

penelitian, maka terdapat berbagai faktor yang sulit dikendalikan pada waktu 

kegiatan eksperimen, sehingga dikemukakan beberapa keterbatasan yaitu: 

1) Dalam pengambilan sampel telah dilakukan secara non acak terhadap 

populasi yang ada, maka memungkinkan peluang terjadi ketimpangan 

yang akan mempengaruhi hasil penelitian.   

2) Walaupun sampel telah ditetapkan secara pengambilan sampel 

dipermudah atau convenience adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan karena dalam pelaksanaannya digunakan pertimbangan 

tertentu yang dikenakkan pada setiap sub kelompok, akan tetapi dengan 

jumlah sampel pada tiap sekolah yang berbeda, maka memungkinkan 

peluang terjadi ketimpangan yang dapat mempengaruhi hasil analisis data. 

3) Waktu pelaksanaan penelitian berkenaan dengan hari pusau sehingga 

mengatur latihan keterampilan gerakan dasar bagi siswa pada SD Negeri 

20 Wenang Tengah agak tersendat-sendat. 

4) Hanya kelemahan-kelemahan pada latihan keterampilan gerakan dasar 

cross crawl SD Negeri 20  menurut pantauan peneliti antara lain selama 

perlakuan 12 kali tatap muka pada bulan Oktober dalam masa-masa puasa 

sehingga siswa sering tidak melakukan, dengan kata lain siswa sangat sulit 

melakukan dengan benar. 
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5) Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober selama tiga minggu cuaca 

banyak hujan, sehingga pengaturan latihan keterampilan gerakan dasar 

cross craw sit up oleh guru olahraga SD 01 ST Theresia Katolik 

Malalayang agak sulit.  

6) Terbatasnya waktu dikarenakan akhir bulan Oktober ada libur Idulfitri dan 

penelitian tidak bisa ditunda lagi karena akan mempengaruhi program dan 

tujuan penelitian.  

7) Penelitian ini hanya dilakukan pada satu daerah, yaitu Kota Manado 

Sulawesi Uatara pada tiga sekolah dasar yaitu SDN 20 Wenang Tengah, 

SDN 56 Tikala, dan 01 ST. Theresia Katolik Malalayang yang mungkin 

hasil penelitian ini belum cukup untuk digeneralisasikan di tempat yang 

lain. 

8) Hasil penelitian ini hanya pada satu daerah akan tetapi diharapkan sudah 

bisa untuk menjadi pemikiran dalam pengambilan keputusan bagi guru 

olahraga pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah dasar di 

daerah-daerah lain.     

9) Penelitian ini berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat dan 

sampel yang digunakan adalah siswa kelas V sekolah dasar sehingga 

meskipun penelitian ini dilakukan sebelum pelajaran di mulai, namun 

masih sulit untuk mengontrol aktifitas lain yang dilakukan oleh siswa 

diluar eksperimen. Yang dimaksud aktifitas lain adalah kegiatan yang ada 

hubungannya dengan instrumen perlakuan penelitian. Hal tersebut 

memungkinkan mempengaruhi hasil penelitian ini. 
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10) Latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak pada 

eksperimen ini sebagai kegiatan membutukan koordinasi belahan otak kiri 

dan kanan yang baik dari subyek penelitian. Karena sampel tidak semua 

memakai sarana transportasi sendiri atau jarak sekolah dengan tempat 

tinggal yang tidak sama ada jarak jauh dan ada pula dekat maka faktor 

berjalan yang ada kaitannya untuk pengembangan ingatan sehingga sama 

dengan gerakan dasar ini, juga diduga mempengaruhi tingkat ketelitian 

terhadap kemampuan menghitung yang baik itu tidak dapat terkontrol. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLEMENTASI DAN SARAN 
 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diajukan serta pembahasan 

dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1) Hipotesis pertama menunjukkan bahwa: Ada perbedaan pengaruh antara 

latihan gerakan dasar cross crawl, cross crawl sit up, tanpa latihan 

terhadap kemampuan menghitung. Ternyata hasil analisis data penelitian 

terdapat perbedaan peningkatam berdasarkan latihan keterampilan gerakan 

dasar. Jadi latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl merangsang 

fungsi saraf otak lebih baik dari pada cross crawl ist up dan tanpa latihan 

terhadap peningkatan kemampuan menghitung siswa kelas V Sekolah 

Dasar.    

2) Hipotesis kedua menunjukkan bahwa: Ada perbedaan pengaruh antara 

siswa yang memiliki tingkat ketelitian tinggi dan rendah terhadap 

kemampuan menghitung. Ternyata hasil analisis data penelitian tidak 

terdapat perbedaan berdasarkan peningkatan ketelitian kemampuan 

menghitung tinggi dan rendah. Jadi siswa kelas V Sekolah Dasar tingkat 

kemampuan menghitung tinggi tidak ada perbedaan pada peningkatan 

dengan tingkat kemampuan menghitung rendah. 

3) Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa: Ada interaksi antara latihan 

keterampilan gerakan dasar, dan tanpa latihan pada tingkat ketelitian 
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terhadap kemampuan menghitung. Ternyata hasil analisis data penelitian 

tidak ada  interaksi yang signifikan antara latihan gerakan dasar dan 

tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung. Jadi latihan 

keterampilan gerakan dasar mempunyai pengaruh yang tidak berbeda 

terhadap peningkatan kemampuan menghitung siswa kelas V Sekolah 

Dasar.  

 

5.2 Implementasi  

1) Latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl merangsang fungsi saraf 

otak dan tingkat ketelitian terhadap kemampuan menghitung menunjukkan 

ada pengaruh dan tingkat hubungannya kuat. Jadi peneliti memberikan 

pendapat bahwa semakin baik melakukan latihan keterampilan gerakan 

dasar cross crawl merangsang fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian 

terhadap kemampuan menghitung siswa semakin baik pengaruhnya, maka 

akan semakin tinggi peningkatan kemampuan menghitung dan sebaliknya 

jika melakukan latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl 

merangsang fungsi saraf otak kurang, jelas tingkat ketelitian siswa rendah 

juga, maka peningkatan kemampuan menghitung siswa kelas V sekolah 

dasar juga akan rendah pula. 

2) Jika melakukan latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl 

merangsang fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian semakin baik, maka 

peningkatan kemampuan menghitung juga akan lebih baik. Jadi semakin 

baik melakukan latihan keterampilan gerakan dasar cross crawl 

merangsang fungsi saraf otak dan tingkat ketelitian siswa, maka akan 
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semakin tinggi peningkatan kemampuan menghitung dan sebaliknya jika 

melakukan latihan keterampilan gerakan dasar merangsang fungsi saraf 

otak dan tingkat ketelitian siswa kurang, maka peningkatan kemampuan 

menghitung siswa kelas V sekolah dasar juga akan rendah pula.  

3) Dari hasil uji prasyarat, analisis varian, dan teknik korelasi regresi pada 

penelitian ini, maka peneliti menunjukkan bahwa gerakan dasar cross 

crawl dan cross crawl sit up sangat kuat dan dapat digunakan untuk 

mempengaruhi fungsi saraf otak, dan tingkat ketelitian terhadap 

kemampuan menghitung bagi siswa sekolah dasar. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan penemuan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut:  

1) Bagi guru olahraga di kota dan desa perlu memperhatikan gerakan-

gerakan yang diberikan pada siswa untuk dapat meningkatkan tingkat 

ketelitian dan kemampuan menghitung siswa.  

