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SARI 

 
Skripsi ini berjudul “Survei Keterbelajaran Gerak Siswa kelas V SD Negeri 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009”. 
 
Alasan Penulis mengambil judul penelitian adalah pertama peneliti melihat 

keterbelajaran gerak bagi siswa di sekolah belum optimal dimiliki oleh siswa, sedangkan 
keterbelajaran gerak yang baik akan mempengaruhi kualitas fisik yang baik, kedua usia 
anak SD merupakan usia yang sangat penting untuk meningkatkan keterbelajaran gerak 
sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usia pertumbuhan dan 
perkembangan keterbelajaran geraknya, ketiga keterbelajaran gerak merupakan suatu 
aktifitas tubuh yang wajib dikuasai oleh manusia, karena pada dasarnya manusia untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bergerak dan keempat pemilihan Siswa 
kelas V SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sebagai 
sampel penelitian, karena penulis mengajar di SD tersebut sehingga memudahkan peneliti 
dalam pengambilan data.  

Sesuai dengan alasan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah  
“Bagaimanakah penguasaan keterbelajaran gerak Siswa kelas V SD Negeri 01 
Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008/2009?”. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterbelajaran gerak yang dimiliki Siswa kelas V 
SD Negeri 01 Kebonagung kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 
2008/2009. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 01 
Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009. 
Dengan cara Total Sampling sampel  dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 
2008/2009 yang berjumlah 30 anak, dengan rincian siswa putra berjumlah 15 anak dan 
siswa putri berjumlah 15 anak. Variabel dalam penelitian ini adalah Keterbelajaran Gerak 
Siswa kelas V SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 
Tahun Pelajaran 2008/2009. Metode penelitian yang digunakan adalah tes, untuk mencari 
data keterbelajaran gerak siswa dengan melakukan tes keterbelajaran gerak. 

Hasil penelitian menunjukkan keterbelajaran gerak siswa Sekolah Dasar (SD) 
Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2008/2009 
dalam kategori baik dari hasil analisis deskriptif prosentase menunjukkan angka 63,33 % 
dengan jumlah 19 sampel yang berkategori Baik. Adapun rincian sebagai berikut: 1) 
keterbelajaran gerak Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen 
Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan kategori kurang tidak ada; 2) 
dengan kategori sedang  tidak ada; 3) dengan kategori baik adalah 63,33% dengan jumlah 
19 siswa; dan 4) dengan kategori baik sekali adalah  36,67% dengan jumlah 11 siswa. 
Dari hasil penelitian ini diharapkan guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, pecinta dan 
pelatih olahraga, dapat meningkatkan keterampilan keterbelajaran gerak dan memberikan 
pembinaan bagi siswa yang diasuhnya. Dengan diketahuinya keterbelajaran gerak yang 
dimiliki siswa, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dapat merencanakan program 
pembelajaran dengan baik. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

MOTTO : 

 

“Allah akan meninggikan orang–orang yang beriman diantara kamu dan 

orang–orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”  

(Q.S. Al Mujadalah : 11). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan olahraga merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk 

pendidikan secara umum. Dalam proses pendidikan dan pencapaian tujuan-tujuan 

pendidikan, olahraga memegang peranan penting karena satu-satunya materi 

pendidikan yang dapat secara langsung mengembangkan dan membina fisik sehat 

dan kuat. Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara 

jasmani dan rohani. Pandangan tersebut mengarahkan bahwa pelaksanaan 

pendidikan haruslah ditujukan kepada manusia yang merupakan satu kesatuan 

tersebut. Sehingga pendidikan olahraga merupakan unsur mutlak penting yang 

harus diperhatikan, karena sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian 

pendidikan itu sendiri (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992:1). 

Tujuan umum pendidikan jasmani SD adalah memacu pada pertumbuhan 

jasmani, mental, emosional dan sosial selaras dalam upaya membentuk dan 

mengembangkan kemampuan keterbelajaran gerak, menanamkan nilai sikap, dan 

kebisaaan hidup sehat (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992:5). 

Menurut Co. Jackson dalam Yusuf Adi Sasmita (1989:30) pendidikan 

jasmani ada kemungkinan untuk mencakup keterampilan yang berkenaan dengan 

keterampilan olahraga, keterampilan akrobat dan lain sebagainya. Untuk 

melakukan hal tersebut harus menguasai keterbelajaran gerak yang berhubungan 

dengan kegiatan sehari-hari seperti berjalan, duduk, mendorong, mengangkat dan 
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keterampilan gerak yang digunakan dalam bekerja, berolahraga dalam waktu 

luang, dalam pekerjaan rumah atau bidang kehidupan lainnya. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Tujuan umum pendidikan jasmani juga selaras dengan tujuan umum 

pendidikan. Tujuan belajar adalah menghasilkan perubahan perilaku yang 

melekat. Proses belajar dalam pendidikan jasmani juga bertujuan untuk 

menimbulkan perubahan perilaku. Guru mengajar dengan maksud agar terjadi 

proses belajar. Melalui proses tersebut, maka terjadi perubahan perilaku yang 

relatif melekat. Secara sederhana pendidikan jasmani anak diajarkan untuk 

bergerak melalui pengalaman itu akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani 

dan rohaninya (Rusli Lutan, 2003:15). 

Pada hakekatnya inti dari pendidikan jasmani adalah gerak, dalam 

pengertian ini ada dua hal yang harus dipahami yaitu yang pertama menjadikan 

gerak sebagai alat pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik (Yanuar 

Kiram,1992:5). 

Uraian diatas bisa dijadikan sebagai suatu tantangan bagi guru pendidikan 

jasmani. Tantangan itu harus dapat diwujudkan baik dalam aktivitas pengajaran 

maupun dalam upaya perencanaan pengajaran itu sendiri. 

Olahraga pendidikan berperan terhadap pertumbuhan dan pengembangan 

anak didik. Pertumbuhannya adalah bertambahnya keadaan fisik secara kuantitas 

seperti bertambahnya tinggi, besar, berat. Sedangkan perkembangan adalah 

bertambahnya kemampuan yang bersifat kualitas seperti cerdas, pintar, 

kemampuan berfikir meliputi kemampuan intelektual. Dalam olahraga pendidikan 
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sebagai salah satu alat pendidikan dapat dibentuk sikap tumbuh maupun gerak 

tubuh yang sempurna sesuai dengan fungsi alat-alat tubuh tersebut. Tubuh tidak 

bengkok, tidak miring, dapat berjalan melompat dengan baik, maupun melakukan 

kegiatan lainnya sebagaimana mestinya. Anak cacat tubuh dapat disempurnakan 

atau sekurang-kurangnya dapat diperbaiki baik gerak tubuh maupun gerak (Aip 

Syarifudin dan Muhadi, 1992:19). 

Melalui proses belajar tersebut, pendidikan jasmani ingin mewujudkan 

sumbangannya terhadap perkembangan anak, sebuah perkembangan yang tidak 

berat sebelah. Perkembangannya bersifat menyeluruh, sebab yang ingin dituju 

bukan saja aspek jasmaniah yang lazim dicakup dalam istilah psikomotor. Namun 

juga perkembangan pengetahuan dan penalaran yang dicakup dalam istilah 

kemampuan kognitif. Selain itu dicapai perkembangan watak dan sifat-sifat 

kepribadiannya yang tercakup dalam istilah afektif. Ketiga aspek perkembangan 

tersebut, yang mencakup psikomotor, kognitif, dan afektif yang semuanya 

dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang 

lainnya. Dalam kenyataannya, manusia itu pada hakikatnya merupakan kesatuan 

jiwa dan badan. Perkembangan kemampuan kognitif dan sifat-sifat afektif 

berkaitan erat dengan perkembangan kemampuan gerak siswa (Rusli Lutan, 

2003:18). 

Pola dasar gerakan sangat penting sebagai pola dasar untuk melakukan 

gerakan olahraga, usia anak sangat penting untuk mempelajari sebanyak mungkin 

keterbelajaran gerak fundamental mula-mula dilakukan pada masa bayi dan masa 

anak-anak dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu dalam bentuk latihan 
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berulang-ulang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengadakan penelitian 

tentang “Survei Keterbelajaran gerak Siswa kelas V SD Negeri 01 Kebonagung 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan 

alasan: 

1.1.1 Peneliti melihat keterbelajaran gerak bagi siswa di sekolah belum optimal 

dimiliki oleh siswa, sedangkan keterbelajaran gerak yang baik akan 

mempengaruhi kualitas fisik yang baik. 

1.1.2 Usia anak SD merupakan usia yang sangat penting untuk meningkatkan 

keterbelajaran gerak sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tingkat usia pertumbuhan dan perkembangan keterbelajaran 

geraknya. 

1.1.3 Keterbelajaran gerak merupakan suatu aktifitas tubuh yang wajib dikuasai 

oleh siswa, karena pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan akan gerak. 

1.1.4 Pemilihan siswa kelas V SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan sebagai sampel penelitian, karena penulis 

mengajar di SD tersebut sehingga memudahkan peneliti dalam 

pengambilan data. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang perlu 

diteliti dan dianalisis untuk pemecahkan permasalahan. Sesuai dengan alasan 

pemilihan judul tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah 
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“Bagaimanakah penguasaan keterbelajaran gerak siswa kelas V SD Negeri 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 

2008/2009?” 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Sehubungan dengan judul skripsi di atas untuk menyamakan penafsiran atau 

pengertian yang berbeda-beda perlu diadakan pembatasan istilah sebagai berikut: 

1.3.1 Survei 

Menurut Winarno Surakhmat dalam buku Suharsimi Arikunto (2006:92) 

dikemukakan bahwa survei adalah cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau 

individu dalam (jangka waktu) yang bersamaan, jumlahnya biasanya cukup besar. 

Survei yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pengumpulan data 

dari unit atau individu dari suatu lembaga pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 

2008/2009. 

1.3.2 Keterbelajaran Gerak 

Keterbelajaran gerak merupakan kemampuan yang bisa siswa lakukan guna 

meningkatkan kualitas hidup, kemampuan keterbelajaran gerak dibagi menjadi 3 

yaitu : lokomotor, non lokomotor, manipulatif (Amung Ma’mun dan Yudha M. 

Saputra, 2000:20). 

Keterbelajaran gerak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para siswa 

kelas V SD Negeri 01 Kebonagung kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan 

tahun pelajaran 2008/2009, yang dapat diukur dengan menggunakan IOWA tes. 
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1.3.3 Siswa  

Siswa dan murid (terutama dari tingkat SD dan menengah) adalah pelajar 

(tim Penyusun KBBI, 1988:849). 

Adapun yang dimaksud siswa dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD 

Negeri 01 Kebonagung kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 

2008/2009. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keterbelajaran gerak yang dimiliki siswa kelas V SD 

Negeri 01 Kebonagung kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 

2008/2009. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1.5.1 Memberikan informasi yang tepat tentang tingkat keterampilan 

keterbelajaran gerak siswa kelas V SD Negeri 01 Kebonagung kecamatan 

Kajen kabupaten Pekalongan. 

1.5.2 Memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi guru dan sekolah 

mengenai keterbelajaran gerak dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

1.5.3 Sebagai informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan 

keterbelajaran gerak anak SD. 

1.5.4 Bagi pembaca yang memberikan informasi yang positif tentang 
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pembelajaran gerak dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan 

anak, khususnya anak SD dalam rangka mencapai kualitas hidup yang 

lebih baik. 

1.5.5 Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran 

dalam mengembangkan profesi sebagai pendidik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Sebagai acuan berfikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan, pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari para pakar. 

Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang : pengertian keterbelajaran 

gerak, karakteristik perkembangan gerak anak sekolah dasar, perkembangan gerak 

pada fase anak besar, klasifikasi keterampilan gerak. 

 

2.1 Pengertian Keterbelajaran Gerak 

Banyak pengertian dan ruang lingkup gerak yang digunakan dalam bidang 

olahraga. Dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai gerak: 

Gerak adalah sesuatu yang ditampilkan oleh manusia secara nyata dan dapat 

diamati. Namun yang melatar belakangi suatu gerak yang ditampilkan dalam 

suatu perbuatan yang nyata dalam suatu unjuk kerja sangat beranekaragam sesuai 

dengan hakekat keberadaan dan kebutuhan manusia yang penuh perbedaan 

(Yanuar Kiram, 1992:1). 

Menurut Imam Hidayat (1986:3) gerak dasar pada manusia adalah lokomosi 

(lomocotion) yaitu gerakan siklus atau perputaran dari laki-laki yang silih 

berganti, lokomosi terdiri dari berjalan dan berlari, gerakan ini dapat dibagi 

menjadi : (1) Berjalan-jalan (Jalan santai, jalan cepat), (2) berlari (lari anjing atau 

jogging atau lari cepat). 
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Menurut John N Drowtzky dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:234) 

menyebutkan bahwa belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui 

respon-respon muskular dari yang diekspresikan dalam gerak tubuh atau bagian 

tubuh. Dari beberapa pengertian tentang belajar gerak dapat disimpulkan bahwa 

belajar gerak adalah belajar yang menekankan pada aktifitas fisik atau tubuh yang 

diekspresikan ke dalam gerakan untuk bisa menyelesaikan tugas gerak dengan 

efektif dan efisien. 

Merupakan suatu kenyataan bahwa melalui gerak manusia berusaha untuk 

dapat meraih sesuatu sesuai dengan berbagai motif yang melatar belakanginya 

termasuk di dalamnya dengan gerak itu manusia mampu memenuhi kebutuhan 

akan peningkatan kesegaran jasmaninya. 

Pengertian keterbelajaran gerak (motion educability) adalah ”The ease with 

person learns new movement (sport) skill (kemampuan/kemudahan seseorang 

untuk mempelajari keterampilan gerak) (Johnson, Barryl and Jack K Nelson, 

1979:44). 

Sedangkan pengertian menurut Rusli Lutan (1988:115) keterbelajaran gerak 

adalah cepat lambatnya seseorang dalam menguasai keterampilan gerak baru 

secara cermat. Rusli Lutan mengartikan keterbelajaran gerak (motion educability) 

sebagai kemampuan umum untuk mempelajari tugas secara cepat dan cermat. 

 
2.1.1 Fase Perkembangan Gerak 

Sepanjang hidup manusia, mulai masih dalam kandungan dan kemudian 

sampai tua memperoleh sebutan berganti-ganti. Pergantian tersebut didasarkan 

pada usianya dan merupakan fase-fase dalam perkembangan yang dilewati. 
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Secara garis besar ada 5 fase perkembangan gerak dalam hidup manusia yaitu: 

 
2.1.1.1 Fase Sebelum Lahir (Prenatal) 

Fase sebelum lahir adalah fase perkembangan selama masih berada dalam 

kandungan. Gerak refleksif janin dan bayi yang baru lahir dianggap sebagai fase 

pertama dari perkembangan motorik. Perilaku refleksi dikendalikan subkortikal. 

Gerak ini muncul lebih dahulu dan bekerja bersama-sama dengan perkembangan 

gerak awal (Abdul Kadir Ateng, 1992:128). 

2.1.1.2 Fase Anak (Childhood) 

Fase anak adalah fase perkembangan mulai usia 1 atau 2 tahun sampai 10 

atau 12 tahun. Fase anak dibedakan menjadi dua yaitu 1) fase anak kecil (early 

childhood), fase anak kecil adalah antara 1 atau 2 tahun sampai 6 tahun, 2) fase 

anak besar (later chilhood) fase anak besar adalah 6 sampai 10 atau 12 tahun. 

Perkembangan pada masa anak kecil adalah hanya pada peningkatan 

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

bayi, serta peningkatan variasi macam pola gerak, kemampuan berjalan dan 

memegang akan semakin baik dan bisa dilakukan dengan berbagai macam variasi 

gerakan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:78). 

Tingkat perkembangan gerak pada anak besar disebut dengan kemampuan 

gerak khusus fase ini sama dengan fase yang terdahulu, akan tetapi berkembang 

lebih matang dan lebih mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikis yang 

diperlukan untuk penekanan pada bentuk keterampilan dan ketepatan dalam 

penampilan permainan yang lebih lanjut dalam cabang olahraga. 
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2.1.1.3 Fase Andolesensi (Adolesence) 

Fase andolesensi adalah antara perempuan dan laki-laki dimulai dan diakhiri 

pada umur yang berbeda, pada perempuan mulai pada umur 10 tahun dan diakhiri 

pada umur 18 tahun, sedangkan pada laki-laki mulai umur 12 tahun dan diakhiri 

pada umur 20 tahun. Keterbelajaran gerak dasar antara anak laki-laki dan anak 

perempuan semakin meningkat, anak laki-laki menunjukkan peningkatan yang 

terus berlangsung, sedangkan anak perempuan menunjukkan peningkatan yang 

tidak berarti bahkan menurun setelah menstruasi (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1991:147). 

Perkembangan gerak pada fase adolesensi disebut sebagai fase kemampuan 

gerak spealisasi. Fase spesialisasi menyangkut aplikasi pengetahuan yang 

diperoleh pada fase-fase sebelumnya terhadap aktifitas pilihan yang dilakukan 

baik sebagai rekreasi maupun kompetisi olahraga secara teratur (Abdul Kadir 

Ateng, 1992:129). 

2.1.1.4 Fase Dewasa (Adulthood) 

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

adulthood), (2) fase dewasa madya (middle adulthood), (3) fase dewasa tua (older 

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

(laki-laki) sampai 40 tahun sampai 60 tahun, sedangkan fase dewasa tua adalah 

usia 60 tahun dan seterusnya (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:7). 

Pada masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa adolesensi, pada masa 

adolesensi merupakan peningkatan kemampuan fisik sampai tidak ada lagi terjadi 

peningkatan, sedangkan pada masa dewasa madya dan tua mengalami penurunan 
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kemampuan koordinasi gerakan dan kecepatan reaksi (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1991:184). 

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

yang duduk di kelas V dan VI Sekolah Dasar yang berusia 10-12 tahun yang 

terbagi 3 kelompok umur pendidikan. Pertama antara 6 -8 tahun duduk di kelas I 

dan II, kelompok umur pendidikan ketiga antara 10-12 tahun duduk di kelas V 

dan dan VI (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:85). 

 
2.1.2 Perkembangan Penguasaan Gerak Dasar pada Anak Besar 

Sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan 

fisik, maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar, berbagai kemampuan 

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

dikuasai, peningkatan kemampuan gerak bisa didefinisikan dalam bentuk sebagai 

berikut : (1) gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien, 

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

gerak variasi, (4) gerakan semakin bertenaga. 

Beberapa gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang bisa 

dilakukan apabila anak memperoleh kesempatan melakukannya pada masa anak 

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

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

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

kecepatan perkembangan semakin dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh 

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

kesempatan melakukan aktivitas fisik mengalami hambatan untuk berkembang 
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(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:119). 

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

disebutkan di atas sudah bisa dilakukan dengan bentuk gerakan menyerupai 

gerakan orang dewasa pada umumnya, perbedaan hanya terletak pada pelaksanaan 

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

memang belum bisa menyamai kapasitas fisik orang dewasa. 

Apabila ditinjau dari segi kebenaran mekanika tubuh dan kecepatan dalam 

melakukan berbagai gerakan maka faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

perkembangan kemampuan gerak anak adalah faktor-faktor peningkatan 

koordinasi tubuh dan kekuatan otot, ada berbagai macam tes yang bisa digunakan 

untuk mengukur kemampuan gerak dan mengukur kemampuan fisik. 

Perkembangan kemampuan gerak pada anak-anak bisa diketahui dengan 

cara, pengetesan dan pengukuran kemampuan meloncat, ada penelitian yang 

berusaha mengetahui perkembangan kemampuan gerak melalui penggunaan tes. 

 
2.1.3 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 

2.1.3.1 Ukuran dan Bentuk Tubuh Anak Usia 6-12 Tahun 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:101), perkembangan fisik anak 

yang terjadi pada masa ini menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda 

dibanding pada masa sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. 

Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal kepesatan dan 

pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan sudah menunjukkan 

kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan. 

Ukuran dan proporsi tubuh berubah secara bertahap, dan hubungan hampir 
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konstan dipertahankan dalam perkembangan tulang dan jaringan. Oleh karenanya 

energi anak diarahkan ke arah penyempurnaan pola keterbelajaran gerak yang 

telah terbentuk selama periode masa awal anak. Disamping penyempurnaan pola 

keterbelajaran gerak, adaptasi dan modifikasi terhadap keterbelajaran gerak perlu 

dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk menghadapi adanya peningkatan atau 

pertambahan berbagai situasi (Yanuar Kiram, 1992:36). 

Tingkat pertumbuhan dari tingkat kematangan fisik dan fisiologis membawa 

dampak pada perkembangan kemampuan fisik. Pada masa anak besar terjadi 

perkembangan kemampuan fisik yang semakin jelas dalam hal kekuatan, 

fleksibilitas, keseimbangan dan koordinasi (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:101). 

Berat   badan   dipengaruhi  oleh    umur    dan   tinggi   badan. Hubungan 

umur dan prestasi gerak dengan tinggi dan berat badan pada umumnya terarah 

untuk semua umur dari 10-17 tahun baik laki-laki dan perempuan. 

2.1.3.2 Perkembangan Aktivitas Motorik Kasar (Gross Motor Ability) 

Perkembangan motorik dasar difokuskan pada keterampilan yang bisaa 

disebut dengan keterampilan motorik dasar meliputi jalan, lari, lompat, dan 

keterampilan menguasai bola seperti melempar, menendang dan memantulkan 

bola. Keterampilan motor dasar dikembangkan pada anak sebelum sekolah dan 

pada masa sekolah awal dan ini akan menjadi bekal awal untuk mempraktikkan 

keterampilan gerak yang efisien bersifat umum dan selanjutnya akan diperlukan 

sebagai dasar untuk perkembangan keterampilan motorik yang lebih khusus yang 

kesemuanya ini merupakan satu bagian integral prestasi bagi anak segala umur 

dan tingkatan (Yanuar Kiram, 1992:42). 
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2.1.3.3 Perkembangan Aktivitas Motorik Halus (Fine Motor Ability) 

Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengatur atau mengkoordinasi penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan 

secara efisien, tepat dan adaptif. Perkembangan kontrol motorik halus atau 

keterampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting, 

perkembangan motorik secara total anak-anak dan secara jelas mencerminkan 

kapasitas sistem saraf pusat untuk mengangkut dan memproses input visual dan 

menterjemahkan input tersebut ke dalam keterampilan. Untuk mendapatkan 

keterampilan dengan baik, maka perilaku yang perlu dilakukan anak harus dapat 

berinteraksi dengan praktek dan melakukan komunikasi terhadap obyek sekolah 

dan lingkungan rumah (1992:42). 