2) Hasil penelitian ini menyarankan gerakan dasar cross craw untuk 

dilakukan oleh siswa sebelum belajar. Sebab sudah terbukti bahwa 

kelompok atau siswa yang tidak melakukan gerakan dasar cross crawl dan 

cross crawl sit up yang merangsang fungsi saraf otak tingkat ketelitian dan 

kemampuan menghitung tidak meningkat. 
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3) Perlu disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Nasional di setiap daerah 

manfaat keterampilan gerakan dasar cross crawl merangsang fungsi saraf 

otak pada peningkatan ketelitian kemampuan menghitung. 

4) Diharapkan siswa/mahasiswa melakukan gerakan dasar cross crawl atau 

cross crawl sit up merangsang fungsi saraf otak merupakan kebiasaan 

hidup untuk meningkatkan tingkat ketelitian dan kemampuan belajar. 

5) Dari hasil penelitian tentang gerakan dasar cross crawl merangsang fungsi 

saraf otak ini, peneliti menggugah bagi Dosen Fakulas Ilmu Keolahragaan 

untuk bisa mencari gerakan yang dapat merangsang saraf otak dalam 

meningkatan prestasi belajar siswa dan mahasiswa. 

6) Diharapkan bagi guru-guru pendidikan jasmani dan olahraga dapat 

mengembangkan bentuk gerakan dasar merangsang fungsi saraf otak pada 

peningkatan belajar atau kerja pada kehidupan manusia sehari-hari. 

7) Diharapkan bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini dapat 

menerapkan gerakan dasar menyilang seperti cross crawl dan cross crawl 

sit up sesuai kebutuhan bagi golongan usia. 
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LATIHAN KETERAMPILAN GERAKAN DASAR MERANGSANG 

FUNGSI SARAF OTAK DAN TINGKAT KETELITIAN 
TERHADAP KEMAMPUAN MENGHITUNG 

 

 

1. Gerakan dasar cross crawl  

 

Tujuan gerakan: 

1.  Dua belahan otak diaktifkan secara bersamaan  

2.  Meningkatkan penglihatan dan pendengaran 

3.  Menunjang hal-hal menulis, membaca, mendengar dan pemahaman tentang 

baca 

4.  Meningkatkan koordinasi kiri dan kanan. 

 

II. Lamanya latihan: ± 3 menit sehari dengan hitungan 2x8 dan dilakukan 2 set  

tiap gerakan. 

 

III. Model latihan gerakan dasar cross crawl dan cross crawl sit up 

 

1.  Model latihan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut kanan lengan 

kanan kanan lemas dan sebaliknya. 

2.  Model latihan kedua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke samping 

kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya. 

3.  Model latihan ketiga siku kiri menynetuh lutut kanan lengan kanan lemas, 

kemudian siku kanan menyentuh lutut kiri dan lengan kiri lemas. 

4.  Model latihan keempat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari kaki 

kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya 
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PERTEMUAM PERTAMA LATIHAN GERAKAN BADAN 
Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan kanan lemas 

dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 4 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke samping kaki 

kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8.dilakukan 2 set.   

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

                   1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan lemas, dan 

sebaliknya, dengan hitungan 2x8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

                   1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari kaki kanan 

lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

                   1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil     

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 
 

 



111 
 

 

PERTEMUAM KEDUA LATIHAN GERAKAN BADAN 
Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan kanan lemas 

dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 4 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke samping kaki 

kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8.dilakukan 2 set.   

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

                  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan lemas, dan 

sebaliknya, dengan hitungan 2x8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

                  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari kaki kanan 

lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

                  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil     

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

 



112 
 

 

PERTEMUAM KETIGA LATIHAN GERAKAN BADAN 

 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 4 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 

8.dilakukan 2 set.   

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil     

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KEEMPAT LATIHAN GERAKAN BADAN 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

 1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan 

lemas, dan sebaliknya, dengan hitungan 2x8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

       1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KELIMA LATIHAN GERAKAN BADAN 

 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

 1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya , dengan hitungan 2x8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan 

kanan lemas, dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KEENAM LATIHAN GERAKAN BADAN 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan 

kanan lemas, dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

       1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                 Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KETUJUH LATIHAN GERAKAN BADAN 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya , dengan hitungan 2 x 

8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan 

kanan lemas, dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KEDELAPAN LATIHAN GERAK BADAN 

 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya ,  dengan hitungan 2 

x 8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KESEMBILAN LATIHAN GERAK BADAN 
 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

 1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan 

lemas, 

 dan sebaliknya, dengan hitungan 2x8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KESEPULUH LATIHAN GERAK BADAN 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

 1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya , dengan hitungan 2x8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                 Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KESEBELAS LATIHAN GERAK BADAN 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama siap ya 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya , dengan hitungan 2 x 

8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                 Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan 

lemas, dan sebaliknya, dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set. 

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KEDUABELAS LATIHAN GERAK BADAN 

 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: berdiri tegap kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan 

kanan lemas, dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                 Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari 

kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 

set. 

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                                 Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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GERAK BADAN 
(13 Agustus 2005) 

 
Awal Latihan 
 
Mari kita bergerak Badan 
Sebelum kita masuk belajar 
Ambillah tempat buatlah jarak 
Agar tidak bersentuhan 

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                   Badan segar penyakit tak datang 

 
Dilakukan Sedang Latihan Gerak Badan Dalam Posisi Berdiri 
 

1. Telapak tangan kiri menyentuh lutut,  
Lengan kanan lemas dan sebaliknya,  
Dengan hitung 2x8  
Dilakukan 2 set. 

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                   Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

2. Lengan kiri menyilang lewat paha  
Lurus ke samping kaki kanan,  
Lengan kanan lemas dan sebaliknya ,  
Dengan hitungan 2x8  

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                   Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

3. Siku kiri menyentuh lutut kanan, 
Lengan kanan lemas, dan sebaliknya 
Dengan hitungan 2 x 8. 
Dilakukan 2 set 

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                   Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

4. Ujung jari tangan kiri  
            Menyentuh ujung jari kaki kanan  
            Lengan kanan lemas dan sebaliknya  
            Dengan hitungan 2 x 8  

Reff.    Locat kiri loncat kekanan 
                   Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 
Lagu: Menanam Jagung   
Cipt. Ibu Kasur 
Syair: Julius Pinontoan 
Musiksi 
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HOREEE ….. KITA SELESAI BERGERAK, 
BADAN SEGAR SEMUA MASUK KELAS. 

 
 

KITA SEGAR  
 
Masuk Kelas 
 
1.   Kita masuk di dalam kelas 

Mulai belajar lagi membaca 
Ambillah buku belajar baca 
Agar kita cepat pandai 

 
Reff.     Mari kita belajar lagi 3X 

                         Jangan pelan, kita terlambat, 
                       Kalau malas, jadilah bodoh 
                       Kalau rajin, jadilah pandai. 

 
2.   Kita masuk di dalam kelas  

Mulai belajar lagi menulis 
Ambillah buku belajar tulis 
Agar kita cepat pandai 

Reff.     Mari kita belajar lagi 3X 
                         Jangan pelan, kita terlambat, 

                       Kalau malas, jadilah bodoh 
                       Kalau rajin, jadilah pandai. 

 
 

3.   Kita masuk di dalam kelas 
Mulai belajar lagi menghitung 
Ambillah buku belajar hitung 
Agar kita cepat pandai 

Reff.     Mari kita belajar lagi 3X 
                         Jangan pelan, kita terlambat, 

                       Kalau malas, jadilah bodoh 
                       Kalau rajin, jadilah pandai. 

 
 

 
Lagu: Menanam Jagung   
Cipt. Ibu Kasur 
Syair: Julius Pinontoan 
Musiksi: 
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LATIHAN KETERAMPILAN GERAKAN DASAR MERANGSANG 
FUNGSI SARAF OTAK DAN TINGKAT KETELITIAN 

TERHADAP KEMAMPUAN MENGHITUNG 
 

 

1. Gerakan dasar cross crawl sit up 

 

Tujuan gerakan: 

1. Dua belahan otak diaktifkan secara bersamaan 

2. Otot perut diperkuat 

3. Melegahkan punggung bagian bawah 

4. Memudahkan penerimaan pelajaran 

5. Menunjang membaca, mendengakan, menghitung, dan menulis. 

 

II. Lamanya latihan: ± 3 menit sehari dengan hitungan 2x8 dan dilakukan 2 set  

tiap gerakan. 

 

III. Model latihan gerakan dasar cross crawl dan cross crawl sit up 

 

1.  Model latihan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut kanan lengan 

kanan kanan lemas dan sebaliknya. 

2.  Model latihan kedua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke samping 

kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya. 

3.  Model latihan ketiga siku kiri menynetuh lutut kanan lengan kanan lemas, 

kemudian siku kanan menyentuh lutut kiri dan lengan kiri lemas. 

4.  Model latihan keempat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari kaki 

kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya 
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PERTEMUAN PERTAMA LATIHAN GERAK BADAN 
Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan kanan lemas 

dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 4 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua , lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke samping kaki 

kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan lemas, dan 

sebaliknya,  dengan hitungan 2x8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

               1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari kaki kanan 

lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

               1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil     

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KEDUA LATIHAN GERAK BADAN 
Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan kanan lemas 

dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 4 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

         1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 
Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua , lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke samping kaki 

kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

                  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan lemas, dan 

sebaliknya,  dengan hitungan 2x8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

                  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari kaki kanan 

lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

                1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

               1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil     

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAM KETIGA LATIHAN GERAK BADAN 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 4 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua , lengan kiri menyilang lewat paha lurus 

ke samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 

x 8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

               1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         

sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

       1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil     

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KEEMPAT LATIHAN GERAK BADAN 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

 1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan 

lemas, dan sebaliknya,  dengan hitungan 2x8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

       1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

     1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KELIMA LATIHAN GERAK BADAN 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

 1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya , dengan hitungan 2x8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan 

kanan lemas, dan sebaliknya, dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KEENAM LATIHAN GERAK BADAN 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan 

kanan lemas, dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KETUJUH LATIHAN GERAK BADAN 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya , dengan hitungan 2 x 

8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan 

kanan lemas, dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KEDELAPAN LATIHAN GERAK BADAN 

 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya , dengan hitungan 2 x 

8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KESEMBILAN LATIHAN GERAK BADAN 
 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

 1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan 

lemas, dan sebaliknya, dengan hitungan 2x8 dilakukan 2 set. 

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                               Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KESEPULUH LATIHAN GERAK BADAN 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

 1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya , dengan hitungan 2x8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                                Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung 

jari kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 

dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                            Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KESEBELAS LATIHAN GERAK BADAN 
 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama siap ya 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke dua lengan kiri menyilang lewat paha lurus ke 

samping kaki kanan, lengan kanan lemas dan sebaliknya , dengan hitungan 2 x 

8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan kanan 

lemas, dan sebaliknya, dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 set. 

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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PERTEMUAN KEDUABELAS LATIHAN GERAK BADAN 

 

Anak-anak mari kita bergerak badan. 

Sikap awal: posisi terbaring kaki rapat tangan lemas di samping badan. 

 

Kita masuk 

Pada model latihan gerakan pertama telapak tangan kiri menyentuh lutut, lengan 

kanan lemas dan sebaliknya, dengan hitung 2x8 dilakukan 2 set. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

  1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         Berhenti 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke tiga siku kiri menyentuh lutut kanan, lengan 

kanan lemas, dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8.dilakukan 2 set.  

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7        sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                              Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 

Kembali sikap awal dan kita masuk 

Pada model latihan gerakan ke empat ujung jari tangan kiri menyentuh ujung jari 

kaki kanan lengan kanan lemas dan sebaliknya dengan hitungan 2 x 8 dilakukan 2 

set. 

Pada set ke dua di lakukan cepat sampil loncat. 

Kita mulai set pertama lima, empat, tiga, dua, satu (go) 

1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7         set dua 

      1    2     3     4     5     6     7     8      2     2     3     4     5     6     7       sambil      

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                             Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 
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GERAK BADAN  
(13 Agustus 2005) 

 
Awal Latihan 
 
Mari kita bergerak Badan 
Sebelum kita masuk belajar 
Ambillah tempat buatlah jarak 
Agar tidak bersentuhan 

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                   Badan segar penyakit tak datang 

 
Dilakukan Sedang Latihan Gerak Badan Dalam Posisi Terbaring 
 
1.   Telapak tangan kiri menyentuh lutut,  

Lengan kanan lemas dan sebaliknya,  
Dengan hitung 2x8  
Dilakukan 2 set. 

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                   Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

2.   Lengan kiri menyilang lewat paha  
Lurus ke samping kaki kanan,  
Lengan kanan lemas dan sebaliknya ,  
Dengan hitungan 2x8  

Reff.   Sentuh kiri sentuh kekanan 
                   Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

3.   Siku kiri menyentuh lutut kanan, 
Lengan kanan lemas, dan sebaliknya 
Dengan hitungan 2 x 8. 
Dilakukan 2 set 

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                   Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

4.   Ujung jari tangan kiri  
Menyentuh ujung jari kaki kanan  
Lengan kanan lemas dan sebaliknya  
Dengan hitungan 2 x 8  

Reff.    Sentuh kiri sentuh kekanan 
                   Tangan menyilang, lain dilemaskan 2x 

 
Lagu: Menanam Jagung   
Cipt. Ibu Kasur 
Syair: Julius Pinontoan 
Musiksi 
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HOREEE ….. KITA SELESAI BERGERAK, 
BADAN SEGAR SEMUA MASUK KELAS. 

 
 

KITA SEGAR  
 
Masuk Kelas 
 
1.   Kita masuk di dalam kelas 

Mulai belajar lagi membaca 
Ambillah buku belajar baca 
Agar kita cepat pandai 

 
Reff.     Mari kita belajar lagi 3X 

                         Jangan pelan, kita terlambat, 
                       Kalau malas, jadilah bodoh 
                       Kalau rajin, jadilah pandai. 

 
2.   Kita masuk di dalam kelas  

Mulai belajar lagi menulis 
Ambillah buku belajar tulis 
Agar kita cepat pandai 

Reff.     Mari kita belajar lagi 3X 
                         Jangan pelan, kita terlambat, 

                       Kalau malas, jadilah bodoh 
                       Kalau rajin, jadilah pandai. 