Menurut Anita J. Harrow perkembangan gerak anak berdasarkan klasifikasi 

Domain Psikomotor dapat dibagi menjadi 6, meliputi : 

2.1.3.3.1 Gerak Reflek 

Keterbelajaran gerak reflek adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa 

kemauan dasar, yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak reflek bersifat 

prerekuisit terhadap perkembangan kemampuan gerak pada tingkat-tingkat 

berikutnya. Gerak reflek dibedakan menjadi tiga, yaitu reflek segmental, reflek 

intrasegmental, reflek supra segmental (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:219). 

2.1.3.3.2 Keterbelajaran gerak Fundamental 

Keterbelajaran gerak fundamental adalah gerakan-gerakan dasar 

berkembangnya sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada 

anak-anak. Gerakan ini pada dasarnya berkembang menyertai gerakan reflek yang 
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sudah dimiliki sejak lahir, keterbelajaran gerak fundamental mula-mula bisa 

dilakukan pada masa bayi dan masa anak-anak, dan disempurnakan melalui proses 

berlatih yaitu dalam bentuk melakukan berulang-ulang. Keterbelajaran gerak 

fundamental dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak lokomotor, gerak non 

lokomotor, dan gerak manipulatif (1993:220). 

2.1.3.3.2.1 Gerak Lokomotor adalah gerak berpindah dari satu tempat ke tempat 

lain, misalnya merangkak, berjalan dan berlari. 

2.1.3.3.2.2 Gerak Non Lokomotor adalah gerak yang melibatkan tangan atau kaki 

dan togok. Gerakan ini adalah gerakan yang berporos pada suatu 

sumbu di suatu tubuh tertentu. Contoh gerakan ini adalah: memutar 

lengan, mengayuh kaki, membungkuk, memutar togok. 

2.1.3.3.2.3 Gerakan Manipulatif adalah gerakan memanipulasi atau gerakan 

menirukan obyek tertentu yang menggunakan tangan, kaki atau 

menggunakan kepala. 

2.1.3.3.3 Kemampuan Perseptual 

Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk mengantisipasi stimulus 

yang masuk melalui organ indera. 

2.1.3.3.4 Kemampuan Fisik  

Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ 

tubuh di dalam melakukan aktivitas fisik, kemampuan fisik sangat penting untuk 

mendukung aktivitas psikomotor. Gerakan yang terampil bisa dilakukan apabila 

kemampuan fisiknya memadai. Keterampilan gerak bisa berkembang bila 

kemampuan fisik mendukung pelaksanaan gerak. Secara garis besar kemampuan 
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fisik dibedakan menjadi 4 macam kemampuan yaitu ketahanan (endurance), 

kekuatan (strength), fleksibilitas (flexibility), kelincahan (aqility) (Sugiyanto dan 

Sudjarwo, 1993:221-222). 

2.1.3.3.5 Gerakan Keterampilan 

Gerakan keterampilan adalah gerakan yang memerlukan koordinasi dengan 

kontrol gerak yang cukup komplek, untuk menguasainya dibutuhkan proses 

belajar gerak. Gerakan yang terampil menunjukkan sifat efisien di dalam 

pelaksanaannya. 

2.1.3.3.6 Komunikasi Non-diskursif 

Menurut Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:222), komunikasi 

non-diskursif merupakan level komunikasi yang keenam dalam sistem klasifikasi 

domain psikomotor. Komunikasi non-diskursif merupakan perilaku yang 

berbentuk komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. Gerakan yang bersifat 

komunikasi non-diskursif meliputi ekspresif dan gerakan interpretif. 

Gerakan ekspresif meliputi gerakan-gerakan yang bisa digunakan dalam 

kehidupan, misalnya menganggukkan kepala tanda setuju. Gerakan interpretif 

adalah gerakan yang diciptakan berdasarkan penafsiran nilai estetik dan 

berdasarkan makna yang dimaksudkan didalamnya. Gerakan yang diciptakan dan 

mengandung nilai-nilai estetik disebut gerakan estetik, sedangkan gerakan yang 

diciptakan dengan maksud untuk menyampaikan pesan melalui makna yang 

tersembunyi di dalam gerakan disebut kreatif (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1993:223). 
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2.1.4 Unsur-Unsur Keterbelajaran Gerak 

Unsur kemampuan pada setiap individu bisa berfungsi dengan baik, apabila 

keterlibatan unsur kemampuan bisa menghasilkan gerak yang efisien, untuk 

mencapai efisiensi gerak diperlukan beberapa unsur kemampuan, adapun jenis-

jenis unsur kemampuan sebagai berikut: 

2.1.4.1 Unsur Kemampuan Fisik 

Fisik merupakan salah satu faktor yang berfungsi untuk melakukan gerakan, 

agar menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien, harus didukung oleh 

kemampuan fisik yang baik, macam-macam kemampuan fisik antara lain 

kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas dan ketajaman 

indra. 

Dalam melaksanakan gerakannya besarnya peran setiap unsur kemampuan 

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

2.1.4.2 Unsur Kemampuan Mental 

Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk 

berfikir, fungsi kemampuan mental adalah memberikan komando gerak sesuai 

dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Kemampuan yang 

termasuk kemampuan mental diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan 

yang efisien, adapun macam-macam jenis kemampuan mental sebagai berikut: (1) 

kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan: (2) kecepatan memahami 

stimulus; (3) kecepatan membuat keputusan; (4) kemampuan memahami 

hubungan spesial; (5) kemampuan menilai obyek bergerak; (6) kemampuan 

menilai irama; (7) kemampuan meniloai gerakan masa lalu; (8) kemampuan 
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memahami mekanika gerakan. Pemahaman diperlukan agar pelaku tahu apa yang 

harus dilakukan dengan petunjuk (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:259). 

2.1.4.3 Unsur Kemampuan Emosional 

Kemampuan emosional merupakan salah satu faktor yang mendukung 

terjadinya gerakan yang efektif dan efisien, macam-macam kemampuan yang 

termasuk kemampuan emosional sebagai berikut: 

2.1.4.3.1 Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan 

2.1.4.3.2 Tidak ada gangguan emosional 

2.1.4.3.3 Merasa perlu dan ingin mempelajari serta melakukan gerakan 

2.1.4.3.4 Memiliki sifat positif terhadap prestasi gerakan 

Koordinasi gerak terganggu karena keadaan emosi yang tidak terkendali, 

motivasi internal yang positif cenderung berperilaku dengan sebaik-baiknya, 

berusaha untuk berprestasi dengan mengikuti aturan serta melakukan yang 

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

 
2.1.5 Prinsip Belajar Gerak dan Perkembangannya 

Gerak manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan yang 

berlangsung selama manusia menjalani kehidupannya antara lain berpengaruh 

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

kapasitas gerak yang tinggi dibandingkan dengan orang yang kekurangan gizi 

anak besar merupakan anak usia Sekolah Dasar yaitu usia 6-12 tahun, 

perkembangan antara anak laki-laki dan perempuan mulai ada perbedaan antara 

lain perkembangan kekuatan pria lebih baik dibandingkan dengan perkembangan 

kekuatan wanita, sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya 
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kemampuan fisik maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar, berbagai 

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

semakin dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa diidentifikasi dalam 

bentuk: (a) gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh makin efisien, (b) 

gerakan bisa dilakukan dengan semakin kancar dan terkontrol, (c) pola atau 

bentuk gerakan semakin bervariasi, (d) gerakan semakin bertenaga (Sugiyanto dan 

Sudjarwo, 1993:119). 

Beberapa macam gerakan yang mulai bisa dilakukan apabila anak 

memperoleh kesempatan melakukannya pada masa anak kecil, gerakan-gerakan 

tersebut semakin dikuasai dengan baik. Kecepatan perkembangannya sangat 

dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh untuk melakukan berulang-ulang 

dalam aktivitasnya. Anak-anak yang kurang dalam kesempatan melakukan 

aktivitas fisik akan mengalami hambatan untuk berkembang. 

 
2.1.6 Perkembangan Motorik Anak Sekolah Dasar 

Perkembangan motorik anak SD merupakan perkembangan yang sangat 

baik untuk pertumbuhannya, bagi anak, bergerak merupakan inti hidupnya, gerak 

menembus semua fase dari perkembangannya, baik psikomotor, kognitif maupun 

afektif yakni ketiga kawasan tingkah laku manusia. Dari program gerak bagi 

anak-anak adalah perkembangan kompetisi psikomotorik, perkembangan 

psikomotorik merupakan pokok dari program pendidikan jasmani dan harus 

dipandang sebagai sarana untuk memacu kedua kompetisi lainnya yaitu kognitif 

dan afektif. Perkembangan psikomotorik mengacu pada belajar gerak dengan 

sadar dan efisien dalam gerak. 
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2.1.6.1 Perkembangan Kognitif 

2.1.6.2 Perkembangan Afektif 

2.1.6.3 Perkembangan Kemampuan Fisik 

2.1.6.4 Perkembangan Psikomotorik 

 
2.1.7 Belajar Gerak dalam Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani dapat menyalurkan hasrat dan keinginan peserta didik 

untuk bergerak. Bergerak tidak hanya merupakan kebutuhan alami peserta didik 

usia SD, melainkan dari sisi lain juga dapat membentuk, membina dan 

mengembangkan individu peserta didik. Sementara itu dari sisi lain aktivitas 

geraknya dapat meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik (Yanuar 

Kiram, 1992:4). 

Menurut Reuben B. Frost dalam Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:201), 

mengemukakan secara rinci mengenai fungsi pendidikan jasmani, yaitu sebagai 

berikut: 

2.1.7.1 Mengembangkan keterampilan gerak, dan pengetahuan bagaimana 

seseorang bergerak, serta pengetahuan tentang cara-cara gerakan dapat 

diorganisasi. 

2.1.7.2 Untuk belajar menguasai pola-pola gerak dasar keterampilan secara efektif 

melalui latihan, pertandingan, tari dan renang. 

2.1.7.3 Memperkaya pengertian tentang konsep ruang, waktu, dan gaya dalam 

hubungannya dengan gerakan tubuh. 

2.1.7.4 Mengekspresikan pola-pola perilaku personal dan hubungan interpersonal 

yang baik didalam pertandingan dan tari. 
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2.1.7.5 Meningkatkan kondisi jantung, paru-paru, otot dan sistem organ tubuh 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam keadaan 

darurat. 

2.1.7.6 Memperoleh manfaat serta bisa menghargai kondisi fisik dan bentuk tubuh 

yang baik, serta kondisi perasaan yang selaras. 

2.1.7.7 Mengembangkan minat atau keinginan berpartisipasi dalam olahraga 

sepanjang hidup. 

Terdapat hubungan antara keterbelajaran gerak dengan pendidikan jasmani, 

apabila keterbelajaran gerak anak bagus maka anak tersebut dapat melakukan 

tugas-tugas gerak dalam pendidikan jasmani dengan baik. Demikian sebaliknya 

dalam pendidikan jasmani anak harus dilatih gerakan-gerakan yang bervariasi dan 

beranekaragam sehingga anak memiliki keetrampilan gerak yang bagus.  

 

2.2 Perkembangan Penguasaan Keterbelajaran gerak Pada Fase Anak Besar 

(6 - 10  Tahun) 

Sejalan dengan meningkatnya kemampuan tubuh dan kemampuan fisik 

maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Berbagai kemampuan 

keterbelajaran gerak yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil 

semakin dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa didefinisikan dalam bentuk 

sebagai berikut : (1) Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang 

semakin efisien, (2) Gerakan bisa semakin lancar dan terkontrol, (3) Pola atau 

bentuk gerakan bervariasi, (4) Gerakan semakin bertenaga. 