 
 

3.   Kita masuk di dalam kelas 
Mulai belajar lagi menghitung 
Ambillah buku belajar hitung 
Agar kita cepat pandai 

Reff.     Mari kita belajar lagi 3X 
                         Jangan pelan, kita terlambat, 

                       Kalau malas, jadilah bodoh 
                       Kalau rajin, jadilah pandai. 

 
 

 
Lagu: Menanam Jagung   
Cipt. Ibu Kasur 
Syair: Julius Pinontoan 
Musiksi: 
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Lampiran:  9 

Data Uji Coba Instrumen Kemampuan Menghitung Pada SD Negeri 04 Wenang 
Tengah Dan SD Negeri 70 Manado Selatan 29 September 

Dan 6 Oktober 2005 
 

 

No 

 

Nama-nama Siswa 

 

Kelamin 

 

Menghitung 

 

Waktu 

Sekolah 

Negeri 

1 Dofi L 100 11 70 

2 Adriando Rattu L 100 11.19 70 

3 Ester Warouw P 100 12.23 70 

4 Emilda P 99 14.18 04 

5 Sandy Tuwo L 100 15.52.09 70 

6 Faldi L 100 16.16.58 04 

7 Marina Ruaw P 100 16.25 70 

8 Armando M L 100 17.20 70 

9 Nabila M P 100 17.27.48 04 

10 Desi Pongkorung P 100 17.35 70 

11 Rexnaldi R. L 100 17.51.26 04 

12 Franser Dady L 100 18.48 70 

13 Christy M.M. P 100 19.07 70 

14 Parrisia P 100 19.27. 70 

15 Christin P 100 19.53.25 04 

16 Sendi W. P 100 21.20 04 

17 Buayen L 100 23.12 70 

18 Parkin L 100 26.23 04 

19 Gisela Kilapong P 100 27.19 70 

20 Grace Taju P 100 31.02.38 04 

21 Rwa Herdigong L 100 31.03.50 04 

22 Christian None L 100 39.34 70 
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Data Uji Coba Instrumen Tingkat Ketelitian Pada SD Negeri 04 Wenang Tengah 
Dan SD Negeri 70 Manado Selatan 29 September Dan 

6 Oktober 2005 
 

 

No 

 

Nama-nama Siswa 

 

Kelamin 

Tingkat 

Ketelitian 

 

Waktu 

Sekolah 

Negeri 

1 Regina Karongkong  P 100 14.21.09 70 

2 Gereald L 100 14.48.05 70 

3 Moren K. P 100 16.57 70 

4 Bella M. L 100 18.57.05 70 

5 Sami Tota Boham L 100 20.24 70 

6 Inedoh O P 100 20.26 70 

7 Anggriani U. P 100 20.29 04 

8 Nandi Abinto L 100 21.15 70 

9 Akbar L 100 21.25 70 

10 Udin H. L 100 22.24 70 

11 Haflan L 100 24.20.25 04 

12 Thian L 100 26.24.47 04 

13 Rafles L 100 27.14.38 04 

14 Meyti Lelet P 100 27.58 70 

15 Christian Roringpandey L 100 29.20 70 

16 Angelita Poni P 100 29.26.23 04 

17 Enjel Tanauma P 100 29.33.15 04 

18 Erine L 100 31.04 70 

19 Samuel L 100 31.06.14 04 

20 Rifaldi L 100 31.18.35 04 
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Lampiran:  10 

DATA HASIL TES AWAL DAN AKHIR 

1. Tanggal            : 10 Oktober 2005 

2. Tanggal            : 26 Oktober 2005 

 
DATA PENELITIAN PENGARUH LATIHAN KETERAMPILAN GERAKAN DASAR 

MERANGSANG FUNGSI SARAF OTAK DAN TINGKAT KETELITIAN  
DAN KEMAMPUAN MENGHITUNG SISWA KELAS V  

SD NEGERI 20 TAHUN 2005 
 

No. Nama Kela
min 

Data Tingkat 
Ketelitian 

Data 
Kemampuan 
Menghitung 

Keterang
an 

Awal Akhir Awal Akhi
r 

1 Clandia Putang P 69 69 100 100 Tinggi  
2 Jenniper A. Wehantow P 64 57 97 100 
3 Ira Wati P 63 85 66 97  
4 Niluh Putu P 57 62 64 100  
5 Jane Waner P 57 33 19 38  
6 Monalisa Suot P 56 77 40 100  
7 Lady Pical P 53 54 29 46  
8 Filma M.Masud P 50 58 64 89  
9 Youdi Mokoginta L 46 50 47 77  

10 Angelin Kalaw P 44 41 20 54  
11 Wakhid Hasan L 40 36 26 81  
12 Pingkan A.R. Pessak P 40 68 56 96  
13 Alianto S. L 39 44 20 36  
14 Devison Limpong L 38 43 32 80  
15 Harry Y.Bay. L 36 36 35 89  
16 Stevian . Polopadang L 33 39 46 70 Rendah 
17 Herry Yanta Abay L 31 0 25 43  
18 Alter F Laoh L 30 38 39 64  
19 Mauren Manopa P 30 37 33 50  
20 Stephonie Parengkuan P 29 39 30 99  
21 Christian Pakasi L 27 38 10 28  

   22 Renaldy Sadi L 22 44 15 56  
23 Chrisian Bangunan L 20 26 24 57  
24 Evan L 16 44 35 78  
25 Franly Kawatak L 11 34 18 46  
26 Reberca A. Kenap P 9 31 27 65  
27 Nur Ayu Rezeky A. P 4 37 81 100  
28 Andino Lorenso K. L 4 9 13 65  
29 Brando Yosadai L 3 26 18 66 
30 Brayen Mumek L 3 5 31 41  
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DATA PENELITIAN PENGARUH LATIHAN KETERAMPILAN GERAKAN DASAR  

MERANGSANG FUNGSI SARAF OTAK DAN TINGKAT KETELITIAN DAN  
KEMAMPUAN MENGHITUNG SISWA KELAS V  SD ST.THERESIA  

KATOLIK MALALAYANG TAHUN 2005 
 

No. Nama Kela
min 

Data Tingkat 
Ketelitian 

Data 
Kemampuan 
Menghitung 

Keterang
an 

Awal Akhir Awal Akhi
r 

1 Miranda M.S. L 79 66 100 96 Tinggi 
2 Revena Pangemanan  P 75 100 99 97  
3 Regina Lasapu P 66 63 65 89  
4 Gabrela S. Joseph P 66 65 40 100  
5 Kristian Matasik L 64 62 64 100  
6 Billeh Jinata L 64 71 70 100  
7 Regina Porayow P 60 70 93 100  
8 Brigita Jiesral P 59 54 59 88  
9 Hani Butang  L 59 78 0 79  

10 Grace Wayong P 57 71 99 100  
11 Reza R. Tumbuan L 56 60 97 99  
12 Candy Tendean P 54 54 81 99  
13 Mariana Kemur P 54 52 83 100  
14 Yustika Nayoan P 54 67 54 100  
15 Ansela Ratag P 54 58 66 90  
16 Yoan Henoch P 52 56 43 62  
17 Marsel Maryano Senduk L 51 51 64 75  
18 Patrisia RM P 49 55 48 46  
19 Esteriah Kindangen P 48 44 35 50 Rendah 
20 Kristian Kaunang L 48 57 34 76  
21 Aditya Janwar S. L 46 44 41 58  
 22 Grace V. Ratu P 46 60 65 58  
23 Ryan Minginsidi L 44 51 60 86  
24 Janet Nelwan P 41 56 60 100  
25 Denisi Rog L 41 53 27 25  
26 Oktavico Soputan L 40 50 28 54  
27 Irene Simarmata P 40 31 43 74  
28 Wailan Purukan L 40 43 32 76  
29 Eirene Veba Schouten P 39 44 16 60  
30 Andero A. Hilmikong  L 36 34 21 53  
31 Gabriela Kawengian P 33 42 23 54  
32 Marviel T. L 32 43 49 65  
33 Christian Ponamon L 25 52 12 13  
34 Sesikia Nikolas P 23 45 37 79  
35 David Goni L 18 40 83 82  
36 Gretty Mba’u P 3 31 24 66  
37 Wiliam Kotambunan L 0 17 62 71  
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DATA PENELITIAN PENGARUH TANPA LATIHAN DALAM TINGKAT 

KETELITIAN DAN KEMAMPUAN MENGHITUNG   
SISWA KELAS V SD NEGERI 56 TAHUN 2005 

 
No. Nama Kela

min 
Data Tingkat 

Ketelitian 
Data 

Kemampuan 
Menghitung 

Keterang
an 

Awal Akhir Awal Akhir 
1 Agung Perdana L 67 79 99 100 Tinggi 
2 Aswin  L 59 71 95 100  
3 Maichael L 43 28 78 69  
4 Merri Natalia P 38 60 40 69  
5 Ceril L 38 40 82 73  
6 Vega Sempan P 36 50 38 43  
7 Novita Lumika P 35 32 48 30  
8 Kristi L. P 35 38 56 68  
9 Alvin  L 35 10 36 26  

10 Davec W. L 34 49 82 62  
11 Andika L 30 47 49 77  
12 Cindi Cineba  P 29 32 39 49  
13 Meita P 28 33 43 32 Rendah 
14 Novri S.  L 26 32 67 57  
15 Cici P 22 39 34 28  
16 Jeni  P 21 29 24 24  
17 Doudi L 21 23 13 11  
18 Daniel Purba L 16 16 39 48  
19 Erick L 14 28 52 58  
20 Esi P 13 22 7 2  
21 Vanesa Ripka P 9 25 13 27  
 22 Dewi P 7 18 22 45  
23 Jani Ansar L 3 40 60 15  
24 Refli M. L 0 0 4 9  
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DATA PENELITIAN TINGKAT KETELITIAN AWAL DAN KEMAMPUAN 
MENGHITUNG AKHIR SISWA KELAS V SD NEGERI 20 TAHUN 2005 

 
No.  

Nama 
 

Kelamin
Data 

Tingkat 
Ketelitian 

Data 
Kemampuan 
Menghitung 

 
Keterangan 

Awal Akhir 
1 Clandia Putang P 69 100 Tinggi  
2 Jenniper A. Wehantow P 64 100  
3 Ira Wati P 63 97  
4 Niluh Putu P 57 100  
5 Jane Waner P 57 38  
6 Monalisa Suot P 56 100  
7 Lady Pical P 53 46  
8 Filma M.Masud P 50 89  
9 Youdi Mokoginta L 46 77  
10 Angelin Kalaw P 44 54  
11 Wakhid Hasan L 40 81  
12 Pingkan A.R. Pessak P 40 96  
13 Alianto S. L 39 36  
14 Devison Limpong L 38 80  
15 Harry Y.Bay. L 36 89  
16 Stevian . Polopadang L 33 70 Rendah 
17 Herry Yanta Abay L 31 43  
18 Alter F Laoh L 30 64  
19 Mauren Manopa P 30 50  
20 Stephonie Parengkuan P 29 99  
21 Christian Pakasi L 27 28  

   22 Renaldy Sadi L 22 56  
23 Chrisian Bangunan L 20 57  
24 Evan L 16 78  
25 Franly Kawatak L 11 46  
26 Reberca A. Kenap P 9 65  
27 Nur Ayu Rezeky A. P 4 100  
28 Andino Lorenso K. L 4 65  
29 Brando Yosadai L 3 66  
30 Brayen Mumek L 3 41  
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DATA PENELITIAN TINGKAT KETELITIAN AWAL DAN KEMAMPUAN 
MENGHITUNG AKHIR SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR 

ST.THERESIA KATOLIK MALALAYANG TAHUN 2005 
 
 

No.  
Nama 

 
Kelamin 

Data 
Tingkat 

Ketelitian 

Data 
Kemampuan 
Menghitung 

 
Keterangan 

Awal Akhir 
1 Miranda M.S. L 79 96 Tinggi 
2 Revena Pangemanan  P 75 97  
3 Regina Lasapu P 66 89  
4 Gabrela S. Joseph P 66 100  
5 Kristian Matasik L 64 100  
6 Billeh Jinata L 64 100  
7 Regina Porayow P 60 100  
8 Brigita Jiesral P 59 88  
9 Hani Butang  L 59 79  
10 Grace Wayong P 57 100  
11 Reza R. Tumbuan L 56 99  
12 Candy Tendean P 54 99  
13 Mariana Kemur P 54 100  
14 Yustika Nayoan P 54 100  
15 Ansela Ratag P 54 90  
16 Yoan Henoch P 52 62  
17 Marsel Maryano Senduk L 51 75  
18 Patrisia RM P 49 46  
19 Esteriah Kindangen P 48 50 Rendah
20 Kristian Kaunang L 48 76  
21 Aditya Janwar S. L 46 58  

 22 Grace V. Ratu P 46 58  
23 Ryan Minginsidi L 44 86  
24 Janet Nelwan P 41 100  
25 Denisi Rog L 41 25  
26 Oktavico Soputan L 40 54  
27 Irene Simarmata P 40 74  
28 Wailan Purukan L 40 76  
29 Eirene Veba Schouten P 39 60  
30 Andero A. Hilmikong  L 36 53  
31 Gabriela Kawengian P 33 54  
32 Marviel T. L 32 65  
33 Christian Ponamon L 25 13  
34 Sesikia Nikolas P 23 79  
35 David Goni L 18 82  
36 Gretty Mba’u P 3 66  
37 Wiliam Kotambunan L 0 71  
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DATA PENELITIAN TINGKAT KETELITIAN AWAL DAN KEMAMPUAN 

MENGHITUNG SKHIR PADA SISWA KELAS V 
SD NEGERI 56 TAHUN 2005 

 
No.  