Berbagai gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang 
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dimungkinkan bisa dilakukan apabila anak memperoleh kesempatan 

melakukannya pada masa anak kecil adalah gerakan-gerakan jalan, mendaki, 

loncat, berjengket, mencongklang, lompat tali, menyepak, lempar, menangkap, 

memantulkan bola, memukul dan berenang. Gerakan-gerakan tersebut semakin 

dikuasai dengan baik. Kecepatan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh 

kesempatan yang diperoleh untuk melakukan berulang-ulang didalam 

aktivitasnya. Anak-anak yang kurang kesempatan melakukan aktivitas fisik akan 

mengalami hambatan untuk berkembang. 

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

di atas bisa dilakukan dengan bentuk gerakan menyerupai gerakan orang dewasa 

pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada pelaksanaan gerak yang masih 

kurang bertenaga. Hal ini dikarenakan kapasitas fisik anak memang belum bisa 

menyerupai kapasitas fisik orang dewasa. 

Apabila ditinjau dari segi kebenaran mekanika tubuh dan kecepatan dalam 

melakukan berbagai gerakan maka faktor-faktor peningkatan koordinasi ukuran 

tubuh dan kekuatan otot. Ada berbagai macam tes yang bisa digunakan untuk 

mengukur kemampuan gerak dan sekaligus mengukur kemampuan fisik. 

Perkembangan kemampuan gerak pada anak-anak bisa diketahui dengan 

cara misalnya dengan menggunakan pengetesan atau pengukuran kemampuan lari, 

loncat, lempar (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:119). 

2.2.1 Perkembangan Kemampuan Lari 

Perkembangan kemampuan lari bisa diukur antara lain dengan mengukur 

kecepatannya. Kecepatan lari dihasilkan dari panjangnya langkah dan cepatnya 
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irama langkah. Panjang langkah dipengaruhi oleh panjang kaki, sedangkan 

cepatnya irama dipengaruhi oleh otot kaki. 

Pada masa anak besar pertumbuhan panjang kaki cukup cepat begitu juga 

pertumbuhan jaringan ototnya terutama pada tahun-tahun terakhir. Dengan 

kecenderungan tersebut sangat mendukung perkembangan kemampuan lari. 

Kemampuan ini meningkat cukup cepat pada masa anak besar. 

Anak laki-laki kecepatan larinya lebih baik dibanding anak perempuan. 

Perbedaannya sangat kecil, hal ini berlangsung sampai dengan usia lebih kurang 

13 tahun dan sesudahnya perbedaannya semakin besar. 

Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan perkembangan fisiknya yaitu 

bahwa pada anak laki-laki sesudah usia 13 tahun perkembangan fisiknya masih 

terus berkembang dengan cepat, sedangkan pada anak perempuan justru 

mengalami penurunan. 

Selain dalam hal perbandingan kecepatan lari anak laki-laki dengan anak 

perempuan, bisa diketahui bahwa dengan bertambahnya usia mulai usia 5 tahun 

sampai 17 tahun akan bertambah pula jarak yang bisa ditempuh dalam waktu yang 

sama. Sedangkan pada anak perempuan kecenderungan peningkatan hanya pada 

usia 13 tahun. 

2.2.2 Perkembangan Kemampuan Loncat 

Kemampuan loncat bisa digunakan sebagai perkiraan kekuatan tubuh dan 

juga bisa merupakan tes diagnotic dalam hal koordinasi gerak. Perkembangan 

kemampuan loncat berkaitan dengan peningkatan kekuatan dan koordinasi tubuh. 

Pada masa usia anak besar terjadi perkembangan kemampuan loncat yang 
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cukup pesat, perkembangannya berbentuk peningkatan daya loncat (makin jauh 

makin tinggi) dan berbentuk peningkatan kualitas bentuk gerakan. Gerakan 

semakin baik atau semakin efisien ditinjau secara mekanik. 

Perbandingan kemampuan loncat anak laki-laki dan perempuan sampai 

umur lebih kurang 9 tahun hanya sedikit perbedaannya dan sesudahnya perbedaan 

itu makin besar. Anak laki-laki lebih baik kemampuan loncatnya, baik ditinjau 

dari daya loncat maupun dari segi kualitas geraknya. Kecepatan perkembangan 

dari kemampuan loncat tegak dengan loncat jauh ternyata tidak sama. 

Hal ini terbukti dari penelitian Warren R Johnson dalam Sugiyanto dan 

Sudjarwo (1993:121), tentang kemampuan dalam dua macam loncatan tersebut 

pada anak laki-laki dan perempuan yang berusia 5 – 12 tahun. 

Perkembangan kemampuan loncat tegak meningkat cepat sampai usia 9 

tahun pada anak laki-laki maupun anak perempuan, sesudah itu pada anak 

perempuan hanya kecil peningkatannya. Pada anak laki-laki peningkatan menjadi 

kecil pada usia antara 9 sampai 12 tahun, untuk kemudian sesudah usia 12 tahun 

meningkat dengan cepat kembali. 

Perkembangan kemampuan loncat jauh tanpa awalan ada perbedaannya 

dibanding dengan grafik perkembangan kemampuan loncat tegak. Perkembangan 

kemampuan loncat jauh tanpa awalan pada anak laki-laki berbentuk garis yang 

mendekati lurus, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi 

iramanya tetap. Sedangkan pada anak perempuan perkembangan yang cepat 

hanya terjadi sampai umur 12 tahun, dan sesudahnya mulai mengecil 

peningkatannya. 
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2.2.3 Perkembangan Kemampuan Lempar 

Perkembangan kemampuan lempar yang terjadi pada anak besar seperti 

halnya perkembangan gerak lainnya meliputi 2 aspek perkembangannya yaitu : 

2.2.3.1 Perkembangan yang bersifat kuantitatif, yaitu anak semakin jauh 

perkembangan lemparnya. 

2.2.3.2 Perkembangan yang bersifat kualitatif, yaitu kualitas gerakan lemparannya 

semakin baik atau semakin efisien. 

2.2.3.3 Kemampuan melempar bisa diukur dengan mengukur jauhnya lemparan 

menggunakan bola dengan beberapa ukuran, juga menggunakan cara 

menilai ketepatan lemparan suatu sasaran. 

Sedangkan untuk menilai kemampuan yang bersifat kualitatif bisa 

menggunakan analisis sinematografis, yaitu analisis rekaman gambar gerakan 

untuk menilai kebenaran mekaniknya. 

Perkembangan lempar terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik terutama 

pertumbuhan lengan dan bahu. Karena kecenderungan pertumbuhan lengan dan 

bahu yang mulai berbeda antara anak laki-laki dan perempuan pada masa anak 

besar, maka perbedaan kemampuan lemparpun menjadi semakin besar. 

Bentuk pertumbuhan lengan dan bahu anak laki-laki lebih menguntungkan 

terhadap perkembangan kemampuan lemparan terutama ditinjau secara kuantitatif 

atau jauh lemparan. 

Perbedaan kemampuan lempar antara anak laki-laki dengan anak perempuan 

cukup besar. Pada anak laki-laki sampai usia 17 tahun masih terus meningkat 

kemampuannya. Sedangkan anak perempuan peningkatannya hanya terjadi 
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sampai umur kurang lebih 14 tahun. Untuk kemampuan lempar sejauh-jauhnya 

yang memerlukan kekuatan, anak laki-laki lebih baik, tetapi untuk kemampuan 

lempar ke arah sasaran tertentu dimana unsur kekuatan tidak hanya digunakan 

atau hanya menekankan pada kecepatan antara anak laki-laki dan perempuan tidak 

berbeda kemampuannya. Namun secara mekanis anak laki-laki lebih baik. 

 
2.2.4 Klasifikasi Keterampilan Gerak 

Keterampilan gerak dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang yaitu 

sebagai berikut: 

2.2.4.1 Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan akhir gerakan 

Bila diperlukan, ada yang dengan mudah diketahui bagian awal dan akhir 

gerakannya, tapi ada juga yang sulit diketahui. Berdasarkan karakteristik ini, 

keterampilan gerak bisa dibagi menjadi 3 kategori yaitu : 

2.2.4.1.1 Keterampilan gerak diskrit (discrete motor skill) yaitu keterampilan 

gerak yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir 

gerakannya. Seperti melempar bola, gerakan dalam senam artistik, atau 

menembak. 

2.2.4.1.2 Keterampilan gerak serial (serial motor skill) yaitu keterampilan gerak 

diskret yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. 

2.2.4.1.3 Keterampilan gerak kontinyu (continous motor skill) yaitu 

keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah diketahui titik 

awal dan titik akhir dari gerakannya. Dalam hal ini perlukah yang 

menentukan titik awal dan titik akhir dari keterampilan tersebut. 
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2.2.4.2 Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak 

Jenis otot-otot yang telibat dapat menentukan kecermatan pelaksanaan 

gerak. Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan ada yang melibatkan 

otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat 

keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi 2 yaitu : 

2.2.4.2.1 Keterampilan gerak kasar (gross motor skill) 

2.2.4.2.2 Keterampilan gerak halus (fine motor skill) 

Keterampilan gerak kasar (gross motor skill) adalah gerakan yang 

melibatkan otot-otot besar dan pelaksanaannya sebagai basis utama gerakan. 

Diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan dalam 

keterampilan gerak kasar. Sedangkan keterampilan gerak halus (fine motor skill) 

adalah keterampilan-keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk 

mengontrol otot-otot halus agar pelaksanaan keterampilan yang sukses tercapai. 

Keterampilan jenis ini sering juga disebut sebagai keterampilan mata tangan 

seperti menulis, menggambar, bermain piano. 

2.2.4.3 Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan 

Dalam melakukan gerak keterampilan dalam menghadapi kondisi 

lingkungan yang dapat berubah dan tetap. Dengan kondisi lingkungan seperti ini 

maka keterampilan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : 

2.2.4.3.1 Keterampilan gerak terbuka (open skill) adalah keterampilan gerak 

dimana dalam pelaksanaannya terjadi pada lingkungan yang berubah-

ubah dan berlaku gerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul 

dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan bisa bersifat 
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temporal dan bersifat spesial (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:256). 

Keterampilan terbuka adalah keterampilan yang ketika dilakukan 

lingkungan yang berkaitan dengannya bervariasi dan tidak dapat 

diduga. 

2.2.4.3.2 Keterampilan gerak tertutup (close skill) adalah keterampilan gerak 

dimana stimulus pelaksanaannya terjadi pada lingkungan yang tidak 

berubah dan gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. 

Pencapaian suatu keterampilan dipengaruhi banyak faktor. Faktor-faktor 

tersebut. Adapun faktor-faktor yang menentukan keterampilan secara umum 

dibedakan menjadi 3 hal utama yaitu : 

2.2.4.4 Faktor proses belajar (learning process) 

Proses belajar yang baik tentunya harus mendukung upaya menjelmakan 

pembelajaran pada setiap pesertanya. Dengan memahami berbagai teori belajar 

akan memberi jalan kepada kita tentang bagaimana pembelajaran bisa dijelmakan, 

yang inti sari dari adanya kegiatan pembelajaran adalah terjadinya perubahan 

pengetahuan dan perilaku individu peserta pembelajaran. 