Nama 
 

Kelamin 
Data 

Tingkat 
Ketelitian 

Data 
Kemampuan 
Menghitung 

 
Keterangan 

Awal Akhir 
1 Agung Perdana L 67 100 Tinggi 
2 Aswin  L 59 100  
3 Maichael L 43 69  
4 Merri Natalia P 38 69  
5 Ceril L 38 73  
6 Vega Sempan P 36 43  
7 Novita Lumika P 35 30  
8 Kristi L. P 35 68  
9 Alvin  L 35 26  
10 Davec W. L 34 62  
11 Andika L 30 77  
12 Cindi Cineba  P 29 49  
13 Meita P 28 32 Rendah 
14 Novri S.  L 26 57  
15 Cici P 22 28  
16 Jeni  P 21 24  
17 Doudi L 21 11  
18 Daniel Purba L 16 48  
19 Erick L 14 58  
20 Esi P 13 2  
21 Vanesa Ripka P 9 27  

 22 Dewi P 7 45  
23 Jani Ansar L 3 15  
24 Refli M. L 0 9  
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DATA TINGKAT KETELITIAN SISWA KELAS V SD 
DI KOTA MANADO SULAWESI UTARA 2005 

 
No Data Tingkat Ketelitian Gerakan Dasar Keterangan 

Cross Crawl Cross Crawl Sit 
UP 

Tanpa Latiahn

1 69 79 67 
2 64 75 59  
3 63 66 43  
4 57 66 38  
5 57 64 38  
6 56 64 36  
7 53 60 35  
8 50 59 35  
9 46 59 35  
10 44 57 34  
11 40 56 30  
12 40 54 29  
13 39 54 28  
14 38 54 26  
15 36 54 22  
16 33 52 21  
17 31 51 21  
18 30 49 16  
19 30 48 14  
20 29 48 13  
21 27 46 9  
22 22 46 7  
23 20 44 3  
24 16 41 0  
25 11 41   
26 9 40   
27 4 40   
28 4 40   
29 3 39   
30 3 36   
31  33   
32  32   
33  25   
34  23   
35  18   
36  3   
37  0   
     
 



149 
 

 

Lampiran:  11 
 

DATA SELISIH HASIL TES AWAL DAN AKHIR 

1. Tanggal            : 10 Oktober 2005 

2. Tanggal            : 26 Oktober 2005 

DATA KEMAMPUAN MENGHITUNG DAN SELISIH HASIL TES AWAL  
DAN AKHIR PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 20 TAHUN 2005 

 
No. Nama Kela

min 
Data Kemampuan 

Menghitung 
Selisih 

Awal dan 
Akhir 

Keterangan 

Awal Akhir 
1 Clandia Putang P 100 100 0 Tinggi  
2 Jenniper A. Wehantow P 97 100 3  
3 Ira Wati P 66 97 31  
4 Niluh Putu P 64 100 36  
5 Jane Waner P 19 38 19  
6 Monalisa Suot P 40 100 60  
7 Lady Pical P 29 46 17  
8 Filma M.Masud P 64 89 25  
9 Youdi Mokoginta L 47 77 30  
10 Angelin Kalaw P 20 54 34  
11 Wakhid Hasan L 26 81 55  
12 Pingkan A.R. Pessak P 56 96 40  
13 Alianto S. L 20 36 16  
14 Devison Limpong L 32 80 48  
15 Harry Y.Bay. L 35 89 54  
16 Stevian . Polopadang L 46 70 24 Rendah 
17 Herry Yanta Abay L 25 43 18  
18 Alter F Laoh L 39 64 25  
19 Mauren Manopa P 33 50 17  
20 Stephonie Parengkuan P 30 99 69  
21 Christian Pakasi L 10 28 18  

   22 Renaldy Sadi L 15 56 41  
23 Chrisian Bangunan L 24 57 33  
24 Evan L 35 78 43  
25 Franly Kawatak L 18 46 28  
26 Reberca A. Kenap P 27 65 38  
27 Nur Ayu Rezeky A. P 81 100 19  
28 Andino Lorenso K. L 13 65 52  
29 Brando Yosadai L 18 66 48  
30 Brayen Mumek L 31 41 10  

     
 
 
 
 
 
 
 

 



150 
 

 

DATA KEMAMPUAN MENGHITUNG DAN SELISIH HASIL TES AWAL 
 DAN AKHIR SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR ST.THERESIA 

 KATOLIK MALALAYANG TAHUN 2005 
 

No. Nama Kela
min 

Data 
Kemampuan 

Menghitu 

Selisih 
Awal dan 

Akhir 

Keterangan 

Awal Akhir 
1 Miranda M.S. L 100 96 -4 Tinggi 
2 Revena Pangemanan  P 99 97 12  
3 Regina Lasapu P 65 89 24  
4 Gabrela S. Joseph P 40 100 60  
5 Kristian Matasik L 64 100 36  
6 Billeh Jinata L 70 100 30  
7 Regina Porayow P 93 100 7  
8 Brigita Jiesral P 59 88 29  
9 Hani Butang  L 0 79 79  

10 Grace Wayong P 99 100 1  
11 Reza R. Tumbuan L 97 99 2  
12 Candy Tendean P 81 99 18  
13 Mariana Kemur P 83 100 17  
14 Yustika Nayoan P 54 100 46  
15 Ansela Ratag P 66 90 24  
16 Yoan Henoch P 43 62 19  
17 Marsel Maryano Senduk L 64 75 11  
18 Patrisia RM P 48 46 -2  
19 Esteriah Kindangen P 35 50 15 Rendah 
20 Kristian Kaunang L 34 76 42  
21 Aditya Janwar S. L 41 58 17  
 22 Grace V. Ratu P 65 58 -7  
23 Ryan Minginsidi L 60 86 26  
24 Janet Nelwan P 60 100 40  
25 Denisi Rog L 27 25 -2  
26 Oktavico Soputan L 28 54 26  
27 Irene Simarmata P 43 74 31  
28 Wailan Purukan L 32 76 44  
29 Eirene Veba Schouten P 16 60 44  
30 Andero A. Hilmikong  L 21 53 32  
31 Gabriela Kawengian P 23 54 31  
32 Marviel T. L 49 65 16  
33 Christian Ponamon L 12 13 1  
34 Sesikia Nikolas P 37 79 42  
35 David Goni L 83 82 -1  
36 Gretty Mba’u P 24 66 42  
37 Wiliam Kotambunan L 62 71 9  
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DATA KEMAMPUAN MENGHITUNG DAN SELISIH HASIL TES AWAL DAN 
AKHIR  PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 56 TAHUN 2005 

 
No. Nama Kela

min 
Data Kemampuan 

Menghitung  
Selisih 

Awal dan 
Akhir 

Keterangan 

Awal Akhir 
1 Agung Perdana L 99 100 1 Tinggi 
2 Aswin  L 95 100 5  
3 Maichael L 78 69 -9  
4 Merri Natalia P 40 69 29  
5 Ceril L 82 73 -9  
6 Vega Sempan P 38 43 5  
7 Novita Lumika P 48 30 -18  
8 Kristi L. P 56 68 12  
9 Alvin  L 36 26 -10  

10 Davec W. L 82 62 -28  
11 Andika L 49 77 28  
12 Cindi Cineba  P 39 49 10  
13 Meita P 43 32 -11 Rendah 
14 Novri S.  L 67 57 -10  
15 Cici P 34 28 -6  
16 Jeni  P 24 24 0  
17 Doudi L 13 11 -2  
18 Daniel Purba L 39 48 9  
19 Erick L 52 58 6  
20 Esi P 7 2 -5  
21 Vanesa Ripka P 13 27 14  
 22 Dewi P 22 45 13  
23 Jani Ansar L 60 15 -45  
24 Refli M. L 4 9 5  
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Lampiran 12  
Rangkuman Hasil Peningkatan Kemampuan Menghitung  

 
Nomor Tingkat Gerakan Dasar Tanpa 

Latihan 
Total 

Cross Crawl Cross Crawl 
Sit Up  

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinggi 

0 -4 1  
2 3 12 5 
3 31 24 -9 
4 36 60 29 
5 19 36 -9 
6 60 30 5 
7 17 7 -18 
8 25 29 12 
9 30 79 -10 
10 34 1 -28 
11 55 2 28 
12 40 18 10 
13 16 17  
14 48 46  
15 54 24  
16  19  
17  11  
18 -2

Mean 31,200 22,722 1,333 19,8444 
Std Deviation 18,316 21,916 17,238 22,5257 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendah 

24 15 -11  
2 18 42 -10 
3 25 17 -6 
4 17 -7 0 
5 69 26 -2 
6 18 40 9 
7 41 -2 6 
8 33 26 -5 
9 43 31 14 
10 28 44 13 
11 38 44 -45 
12 19 32 5 
13 52 31  
14 48 16  
15 10 1  
16  42  
17  -1  
18  42  
19  9  

Mean 32,200 23,579 -2,667 19,5435 
Std Deviation 16,174 17,328 15,762 21,3080 
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Lampiran 13  HASIL PERHITUNGAN SPSS PENINGKATAN  
KEMAMPUAN MENGHITUNG 

 
HASIL ANALISIS PENINGKATAN  

KEMAMPUAN MENGHITUNG 
 

Univariate Analysis of Variance 
Warnings

Post hoc tests are not performed for TK because there are fewer than three groups.
   

Between-Subjects Factors

CC 30
CCSU 37
TL 24
CCT 45
CCR 46

1.00
2.00
3.00

KGD

1.00
2.00

TK

Value Label N

 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: HPPKM

31.2000 18.31549 15
32.2000 16.17405 15
31.7000 16.98508 30
22.7222 21.91643 18
23.5789 17.32793 19
23.1622 19.42008 37

1.3333 17.23808 12
-2.6667 15.76148 12

-.6667 16.28194 24
19.8444 22.52570 45
19.5435 21.30801 46
19.6923 21.79689 91

TK
CCT
CCR
Total
CCT
CCR
Total
CCT
CCR
Total
CCT
CCR
Total

KGD
CC

CCSU

TL

Total

Mean Std. Deviation N

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: HPPKM

.451 5 85 .812
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of
the dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+KGD+TK+KGD * TKa. 
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Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: HPPKM

14829.009a 5 2965.802 9.026 .000
28770.108 1 28770.108 87.556 .000
14715.430 2 7357.715 22.392 .000

11.254 1 11.254 .034 .854
107.047 2 53.523 .163 .850

27930.376 85 328.593
78048.000 91
42759.385 90

Source
Corrected Mode
Intercept
KGD
TK
KGD * TK
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .347 (Adjusted R Squared = .308)a. 
 

 
 
 

Estimated Marginal Means 
1. Grand Mean

Dependent Variable: HPPKM

18.061 1.930 14.224 21.899
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
2. KGD

Dependent Variable: HPPKM

31.700 3.310 25.120 38.280
23.151 2.981 17.223 29.078

-.667 3.700 -8.024 6.690

KGD
CC
CCSU
TL

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
3. TK

Dependent Variable: HPPKM

18.419 2.740 12.972 23.865
17.704 2.720 12.296 23.112

TK
CCT
CCR

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
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4. KGD * TK

Dependent Variable: HPPKM

31.200 4.680 21.894 40.506
32.200 4.680 22.894 41.506
22.722 4.273 14.227 31.217
23.579 4.159 15.310 31.847
1.333 5.233 -9.071 11.738

-2.667 5.233 -13.071 7.738

TK
CCT
CCR
CCT
CCR
CCT
CCR

KGD
CC

CCSU

TL

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
 

 
Post Hoc Tests 

KETERAMPILAN GERAKAN DASAR 
Multiple Comparisons

Dependent Variable: HPPKM

8.5378 4.45353 .140 -2.0859 19.1615
32.3667* 4.96432 .000 20.5245 44.2088
-8.5378 4.45353 .140 -19.1615 2.0859
23.8288* 4.75103 .000 12.4955 35.1622

-32.3667* 4.96432 .000 -44.2088 -20.5245
-23.8288* 4.75103 .000 -35.1622 -12.4955

8.5378 4.45353 .059 -.3170 17.3927
32.3667* 4.96432 .000 22.4963 42.2371
-8.5378 4.45353 .059 -17.3927 .3170
23.8288* 4.75103 .000 14.3825 33.2751

-32.3667* 4.96432 .000 -42.2371 -22.4963
-23.8288* 4.75103 .000 -33.2751 -14.3825

8.5378 4.45353 .176 -2.3389 19.4146
32.3667* 4.96432 .000 20.2424 44.4909
-8.5378 4.45353 .176 -19.4146 2.3389
23.8288* 4.75103 .000 12.2255 35.4322

-32.3667* 4.96432 .000 -44.4909 -20.2424
-23.8288* 4.75103 .000 -35.4322 -12.2255

(J) KGD
CCSU
TL
CC
TL
CC
CCSU
CCSU
TL
CC
TL
CC
CCSU
CCSU
TL
CC
TL
CC
CCSU

(I) KGD
CC

CCSU

TL

CC

CCSU

TL

CC

CCSU

TL

Tukey HSD

LSD

Bonferroni

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Based on observed means.
The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Homogeneous Subsets 
HPPKM

24 -.6667
37 23.1622
30 31.7000

1.000 .174

KGD
TL
CCSU
CC
Sig.

Tukey HSD a,b
N 1 2

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 328.593.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 29.404.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean of
the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.

b. 

Alpha = .05.c. 
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Lampiran : 14 
 

B.  ANALISIS REGRESI PENGARUH KECEPATAN/ KETELITIAN 
TERHADAP KEMAMPUAN MENGHITUNG 

 
Curve Fit 

 
Dependent variable.. KMAKHIR           Method.. LINEAR 

 
Listwise Deletion of Missing Data 

 
r                    ,64284 
r Square             ,41324 
Adjusted r Square    ,40665 
Standard Error     20,56659 

 
Analysis of Variance: 

 
DF   Sum of Squares      Mean Square 

 
Regression      1        26513,099        26513,099 
Residuals      89        37645,627          422,985 

 
F =      62,68101       Signif F =  ,0000 

 
-------------------- Variables in the Equation -------------------

- 
 

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig 
T 
 

KKAKHIR             ,912010     ,115194    ,642839     7,917  
,0000 

(Constant)        25,516128    5,609543                4,549  
,0000 

 

Kecepatan/Ketelitian Akhir

120100806040200
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Regression 

Model Summary

,643a ,413 ,407 20,56659
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kecepatan/Ketelitian Akhira. 
 

ANOVAb

26513,099 1 26513,099 62,681 ,000a

37645,627 89 422,985
64158,725 90

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kecepatan/Ketelitian Akhira. 

Dependent Variable: Kemampuan Menghitung Akhirb. 
 

 
Coefficientsa

25,516 5,610 4,549 ,000

,912 ,115 ,643 7,917 ,000

(Constant)
Kecepatan/Ketelitian
Akhir

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kemampuan Menghitung Akhira. 
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Lampiran 15 
Lampiran 16 
Lampiran 17                    Gambar Perlakuan 
Lampiran 18 
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RIWAYAT HIDUP 
 

Julius Pinontoan. Tempat/Tanggal Lahir  : Pinilih, 15 Agustus 1948 di 

Propinsi Sulawesi Utara. Anak pertama dari empat bersaudara dari ayah Jacob 

Pinontoan dan ibu Luisa Rumagit. 