Dalam pembelajaran gerak, proses belajar yang harus diciptakan adalah 

yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang digariskan oleh teori belajar 

yang diyakini kebenarannya serta dipilih berdasarkan nilai manfaatnya. Berbagai 

tanda serta langkah yang bisa menimbulkan berbagai perubahan dalam perilaku 

peserta didik ketika sedang belajar gerak harus diupayakan kehadirannya. Dipihak 

lain, teori-teori belajar mengajarkan atau mengarahkan kita pada pemahaman 

tentang metode pengajaran yang efektif. Apakah suatu materi pelajaran cocok 
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disampaikan dengan metode keseluruhan versus bagian, metode distribusi versus 

metode padat, atau metode pengajaran terprogram yang kesemuanya merupakan 

poin-poin yang akan mengarahkan pada pencapaian keterampilan. 

2.2.4.5 Faktor Pribadi (personal factors) 

Setiap orang merupakan individu yang berbeda-beda, baik hal fisik, mental, 

emosional, maupun kemampuan-kemampuannya. Ada ungkapan yang sering di 

dengar dalam kehidupan sehari-hari bahwa si A berbakat besar di dalam tenis, si 

B berbakat dalam olahraga-olahraga individu, dsb. Demikian juga jika kita 

mendengar bahwa seorang anak lebih cepat menguasai suatu keterampilan, sedang 

anak yang lain memerlukan waktu lebih lama. Dan semua ini merupakan pertanda 

bahwa kita memerlukan individu yang memiliki ciri, kemampuan, minat, 

kecenderungan, serta bakat yang berbeda. 

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka siswa yang 

mempelajari gerak ditentukan oleh ciri-ciri atau kemampuan dan bakat dari orang 

yang bersangkutan dalam menguasai sebuah keterampilan tertentu, maka semakin 

mudahlah ia untuk menguasai keterampilan yang dimaksud. Ini semua 

membuktikan bahwa faktor pribadi yang mempengaruhi penguasaan 

keterampilan. 

Menurut Singer ada sekitar 12 faktor pribadi yang sangat berhubungan 

dengan upaya pencapaian keterampilan, yaitu : 

2.2.4.5.1 Ketajaman indera, yaitu kemampuan indera untuk mengenal tampilan 

rangsang secara akurat 

2.2.4.5.2 Persepsi, yaitu kemampuan untuk membuat arti dari situasi yang 
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berlangsung 

2.2.4.5.3 Intelegensi, yaitu kemudahan untuk menganalisis dan memecahkan 

masalah serta membuat keputusan yang berhubungan dengan 

penampilan gerak. 

2.2.4.5.4 Ukuran fisik, adanya tingkatan yang ideal dari ukuran tubuh yang 

diperlukan untuk sukses dalam cabang olahraga tertentu. 

2.2.4.5.5 Pengalaman masa lalu, yaitu keluasan dan kualitas pengalaman masa 

lalu yang berhubungan dengan situasi dan tugas gerak yang dipelajari 

saat ini. 

2.2.4.5.6 Kesanggupan, terdiri dari kemampuan, keterampilan dan pengetahuan 

yang dikembangkan secara memadai untuk menyesuaikan tugas dan 

situasi yang dipelajari saat ini. 

2.2.4.5.7 Emosional, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengontrol 

perasaan secara tepat sebelum dan pada saat melaksanakan tugas. 

2.2.4.5.8 Motivasi, yaitu kehadiran semangat dalam tingkat optimal untuk bisa 

menguasai keterampilan yang dipelajari 

2.2.4.5.9 Sikap, yaitu adanya minat dalam mempelajari dan memberi nilai pada 

kegiatan yang sedang dilakukan. 

2.2.4.5.10 Faktor-faktor kepribadian yang lain, hadirnya sifat yang ekstrim, 

seperti agresivitas, atau perilaku lain yang dapat atau tidak dapat 

dimanfaatkan, tergantung situasi yang terjadi. 

2.2.4.5.11 Jenis kelamin, yaitu pengaruh komposisi tubuh, pengalaman, faktor-

faktor budaya pada pelaksanaan kegiatan dalam keinginan untuk 
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berprestasi. 

2.2.4.5.12 Usia, yaitu pengaruh usia kronologis, kematangan pada kesiapan dan 

kemampuan untuk mempelajari dan menampilkan tugas tertentu. 

 
2.2.4.6 Faktor Situasional (situational factors) 

Sebenarnya faktor situasional yang dapat mempengaruhi kondisi 

pembelajaran adalah lebih dituju pada kegiatan lingkungan yang termasuk dalam 

faktor situasional itu antara lain seperti : tipe tugas yang diberikan, peralatan yang 

digunakan termasuk media belajar, serta kondisi sekitar dimana pembelajaran itu 

dilangsungkan. Faktor-faktor ini pada pelaksanaannya akan mempengaruhi proses 

pembelajaran serta kondisi pribadi anak, yang kesemuanya terjalin saling 

menunjang dan atau sebaliknya. 

Penggunaan peralatan serta media belajar, misalnya secara langsung atau 

tidak tentunya akan berpengaruh pada minat dan kesungguhan siswa dalam proses 

belajar, yang pada gilirannya akan juga mempengaruhi keberhasilan mereka 

dalam menguasai keterampilan yang sedang dipelajari. Kemajuan teknologi yang 

belakang berkembang pun dianggap menjadi penyebab utama dalam 

mendongkrak prestasi seseorang serta merupakan gambaran nyata dari semakin 

terkuasainya keterampilan dengan lebih baik lagi. Demikian juga kemajuan dalam 

bidang kesehatan dan kedokteran, dalam dekade terakhir telah mampu 

mengungkap banyak rahasia dari kemampuan akhir manusia dalam hal gerak dan 

keterampilan (Anung Ma’mun dan Yudha M. Saputra, 2000:70-74). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan syarat mutlak yang 

harus dipenuhi karena tanpa metode penelitian maka hasil penelitian yang 

diperoleh tidak akan memiliki nilai ilmiah. Dalam menentukan metode penelitian 

harus mengikuti langkah-langkah atau prosedur kerja, sehingga dalam 

pelaksanaannya diperlukan metode-metode tertentu. Penggunaan suatu metode 

dalam pelaksanaan penelitian harus sesuai dan diarahkan pada tujuan yang akan 

dicapai. Penggunaan metode penelitian juga harus dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan aturan yang berlaku, yang meliputi populasi, sampel, teknik metode 

pengumpulan data serta analisis data. 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Menurut Sutrisno Hadi (2000:220), Populasi adalah keseluruhan penduduk yang 

dimaksud untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

V SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 

Pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 30 anak terdiri dari 15 putra dan15 putri. 

 
3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:109). Menurut Sutrisno Hadi (2000:221). Sampel adalah bagian 
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dari populasi. Metode pengambilan sampel adalah dengan total sampling, yaitu 

seluruh siswa kelas V SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Apabila subyek penelitian jumlahnya kurang dari seratus, maka dalam 

menentukan besarnya sampel lebih baik diambil semua sebagai anggota sampel, 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi (Arikunto, 2006:72). Semua 

siswa menjadi sampel dalam penelitian ini. Siswa yang menjadi sampel 

keseluruhan berjumlah 30 anak, dengan rincian siswa putra berjumlah 15 anak 

dan siswa putri berjumlah 15 anak. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:96), variabel adalah obyek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian. Dalam penelitian ini variabel 

yang menjadi obyek penelitian adalah keterbelajaran gerak siswa kelas V SD 

Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

 

3.3 Variabel yang Mempengaruhi 

3.3.1 Faktor Kesungguhan Dalam Penelitian 

Kesungguhan dalam tes sangat berpengaruh sekali terhadap hasil yang 

dicapai oleh setiap sampel. Dalam penelitian ini sebelumnya sudah diberitahukan 

bahwa tes ini digunakan untuk penelitian, maka ditekankan kepada anak untuk 

melakukan tes dengan sungguh-sungguh. 
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3.3.2 Faktor Kemampuan Anak 

Masing-masing anak mempunyai kemampuan dasar yang berbeda, dalam 

hal kekuatan fisik serta kemampuan mental dalam menangkap penjelasan, 

sehingga sangat mungkin melakukan kesalahan dalam penelitian. Untuk itu selalu 

mengadakan koreksi secara langsung kepada anak yang melakukan kesalahan, 

maupun koreksi secara klasikal kepada semua sampel. 

 
3.3.3 Faktor waktu penelitian   

Waktu merupakan salah satu faktor yang sangat penting, dengan waktu 

peneliti dapat merencanakan bagaimana proses penelitian dilaksanakan. Selain itu 

dengan catatan waktu pula hasil penelitian bisa diketahui. Maka dari itu peneliti 

harus benar-benar bisa mengatur waktu, sehingga peneliti dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun angka 

(Suharsimi Arikunto, 2006:96). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data 

menggunakan metode tes. Metode tes berguna untuk mencari data keterbelajaran 

gerak siswa dengan melakukan tes keterampilan. Setelah sampel diperoleh dan 

diketahui jumlahnya maka peneliti melakukan langkah berikutnya yaitu 

mengambil data dengan tes keterbelajaran gerak. Alat ukur yang digunakan untuk 

mengambil data dalam penelitian ini adalah IOWA TES dari Berry L. dan Jack K. 

Nelson (1979:144-146). 
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3.5 Instrumen Tes 

Instrumen keterbelajaran gerak dalam penelitian ini digunakan IOWA Tes 

dari Berry L. dan Jack K. Nelson (1979:144-146). Tes ini bertujuan untuk 

mengambil seberapa besar kemampuan seseorang untuk mempelajari 

keterampilan gerak. Penelitian tes keterbelajaran ini pada saat seseorang 

melakukan gerak melompat, berguling, dan koordinasi gerak yang memerlukan 

kesimbangan yang tinggi. 

 

3.6 Petunjuk Pelaksanaan Tes Keterbelajaran Gerak Siswa kelas V SD 

Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

3.6.1 Petunjuk Umum Pelaksanaan 

3.6.1.1 Peserta 

3.6.1.1.1 Tes ini memerlukan banyak tenaga, oleh sebab itu peserta harus benar-

benar dalam keadaan siap untuk melaksanakan tes. 

3.6.1.1.2 Diharapkan sudah makan, sedikitnya 2 (dua) jam sebelum melakukan 

tes. 

3.6.1.1.3 Disarankan memakai sepatu olahraga dan memakai pakaian olahraga 

3.6.1.1.4 Hendaknya mengerti dan memahami pelaksanaan tes. 

3.6.1.1.5 Diharapkan melakukan pemanasan (warming up) lebih dahulu sebelum 

melakukan tes. 

3.6.1.2 Petugas  

3.6.1.2.1 Harap memberikan pemanasan terlebih dahulu. Memberikan 

kesempatan kepada peserta untuk mencoba gerakan-gerakan. 
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3.6.1.2.2 Harap memperhatikan perpindahan pelaksanaan lima item tes pertama 

ke lima item tes kedua. 

3.6.1.2.3 Harap memberikan nomor dada yang jelas mudah dilihat oleh petugas. 

3.6.1.2.4 Mencatat hasil tes dapat menggunakan formulir tes perorangan atau 

gabungan. 

 
3.6.2 Petunjuk Pelaksanaan Tes Keterbelajaran Gerak Siswa kelas V SD 

Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

2008/2009. 

Tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan seseorang 

untuk mempelajari keterampilan gerak. Penilaian tes keterbelajaran ini pada saat 

seseorang melakukan gerak melompat, berguling, dan koordinasi gerak yang 

memerlukan kesimbangan yang tinggi. 

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini semua pembantu tes kemampuan 

keterbelajaran gerak telah berada di tempat tugas masing-masing. Pelaksanaannya 

sebagai berikut : 

3.6.2.1 Tiap anak melakukan 10 macam tes dengan kriteria seperti tabel  

3.6.2.2 Pelaksanaan tes dibagi menjadi 2 dimana tiap bagian berisi 5 jenis tes 

3.6.2.3 Peserta tes dibagi menjadi 2 kelompok 

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

Kelompok 2 melakukan bagian ke 2 dan seterusnya. 

3.6.2.5 Setelah satu kelompok selesai melakukan 5 item tes dan sudah beristirahat 

peserta bergantian untuk melaksanakan 5 item tes berikutnya. 
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3.6.3 Penilaian  

3.6.3.1 Setiap anak diberi kesempatan tiap item 2 kali 

3.6.3.2 Bila kesempatan pertama dapat melakukan dengan baik, nilai 2 

3.6.3.3 Bila kesempatan pertama gagal, berhasil di kesempatan 2 nilai 1 

3.6.3.4 Bila setelah 2 kali kesempatan gagal, nilai 0 

3.6.3.5 Jenis dan urutan tes putra dan putri tidak sama 

3.6.3.6 Anak-anak tidak diperkenankan untuk berlatih tetapi berhak diberi dan 

melihat contoh gerakan. 

Tabel 1 
Skor Tes Keterbelajaran gerak 

Nilai Hasil Tes Putra Putri 
20 69 67 
19 66 65 
18 63 62 
17 60 60 
16 57 58 
15 54 56 
14 51 54 
13 48 52 
12 45 50 
11 43 48 
10 41 45 
9 39 42 
8 37 39 
7 35 36 
6 33 33 
5 31 30 
4 29 28 
3 27 26 
2 25 24 
1 23 0 

Sumber IOWA Tes 
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Tabel 2 
Kriteria Penilaian Keterbelajaran gerak 

No Rentang Nilai Skor T Kategori  

1. 16 – 20  57 – 69  Baik Sekali 

2. 11 – 15  43 – 55  Baik  

3. 6 – 10  33 – 45  Sedang  

4. 0 – 5  0 – 31  Kurang 

Sumber IOWA Tes 

 

Tabel 3 
Urutan Tes Keterbelajaran gerak SDN Kebonagung 

PUTRA  PUTRI 

5 Item Tes 
Pertama 

5 Item Tes  
Kedua 

5 Item Tes 
Pertama 

5 Item Tes  
Kedua 

10 2 10 1 

4 3 18 3 

13 7 8 16 

11 16 19 13 

8 17 11 6 

Sumber IOWA Tes 

 

 

Tabel 4 
Instrumen Keterbelajaran Gerak 

Putra Lima Tes Pertama 

No  Indikator Dianggap Gagal Skor  
BS B K 

10 Berdiri 1 kaki. Tutup mata melompat 
kebelakang 5 lompatan 

• Membuka mata 
• Kaki yang diangkat 

menyentuh lantai 

 
2 

 
1 0 
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No  Indikator Dianggap Gagal Skor  
BS B K 

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

• Jatuh tidak mampu 
bertahan selama 
lima hitungan 

• Bagian tubuh lain 
selain yang 
digunakan untuk 
bertumpu 
menyentuh lantai 

 
 
 
2 

 
 
 

1 

 
 

0 

13. Berdiri dengan kaki kiri, melompat 
sambil melakukan ½ putaran (180 
derajat) ke arah kanan dan pertahankan 
keseimbangan 

• Kehilangan 
keseimbangan 

• Gagal memutar 180 
derajat 

• Kaki kanan 
menyentuh lantai 

2 1 0 

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

• Jari tangan dan 
kaki tidak 
bersentuhan  

• Tungkai menekuk 
lebih dari 45 
derajat 

2 1 0 

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

• Putaran tidak 360 
derajat 

• Kehilangan 
keseimbangan 

• Melangkah saat 
mendarat 

2 1 0 

 
Tabel 5 

Urutan Lima Tes Kedua Putra 

No  Indikator Dianggap Gagal Skor  
BS B K 

2. Duduk di lantai, tungkai lurus & rapat. 
Letakkan tangan kanan dilantai 
dibelakang badan. Putar badan ke arah 
kanan dan luruskan lengan hingga 
badan terangkat. Berat badan disangga 
oleh tangan kanan dan kaki kanan 
Pertahankan selama lima hitungan.  
1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 

• Tidak mampu 
menunjukkan 
posisi badan yang 
dimaksud 

• Tidak mampu 
bertahan selama 
lima hitungan 

2 1 0 

3. Berdiri dengan kaki rapat, jongkok, 
kedua lengan berada diantara tungkai 
melewati bagian belakang pergelangan 
kaki, tautkan kedua belah jemari 
tangan didepan pergelangan kaki. 
Pertahankan selama lima hitungan.  
1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 

• Jatuh 
• Tidak mampu 

mempertautkan 
kedua belah jari 

• Tidak mampu 
bertahan selama 
lima hitungan 

2 1 0 
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No  Indikator Dianggap Gagal Skor  
BS B K 

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

• Tangan terlepas 
dari bahu 

• Kehilangan 
keseimbangan 

• Tidak dapat berdiri 
2 1 0 

16. Berlutut, kedua telapak menghadap ke 
atas (punggung kaki melekat di lantai) 
ayun kedua tangan, melompat 
mendarat dengan dua kaki. Sebelum 
melompat kedua telapak kaki harus 
tetap menghadap keatas 

• Saat berlutut dan 
akan melompat, 
jemari kaki 
menumpu di lantai 

• Tidak dapat 
melompat 

• Tidak dapat 
mempertahankan 
keseimbangan saat 
mendarat 

2 1 0 

17. Jongkok dengan 1 tungkai ke depan. 
Lakukan lompatan dengan berganti 
kaki tumpu dan tungkai yang 
diluruskan. Lakukan dua kali lompatan 
untuk tiap tungkai. Tumit tungkai yang 
lurus boleh menyentuh lantai, 
sementara tumit tungkai yang di tekuk 
harus selalu menyentuh pinggul 

• Kehilangan 
keseimbangan 

• Tidak memenuhi 
lompatan untuk 
tiap tungkai 

2 1 0 

 

Tabel 6 
Putri Lima Tes Pertama 

No  Indikator Dianggap Gagal Skor  
BS B K 

10. Berdiri 1 kaki. Tutup mata melompat 
kebelakang 5 lompatan 

• Membuka mata 
• Kaki yang diangkat 

menyentuh lantai 

 
2 

 
1 0 

18. Berdiri dengan kaki rapat, melompat 
keatas dengan putaran 360 derajat 
kearah kanan. Mendarat dengan arah 
menghadap yang sama pada saat 
mendarat, tidak boleh kehilangan 
keseimbangan atau melangkah. 

• Putaran tidak 360 
derajat 

• Kehilangan 
keseimbangan 

• Melangkah saat 
mendarat 

2 1 0 

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

• Putaran tidak 360 
derajat 

• Kehilangan 
keseimbangan 

• Melangkah saat 
mendarat 

2 1 0 
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No  Indikator Dianggap Gagal Skor  
BS B K 

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

• Pegangan 
dipergelangan kaki 
lepas 

• Tidak dapat 
menuntaskan 
putaran 2 1 0 

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

• Jari tangan dan 
kaki tidak 
bersentuhan  

• Tungkai menekuk 
lebih dari 45 
derajat 

2 1 0 

 
Tabel 7 

Urutan Lima Tes Kedua Putri 

No  Indikator Dianggap Gagal Skor  
BS B K 

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

• Dahi tidak 
menyentuh lantai 

• Kehilangan 
keseimbangan 

2 1 0 

3. Berdiri dengan kaki rapat, jongkok, 
kedua lengan berada diantara tungkai 
melewati bagian belakang pergelangan 
kaki, tautkan kedua belah jemari 
tangan didepan pergelangan kaki. 
Pertahankan selama lima hitungan.  
1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 

• Jatuh 
• Tidak mampu 

mempertautkan 
kedua belah jari 

• Tidak mampu 
bertahan selama 
lima hitungan 

2 1 0 

16. Berlutut, kedua telapak menghadap ke 
atas (punggung kaki melekat di lantai) 
ayun kedua tangan, melompat 
mendarat dengan dua kaki. Sebelum 
melompat kedua telapak kaki harus 
tetap menghadap keatas 

• Saat berlutut dan 
akan melompat, 
jemari kaki 
menumpu di lantai 

• Tidak dapat 
melompat 

• Tidak dapat 
mempertahankan 
keseimbangan saat 
mendarat 

2 1 0 
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No  Indikator Dianggap Gagal Skor  
BS B K 

13. Berdiri dengan kaki kiri, melompat 
sambil melakukan ½ putaran (180 
derajat) ke arah kanan dan pertahankan 
keseimbangan 

• Kehilangan 
keseimbangan 

• Gagal memutar 180 
derajat 

• Kaki kanan 
menyentuh lantai 

2 1 0 

6. Melompat setinggi-tingginya, sambil 
kaki bertepuk 2 kali, mendarat dengan 
kaki terbuka 

• Kaki tidak dapat 
bertepuk 2 kali 

• Saat mendarat dua 
kaki bersentuhan. 

2 1 0 

Standar IOWA Tes 

 

3.7 Analisis Data 

 Analisis data merupakan salah satu langkah yang penting dalam 

penelitian. Sebab analisis yang salah, maka dalam pengambilan keputusan tentu 

akan salah juga. Suatu simpulan bisa diambil dari analisis data tersebut. Dalam 

penggunaan analisis data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

3.7.1 Analisis Statistik (Statistical Analysis) 

3.7.2 Analisis Non Statistik (Non Statistical Analysis) 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi (2000:22) yang 

menyatakan cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan data 

dengan menganalisis data penyelidikan yang berwujud angka adalah teknik 

statistik. 

Penggunaan analisis statistik akan menjadikan obyek penelitian lebih 

terjamin sebab prosedurnya berdasarkan pada dasar matematis yang kokoh dan 

dengan cara yang logis. Analisis statistik dapat memberikan efesiensi dan 

efektifitas kerja karena dapat membuat data lebih ringkas bentuknya. Teknik yang 
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dipakai untuk memperoleh data penelitian adalah statistik deskripsi dengan 

analisis diskriptif presentase. 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yang digunakan adalah 

teknik survei tes keterampilan keterbelajaran gerak siswa kelas V SDN 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2008/2009. Rumus yang dipakai adalah : 

%100x
f

F
∑

 

Keterangan : 
F  =  Frekuensi  
∑f  = Jumlah frekuensi 
(Suharsimi Arikunto, 2006: 146) 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam pengambilan data penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar  

Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun 

2008/2009, siswanya berjumlah 30 anak. Siswa yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah 30 siswa kelas V SD Negeri 01 Kebonagung yang terdiri dari 

siswa putra sebanyak 15 anak dan siswa putri sebanyak 15 anak. 

Beberapa analisis data hasil penelitian yang akan dijelaskan dalam 

penelitian ini meliputi 10 item tes yang dinilai dalam variabel penelitian. Hasil 

data dari kesepuluh item tes tersebut diperoleh dari siswa kelas V SD Negeri 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

4.1.1 Deskripsi Hasil Tes Keterbelajaran Gerak Siswa Kelas V SD Negeri 

01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

Hasil Penelitian keterbelajaran gerak Siswa kelas V SD Negeri 01 

Kebonagung kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



46 

 

Tabel 8 
Tabel Analisis Deskripsi Hasil Tes Keterbelajaran Gerak Siswa Kelas V 

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 
Tahun Pelajaran 2008/2009 

 

No Rentang Nilai Skor T Kategori Frekuensi Prosentase 

1. 16 - 20 57 - 69 Baik Sekali 11 36,67% 

2. 11 - 15 43 - 55 Baik 19 63,33% 

3. 6 - 10 33 - 45 Sedang - - 

4. 0 - 5 0 - 31 Kurang - - 

    ∑ F = 30 100% 

(Sumber : Hasil Analisis data lampiran1) 

Berdasarkan hasil di atas didapatkan kategori sebagai berikut : 

4.1.1.1 Untuk Keterbelajaran gerak Siswa SD Negeri 01 Kebonagung di 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori kurang adalah tidak ada. 