Pendidikan: Tahun 1964 tamat SD GMIM Pinilih, Tahun 1967 tamat SMP 

Negeri Tatelu, Tahun 1970 tamat SMOA Negeri Manado, Tahun 1977 tamat 

Sarjana Muda FKIK Manado, dan Tahun 1983 tamat Sarjana FPOK Manado 

Pekerjaan: Nota Dinas Guru SMP Negeri Tatelu, tahun 1971-1974, Guru 

SMP Kristen Tabita Manado, tahun 1977-1979, Guru SMOA/SGO Negeri 

Manado, tahun 1977-30 Juni 1991, Urusan evaluasi SGO Negeri Manado, tahun 

1987-1991, Wakil Kepala SGO Negeri Manado, tahun 1988-1990, Guru 

Inti/Tutor Penjaskes SD 1988-1996, Sekretaris PGSD D II UPP II Manado, tahun 

1990-1994, dan Dosen PGSD IKIP Manado/UNIMA Tondano, sejak 1 Juli 1991-

sekarang 

Tambahan: Penataran P4-Type A Manado, tahun 1983, Penataran 

perinisan SGKK tahun 1985, Penataran Calon Penatar Dosen PGSD tahun 1990, 

Penataran Penyiapan Calon Dosen PGSD Penjas 1991, Penataran Tutor Penjaskes 

1996, Dan Mengikuti Program Pelatihan Supervisi PPL 1997  

Menikah dengan Dra. Lieke Ch. Unggu Lomban pada tanggal 15 

Nopember 1980, dan dikaruniai dua orang putra yaitu Julianius, Julionan dan 

seorang putri Julita.  
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Graph 
Analisis Hasil Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitung
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Graph 
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Graph 
Analisis Hasil Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitung
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Analisis Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitun

Gerakan Dasar CC,CCSU, dan TL 
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Keterangan: 
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CC/CCT= Cross Crawl Tinggi 

CC/CCR= Cross Crawl Rendah 

CCSU/CCSUT= Cross Crawl Sit Up Tinggi 

CCSU/CCSUR= Cross Crawl Sit Up Rendah 

TL/TLT= Tanpa Latihan Tinggi 

TL/TLR= Tanpa Latihan Rendah 

 
 
 
Graph 

Analisis Hasil Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitung
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Graph 
Analisis Hasil Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitung

Gerakan Dasar Cross Crawl Sit UpTinggi
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Graph 
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Analisis Perhitungan Peningkatan Kemampuan Menghitun

Gerakan Dasar CC,CCSU, dan TL 
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Keterangan: 
 

CC/CCT= Cross Crawl Tinggi 

CC/CCR= Cross Crawl Rendah 

CCSU/CCSUT= Cross Crawl Sit Up Tinggi 

CCSU/CCSUR= Cross Crawl Sit Up Rendah 

TL/TLT= Tanpa Latihan Tinggi 

TL/TLR= Tanpa Latihan Rendah 
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Lampiran :  
 

HASIL ANALISIS PERHITUNGAN PENINGKATAN  
KEMAMPUAN MENGHITUNG 

 
Univariate Analysis of Variance 

Warnings

Post hoc tests are not performed for TK because there are fewer than three groups.
   

Between-Subjects Factors

CC 30
CCSU 37
TL 24
CCT 45
CCR 46

1.00
2.00
3.00

KGD

1.00
2.00

TK

Value Label N

 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: HPPKM

31.2000 18.31549 15
32.2000 16.17405 15
31.7000 16.98508 30
22.7222 21.91643 18
23.5789 17.32793 19
23.1622 19.42008 37

1.3333 17.23808 12
-2.6667 15.76148 12

-.6667 16.28194 24
19.8444 22.52570 45
19.5435 21.30801 46
19.6923 21.79689 91

TK
CCT
CCR
Total
CCT
CCR
Total
CCT
CCR
Total
CCT
CCR
Total

KGD
CC

CCSU

TL

Total

Mean Std. Deviation N

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: HPPKM

.451 5 85 .812
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of
the dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+KGD+TK+KGD * TKa. 
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Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: HPPKM

14829.009a 5 2965.802 9.026 .000
28770.108 1 28770.108 87.556 .000
14715.430 2 7357.715 22.392 .000

11.254 1 11.254 .034 .854
107.047 2 53.523 .163 .850

27930.376 85 328.593
78048.000 91
42759.385 90

Source
Corrected Mode
Intercept
KGD
TK
KGD * TK
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .347 (Adjusted R Squared = .308)a. 
 

 
 
 

Estimated Marginal Means 
1. Grand Mean

Dependent Variable: HPPKM

18.061 1.930 14.224 21.899
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
2. KGD

Dependent Variable: HPPKM

31.700 3.310 25.120 38.280
23.151 2.981 17.223 29.078

-.667 3.700 -8.024 6.690

KGD
CC
CCSU
TL

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
3. TK

Dependent Variable: HPPKM

18.419 2.740 12.972 23.865
17.704 2.720 12.296 23.112

TK
CCT
CCR

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
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4. KGD * TK

Dependent Variable: HPPKM

31.200 4.680 21.894 40.506
32.200 4.680 22.894 41.506
22.722 4.273 14.227 31.217
23.579 4.159 15.310 31.847
1.333 5.233 -9.071 11.738

-2.667 5.233 -13.071 7.738

TK
CCT
CCR
CCT
CCR
CCT
CCR

KGD
CC

CCSU

TL

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
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Post Hoc Tests 
KETERAMPILAN GERAKAN DASAR 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: HPPKM

8.5378 4.45353 .140 -2.0859 19.1615
32.3667* 4.96432 .000 20.5245 44.2088
-8.5378 4.45353 .140 -19.1615 2.0859
23.8288* 4.75103 .000 12.4955 35.1622

-32.3667* 4.96432 .000 -44.2088 -20.5245
-23.8288* 4.75103 .000 -35.1622 -12.4955

8.5378 4.45353 .059 -.3170 17.3927
32.3667* 4.96432 .000 22.4963 42.2371
-8.5378 4.45353 .059 -17.3927 .3170
23.8288* 4.75103 .000 14.3825 33.2751

-32.3667* 4.96432 .000 -42.2371 -22.4963
-23.8288* 4.75103 .000 -33.2751 -14.3825

8.5378 4.45353 .176 -2.3389 19.4146
32.3667* 4.96432 .000 20.2424 44.4909
-8.5378 4.45353 .176 -19.4146 2.3389
23.8288* 4.75103 .000 12.2255 35.4322

-32.3667* 4.96432 .000 -44.4909 -20.2424
-23.8288* 4.75103 .000 -35.4322 -12.2255

(J) KGD
CCSU
TL
CC
TL
CC
CCSU
CCSU
TL
CC
TL
CC
CCSU
CCSU
TL
CC
TL
CC
CCSU

(I) KGD
CC

CCSU

TL

CC

CCSU

TL

CC

CCSU

TL

Tukey HSD

LSD

Bonferroni

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

Based on observed means.
The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 
Homogeneous Subsets 

HPPKM

24 -.6667
37 23.1622
30 31.7000

1.000 .174

KGD
TL
CCSU
CC
Sig.

Tukey HSD a,b
N 1 2

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 328.593.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 29.404.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean of
the group sizes is used. Type I error levels are not
guaranteed.

b. 

Alpha = .05.c. 
 

 