4.1.1.2 Untuk Keterbelajaran gerak Siswa SD Negeri 01 Kebonagung di 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori sedang adalah tidak ada. 

4.1.1.3 Untuk Keterbelajaran gerak Siswa SD Negeri 01 Kebonagung di 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori baik adalah 63,33%. 

4.1.1.4 Untuk Keterbelajaran gerak Siswa SD Negeri 01 Kebonagung di 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori baik sekali adalah 33,67%. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat grafik sebagai berikut : 
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Gambar 1 
Grafik Analisis Deskripsi Prosentase Tes Keterbelajaran Gerak Siswa  

Putra dan Putri SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen 
Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Hasil Analisis data lampiran 1)  

Dengan melihat grafik diatas dapat disimpulkan bahwa : 

4.1.1.5 Siswa yang mempunyai keterbelajaran gerak dalam kategori kurang tidak 

ada.  

4.1.1.6 Siswa yang mempunyai keterbelajaran gerak dalam kategori sedang tidak 

ada. 

4.1.1.7 Siswa yang mempunyai keterbelajaran gerak dalam kategori baik 

berjumlah 19 orang. Hal ini berdasarkan data pada (lampiran 1) dari 10 

item tes yang sudah dilaksanakan baik 5 item tes pertama maupun 5 item 

tes kedua siswa tersebut memperoleh hasil baik. Sehinga dapat 

dikategorikan siswa SD tersebut memiliki keterbelajaran gerak yang baik. 

Pada data lampiran 1 dilihat dari perolehan nilai tes atau skornya, 19 siswa 

tersebut memperoleh nilai kurang dari 16 dengan kategori baik. 
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4.1.1.8 Siswa yang mempunyai keterbelajaran gerak dalam kategori baik sekali 

berjumlah 11 orang. Hal ini berdasarkan data pada (lampiran 1) dari 10 

item tes yang sudah dilaksanakan baik 5 item tes pertama maupun 5 item 

tes kedua siswa tersebut memperoleh hasil tes keterbelajaran gerak yang 

tinggi. Sehinga dapat dikategorikan siswa tersebut memiliki keterbelajaran 

gerak yang sangat baik atau baik sekali (lihat pada lampiran 1). 

 
4.1.2 Deskripsi Hasil Tes Keterbelajaran Gerak Siswa Putra dan Putri SD 

Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

2008/2009 

Hasil tes keterbelajaran gerak siswa putra SD Negeri 01 Kebonagung di 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 9 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes Keterbelajaran Gerak  

Siswa Putra SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  2008/2009 

 

No Rentang Nilai Skor T Kategori Frekuensi Prosentase 

1. 16 - 20 57 - 69 Baik Sekali 9 60,00% 

2. 11 - 15 43 - 55 Baik  6 40,00% 

3. 6 - 10 33 - 45 Sedang - - 

4. 0 - 5 0 - 31 Kurang - - 

    ∑ F = 15 100% 

(Sumber : Hasil Analisis data lampiran1) 

 

Berdasarkan hasil di atas didapatkan kategori sebagai berikut : 
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4.1.2.1 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Putra SD Negeri 01 Kebonagung di 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori kurang tidak ada. 

4.1.2.2 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Putra SD Negeri 01 Kebonagung di 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori sedang tidak ada. 

4.1.2.3 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Putra SD Negeri 01 Kebonagung di 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori baik adalah 40,00%. 

4.1.2.4 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Putra SD Negeri 01 Kebonagung di 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori baik sekali adalah 60,00%. 

Dari hasil diatas dapat dibuat grafik sebagai berikut : 

Gambar 2 
Grafik Analisis Deskriptif Prosentase Tes Keterbelajaran Gerak Siswa Putra 

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan  
Tahun Pelajaran 2008/2009 
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Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa keterbelajaran gerak 

siswa putra SD Negeri 01 Kebonagung di kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 yang termasuk kategori baik sekali ada 9 

siswa atau 60,00% dan yang termasuk kategori baik ada 6 siswa atau 40,00%. 

Sedangkan untuk Hasil Tes Keterbelajaran Keterbelajaran gerak Siswa 

Putri SD Negeri 01 Kebonagung di kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

Tahun Pelajaran 2008/2009 adalah sebagai berikut : 

Tabel  10 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes Keterbelajaran Gerak  

Siswa Putri SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  2008/2009 

 

No Rentang Nilai Skor T Kategori Frekuensi Prosentase 

1. 16 - 20 57 – 69 Baik Sekali 2 13,33% 

2. 11 - 15 43 – 55 Baik  13 86,67% 

3. 6 - 10 33 – 45 Sedang - - 

4. 0 - 5 0 – 31 Kurang - - 

    ∑ F = 15 100% 

(Sumber : Hasil Analisis data lampiran1) 

 

Berdasarkan hasil di atas didapatkan kategori sebagai berikut : 

4.1.2.5 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Putri SD Negeri 01 Kebonagung di 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori kurang tidak ada. 

4.1.2.6 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Putri SD Negeri 01 Kebonagung di 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori sedang tidak ada. 
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4.1.2.7 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Putri SD Negeri 01 Kebonagung di 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori baik adalah 86,67%. 

4.1.2.8 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Putri SD Negeri 01 Kebonagung di 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 

dengan kategori baik sekali adalah 13,33%. 

Dari hasil diatas dapat dibuat grafik sebagai berikut : 

Gambar 3 
Grafik Analisis Deskriptif Prosentase Tes Keterbelajaran Gerak Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan  
Tahun Pelajaran 2008/2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa keterbelajaran gerak 

siswa putri SD Negeri 01 Kebonagung di kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 yang termasuk kategori baik sekali ada 2 

siswa atau 13,33% dan yang termasuk kategori baik ada 13 siswa atau 86,67%. 
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4.1.3 Deskripsi Hasil Tiap Item Tes Keterbelajaran Gerak Siswa Putra dan 

Putri SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan 2008/2009 

Hasil prosentase Tiap Item Tes Keterbelajaran Gerak Siswa SD Negeri 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 2008/2009 yaitu : 

4.1.3.1 Item Pertama Tes 1 

 

Tabel 11 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 1 Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 8 53,33% 53,33% 53,33% 
Bisa 7 46,67% 46,67% 100% 
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang pertama 

siswa putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 7 anak atau setara dengan 46,67% untuk tingkat keberhasilannya 

dan ada 8 anak yang gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil dalam 

kesempatan kedua. 

Tabel 12 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 1 Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 5 33,3% 33,3% 33,3%
Bisa 10 66,67% 66,67% 100%
Total 15 100% 100%  
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang pertama 

siswa putri yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 10 anak atau setara dengan 66,67%, kemudian yang gagal pada 

percobaan pertama dan berhasil di percobaan kedua ada 5 anak atau setara dengan 

33,33%, dan yang gagal dalam kesempatan pertama mampu kedua tidak ada. 

4.1.3.2 Item Pertama Tes 2 

Tabel 13 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 2 Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan 

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 3 20,00% 20,00% 20,00%
Bisa 12 80,00% 80,00% 100% 
Total 15 100% 100%  

 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang kedua siswa 

putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan sempurna 

ada 12 anak atau setara dengan 80,00% untuk tingkat keberhasilannya dan ada 3 

anak yang gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil dalam 

kesempatan kedua. 

Tabel 14 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 2 Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 4 26,67% 26,67% 26,67%
Gagal 2 kali 2 13,33% 13,33% 40,00%
Bisa 9 60,00% 60,00% 100%
Total 15 100% 100%  
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang kedua siswa 

putri yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan sempurna ada 

9 anak atau setara dengan 60,00%, kemudian yang gagal pada percobaan pertama 

dan berhasil di percobaan kedua ada 4 anak atau setara dengan 26,67%, dan yang 

gagal dalam kesempatan pertama maupun kedua ada 2 anak atau 13,33%. 

 

4.1.3.3 Item Pertama Tes 3 

Tabel 15 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 3 Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 8 53,33% 53,33% 53,33%
Gagal 2 kali 1 6,67% 6,67% 60,00%
Bisa 6 40,00% 40,00% 100%
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang ketiga siswa 

putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan sempurna 

ada 6 anak atau setara dengan 40,00% untuk tingkat keberhasilannya dan ada 8 

anak atau 53,33% yang gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil 

dalam kesempatan kedua, dan yang gagal dalam kesempatan pertama maupun 

kedua ada 1 anak atau 6,67%. 
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Tabel 16 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 3 Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 6 40,00% 40,00% 40,00%
Gagal 2 kali 1 6,67% 6,67% 46,67%
Bisa 8 53,33% 53,33% 100% 
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang ketiga siswa 

putri yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan sempurna ada 

8 anak atau setara dengan 53,33%, kemudian yang gagal pada percobaan pertama 

dan berhasil di percobaan kedua ada 6 anak atau setara dengan 40,99%, dan yang 

gagal dalam kesempatan pertama mampu kedua ada 1 anak atau 6,67%. 

4.1.3.4 Item Pertama Tes 4 

Tabel 17 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 4  Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen 
Kabupaten Pekalongan 

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 6 40,00% 40,00% 40,00%
Gagal 2 kali 1 6,67% 6,67% 46,67%
Bisa 8 53,33% 53,33% 100% 
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang keempat 

siswa putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 8 anak atau setara dengan 53,33%, kemudian yang gagal pada 

percobaan pertama dan berhasil di percobaan kedua ada 6 anak atau setara dengan 
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40,00%, dan yang gagal dalam kesempatan pertama mampu kedua ada 1 anak 

atau 6,67%. 

Tabel 18 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 4 Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 4 26,67% 26,67% 26,67%
Bisa 11 73,33% 73,33% 100%
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang keempat 

siswa putri yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 11 anak atau setara dengan 73,33% untuk tingkat keberhasilannya 

dan ada 4 anak atau 26,67% yang gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi 

berhasil dalam kesempatan kedua. 

 
4.1.3.5 Item Pertama Tes 5 

Tabel 19 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 5  Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 6 40,00% 40,00% 40,00%
Gagal 2 kali 2 13,33% 13,33% 53,33%
Bisa 7 46,67% 46,67% 100%
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang kelima 

siswa putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 7 anak atau setara dengan 46,67%, kemudian yang gagal pada 
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percobaan pertama dan berhasil di percobaan kedua ada 6 anak atau setara dengan 

40,00%, dan yang gagal dalam kesempatan pertama mampu kedua ada 2 anak 

atau 13,33%. 

 
Tabel 20 

Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 5 Siswa Putri  
SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  

Kabupaten Pekalongan  
 

Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 
Valid 

Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 4 26,67% 26,67% 26,67%
Gagal 2 kali 5 33,33% 33,33% 60,00%
Bisa 6 40,00% 40,00% 100%
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang kelima 

siswa putri yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 6 anak atau setara dengan 40,00%, kemudian yang gagal pada 

percobaan pertama dan berhasil di percobaan kedua ada 4 anak atau setara dengan 

26,67%, dan yang gagal dalam kesempatan pertama mampu kedua ada 5 anak 

atau 33,33%. 

4.1.3.6 Item Kedua Tes 1 

Tabel 21 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 1 Item Kedua  Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 3 20,00% 20,00% 20,00%
Bisa 12 80,00% 80,00% 100%
Total 15 100% 100%    
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang pertama 

siswa putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 12 anak atau setara dengan 80,00% untuk tingkat keberhasilannya 

dan ada 3 anak yang gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil dalam 

kesempatan kedua. 

Tabel 22 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 1 Item Kedua  Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen 
 Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 5 33,33% 33,33% 33,33%
Bisa 10 66,67% 66,67% 100%
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang pertama 

siswa putri yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 10 anak atau setara dengan 66,67%, kemudian yang gagal pada 

percobaan pertama dan berhasil di percobaan kedua ada 5 anak atau setara dengan 

33,33%, dan yang gagal dalam kesempatan pertama mampu kedua tidak ada. 

4.1.3.7 Item Kedua Tes 2 

Tabel 23 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 2 Item Kedua  Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 7 46,67% 46,67% 46,67%
Gagal 2 kali 1 6,67% 6,67% 53,33%
Bisa 7 46,67% 46,67% 100% 
Total 15 100% 100%   
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada item tes yang kedua siswa 

putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan sempurna 

ada 7 anak atau setara dengan 46,67% untuk tingkat keberhasilannya dan ada 7 

anak atau 46,67% yang gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil 

dalam kesempatan kedua, dan yang gagal dalam kesempatan pertama maupun 

kedua ada 1 anak atau 6,67%. 

Tabel 24 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 2 Item Kedua  Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 6 40,00% 40,00% 40,00%
Gagal 2 kali 6 40,00% 40,00% 80,00%
Bisa 3 20,00% 20,00% 100%
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tes dua item yang kedua 

siswa putri yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 3 anak atau setara dengan 20,00%. Kemudian ada 6 anak yang 

gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil dalam kesempatan kedua 

dengan prosentase 40,00%. Dan siswa yang gagal dalam kesempatan pertama dan 

kedua ada 6 anak dengan prosentase 40,00%. 
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4.1.3.8 Item Kedua Tes 3 

Tabel 25 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 3 Item Kedua  Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 1 6,67% 6,67% 6,67%
Gagal 2 kali 1 6,67% 6,67% 13,33%
Bisa 13 86,67% 86,67% 100% 
Total 15 100% 100%  

 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tes tiga item yang kedua 

siswa putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 13 anak atau setara dengan 86,67%. Kemudian ada 1 anak yang 

gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil dalam kesempatan kedua 

dengan prosentase 6,67%. Dan siswa yang gagal dalam kesempatan pertama dan 

kedua ada 1 anak dengan prosentase 6,67%. 

Tabel 26 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 3 Item Kedua  Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 
Valid 

Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 5 33,33% 33,33% 33,33%
Gagal 2 kali 1 6,67% 6,67% 40,00%
Bisa 9 60,00% 60,00% 100% 
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tes tiga item yang kedua 

siswa putri yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 9 anak atau setara dengan 60,0%. Kemudian ada 5 anak yang gagal 

dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil dalam kesempatan kedua dengan 
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prosentase 33,33%. Dan siswa yang gagal dalam kesempatan pertama dan kedua 

ada 1 anak dengan prosentase 6,67%. 

4.1.3.9 Item Kedua Tes 4 

Tabel 27 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 4 Item Kedua  Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

 
Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 

Valid 
Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 1 6,67% 6,67% 6,67%
Bisa 14 93,33% 93,33% 100% 
Total 15 100 % 100 %  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tes empat item yang 

kedua siswa putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 14 anak atau setara dengan 93,33%. Kemudian ada 1 anak yang 

gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil dalam kesempatan kedua 

dengan prosentase 6,67%. Dan siswa yang gagal dalam kesempatan pertama dan 

kedua tidak ada. 

Tabel 28 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 4 Item Kedua  Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 
Valid 

Prosentase 
Kumulatif 

Bisa 15 100% 100% 100% 
Total 15 100% 100% 100% 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tes empat item yang 

kedua semua siswa putri atau 100% berhasil melakukan tes pada kesempatan 

pertama dengan sempurna. 
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4.1.3.10 Item Kedua Tes 5 

Tabel 29 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 5  Item Kedua  Siswa Putra  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 
Valid 

Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 4 26,67% 26,67% 26,67%
Bisa 11 73,33% 73,33% 100% 
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tes lima item yang kedua 

siswa putra yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna ada 11 anak atau setara dengan 73,33%. Kemudian ada 4 anak yang 

gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi berhasil dalam kesempatan kedua 

dengan prosentase 26,67%. Dan siswa yang gagal dalam kesempatan pertama dan 

kedua tidak ada. 

Tabel 30 
Tabel Analisis Deskriptif Prosentase Tes 5 Item Kedua  Siswa Putri  

SD Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan  

Kriteria Frekuensi Prosentase Prosentase 
Valid 

Prosentase 
Kumulatif 

Valid gagal 1 kali 4 26,67% 26,67% 26,67%
Gagal 2 kali 11 73,33% 73,33% 100% 
Total 15 100% 100%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tes lima item yang kedua 

siswa putri yang berhasil melakukan tes pada kesempatan pertama dengan 

sempurna tidak ada. Kemudian ada 4 anak yang gagal dalam kesempatan pertama 

akan tetapi berhasil dalam kesempatan kedua dengan prosentase 26,67%. Dan 

siswa yang gagal dalam kesempatan pertama dan kedua ada 11 anak dengan 

prosentase 73,33%. 
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4.2 Pembahasan 

Mata pelajaran penjasorkes merupakan salah satu mata pelajaran yang 

sangat erat kaitannya dengan belajar gerak, dimana dasar gerak yang baik akan 

meningkatkan fungsi organ tubuh menjadi baik artinya anak mengalami 

perkembangan dalam melakukan tugas-tugas gerak. Fungsi organ tubuh yang baik 

menunjukkan anak mengalami perkembangan motorik sehingga membutuhkan 

usaha untuk mengembangkan keterampilan gerak atau meningkatkan kemampuan 

teknik yang telah dimilikinya. 

Keterampilan keterbelajaran gerak yang dimiliki setiap orang berbeda-

beda, berjalan, melompat, lari dan lempar adalah keterbelajaran gerak manusia. 

Keterampilan keterbelajaran gerak yang dimiliki oleh anak-anak SD Negeri 01 

Kebonagung juga berbeda dengan yang lain.  

Siswa merupakan bagian anak sekolah, pada jam olahraga dan istirahat 

selalu melakukan kegiatan fisik. Berupa permainan yang melibatkan aktifitas otot 

besar. Dengan melakukan permainan-permainan tersebut diharapkan anak dapat 

melakukan gerak yang bebas dan dapat berpengaruh terhadap tingkat 

keterampilan keterbelajaran geraknya (Depdikbud, 1982:48). 

Berdasarkan hasil tes keterbelajaran gerak siswa SD Negeri 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan berdasarkan Norma Tes 

Keterbelajaran gerak IOWA TES dari Berry L. Dan Jack K. Nelson (1979 : 144 – 

146) diketahui bahwa ada 11 siswa yang memperoleh hasil “Sangat Baik”, hal ini 

berarti hanya 36,67% dari keseluruhan sampel siswa. Kemudian ada 19 siswa 

yang memperoleh hasil “Baik” atau setara dengan 63,33% dari jumlah 
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keseluruhan sampel siswa. Sedangkan kategori “Sedang” dan “Kurang” tidak ada. 

Kemudian untuk hasil tes keterbelajaran gerak siswa putra dan putri 

Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Kebonagung kecamatan Kajen kabupaten 

Pekalongan diketahui bahwa pada siswa putra untuk kategori “kurang” dan 

“sedang” tidak ada, artinya siswa putra bisa melakukan tes dengan baik. Untuk 

kategori “Baik” ada 6 anak atau sejumlah 40,00%. Dan untuk kategori “Baik 

Sekali” ada 9 anak atau sejumlah 60,0% dari total keseluruhan siswa putra yang 

berjumlah 15 anak. Pada siswa putri untuk kategori “kurang” dan “sedang” tidak 

ada, untuk kategori “Baik” ada 13 anak atau sejumlah 86,67%, dan yang terakhir 

untuk kategori “Baik Sekali” hanya ada 2 anak atau sejumlah 13,33% dari total 

keseluruhan siswa putri yang berjumlah 15 anak. 

Dengan demikian, dari tes keterbelajaran gerak yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa sebagian besar siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Kebonagung 

kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan memiliki keterbelajaran gerak yang baik. 

Hal ini dimungkinkan karena faktor yang mempengaruhinya, misalkan aktivitas 

fisik ataupun olahraga serta aktivitas sehari-hari yang melibatkan fungsi anatomis 

dan fisiologis tubuh yang dilaksanakan secara baik. Selain itu dimungkinkan 

dengan pemberian materi olahraga yang baik dengan mengkhususkan untuk 

pelajaran olahraga pada satu hari yaitu setiap hari Jum’at pagi. Akan tetapi 

beberapa faktor tersebut belum diketahui sejauh mana signifikansi pengaruhnya 

terhadap keterbelajaran gerak siswa dengan hasil yang baik. 

 

 

 



 

65 

BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Keterbelajaran gerak merupakan kemampuan yang penting di dalam 

kehidupan sehari-hari maupun di dalam pendidikan jasmani. Salah satu pemberian 

program pendidikan jasmani kepada pelajar agar menjadi terampil dalam 

melakukan aktivitas fisik. Keterampilan gerak fisik yang diperoleh melalui 

pendidikan jasmani bukan saja untuk menguasai cabang olahraga tertentu, tetapi 

juga berguna dalam melakukan tugas yang memerlukan gerak fisik dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan keterbelajaran gerak adalah 

kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tugas-tugas jalan, lari, 

lompat dan lempar secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan simpulan tentang kesegaran jasmani dan analisa statistik 

deskriptif prosentase maka didapat hasil penelitian: 

“Keterbelajaran gerak siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Kebonagung 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2008/2009 dalam kategori baik 

dari hasil analisis deskriptif prosentase menunjukkan angka 63,33 % dengan 

jumlah 19 sampel yang berkategori Baik”. 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 

5.1.1 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 
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2008/2009 dengan kategori kurang tidak ada. 

5.1.2 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2008/2009 dengan kategori sedang  tidak ada. 

5.1.3 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2008/2009 dengan kategori baik adalah 63,33% dengan jumlah 19 siswa. 

5.1.4 Untuk keterbelajaran gerak Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2008/2009 dengan kategori baik sekali adalah  36,67% dengan jumlah 11 

siswa. 

 

5.2 Saran-Saran 

Dengan keadaan keterbelajaran gerak menurut Tes Keterbelajaran gerak 

IOWA TES dari Berry L. Dan Jack K. Nelson (1979 : 144 – 146) terhadap siswa 

Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan Tahun Pelajaran 2008/2009 tersebut penulis mencoba memberikan 

saran : 

5.2.1 Sebagai gambaran kondisi siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 

Kebonagung di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2008/2009 sehingga guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, pecinta dan 

pelatih olahraga, dapat meningkatkan keterampilan keterbelajaran gerak 

dan memberikan pembinaan bagi siswa yang diasuhnya. 
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5.2.2 Dengan diketahuinya keterbelajaran gerak yang dimiliki siswa, guru 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dapat merencanakan program 

pembelajaran dengan baik. 
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