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ABSTRAK 

 

Jhohan Hamidi. 2016. Upaya MeningkatKan Kebugaran Jasmani Melalui 
Outbound ringroad Pada Siswa Kelas III SD Negeri Dlisen 01 Kecamatan 
Limpung Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2016. Skripsi Jurusan 
Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah 
Dasar (PGPJSD) UNNES Semarang. Pembimbing :1. Drs. H. Endropuji 
Purwono, M.Kes. 2. IpangSetiawan, S.Pd, M.Pd.                                        
Kata Kunci :Permainan, Outbound ringroad, Keberanian, Minat siswa. 
 

Kegiatan pembelajaran Pendidikan Jasmani siswa SD Negeri Dlisen 01 
kecamatan limpung yang berlangsung pada semester pertama dengan materi 
kebugaran. Ternyata belum berhasil secara optimal. Selama pembelajaran 
aktifitas kebugaran, terutama dalam aspek daya tahan, kecepatan, kelentukan, 
kekuatan, keseimbangan, kelincahan dan koordinasi, dalam hal ini siswa terlihat 
cepat lelah, malas melakukan aktifitas dan kurang antusias mengikuti 
pembelajaran. sarana yang kurang memadai berakibat rendahnya keterampilan 
gerak fisik siswa sehingga menyebabkan rendahnya hasilbelajar dalammateri 
kebugaran, permasalahan ini menjadi dasar dalam penelitian untuk 
meningkatkan kebugaran serta hasil belajar siswa melalui permainan outbound 
ringroad. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah melalui permainan 
outbound ringroad ini mampu meningkatkan kebugaran dan hasil belajar siswa 
kelas III SD Negeri Dlisen 01 kecamatan limpung tahun ajaran 2015/2016. 

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas, dalam 
pelaksanaan terdiri dari dua siklus.Pelaksanaan penelitian dilakukan dua kali 
pertemuan yang terdiri  dari empat tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri 
Dlisen 01 yang berjumlah 9 siswa yang terdiri dari 3 siswa putra dan 6 siswa 
putri. Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tes ,unjuk kerja, 
lembar pengamatan, dan tes tertulis. 

Berdasarkan data hasil pembelajaran di ketahui bahwa tingkat ketuntasan 
hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah di laksanakan siklus 1. 
Jumlah siswa yang tuntas sebelum adanya tindakan adalah sebanyak 4 siswa 
atau sekitar 44 % dan mengalami peningkatan ketuntasan belajar menjadi 6 
siswa atau sekitar 67%. kemudian pada siklus II di peroleh ketuntasan belajar 
sebanyak 9 siswa di atas KKM (75) atau sekitar 100%. dari pengukuran denyut 
nadi di peroleh peningkatan  denyut nadi awal dan setelah melakakukan aktivitas 
pembelajaran. 
 Dengan hasil penelitian ini di simpulkan, bahwa dengan menggunakan 

permainan outbound ringroad dapat meningkatkan kebugarandan hasil belajar 

siswadi SD Negeri Dlisen 01 Kecamatan Limpung. disarankan agar guru 

memperhatikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam menyusun program 

pembelajaran dengan karakteristik dan tingkat pertumbuhan siswa serta 

menggunakan alat peraga yang relevan supaya siswa lebih semangat dan 

berminat dalam melaksanakan pembelajaran. 
 

 

 



iii 
 

 

 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

 Bersyukur  dan selalu rendah hati adalah kunci kebaikan dalam diri bagi 

semua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

        Aktifitas pengembangan merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani (penjas) yang wajib di berikan di sekolah dasar (SD), Sekolah lanjutan 

tingkat pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Secara Umum 

yang di maksud Kebugaran adalah kebugaran fisik yaitu merupakan kemampuan 

seseorang melakukan kerja sehari hari secara efesien tanpa timbul kelelahan 

yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya, Djoko Pekik 

Irianto,(2004:2) Maka dari itu aspek kebugaran sangat penting di berikan apalagi 

untuk anak usia sekolah dasar yang masih masuk ke dalam masa anak anak 

yaitu fase anak kecil usia 1 atau 2 tahun sampai 6 tahun (antara kelas taman 

kanan kanak sampai sekolah dasar), kemudian masuk fase anak besar yaitu 6 

tahun sampai umur 10 atau 12 tahun (antara kelas 1 sampai kelas 6 sekolah 

dasar) Dr,sugiyanto (2007:1.9). Pada masa ini terjadi perubahan yang pesat baik 

pertumbuhan tinggi badan atau togok maupun perkembangan kapasitas 

fungsional berupa kemampuan kerja organ organ tubuh kearah yang terorganisir  

(dapat di kendalikan sesuai kemauan). Problematika kebugaran saat ini 

khususnya untuk anak anak usia sekolah dasar adalah semakin menurunya 

tingkat kebugaran jasmaninya. ini merupakan dampak negatif dari semakin 

majunya perkembangan teknologi, banyak dari siswa yang seharusnya bermain 

secara fisik misalnya bermain sepak bola , bermain voli, badminton, atau bermain 

di sawah, ladang atau di lingkungan alam sekitar sekarang lebih memilih bermain 

game melalui media handphone, play station, atau sejenisnya,  banyak dari 

siswa yang berangkat sekolah yang dulu berjalan kaki sekarang beralih 
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menggunakn sepeda motor, padahal jarak tempuh dari rumah ke sekolah relatif 

pendek sehingga siswa cenderung statis kurang gerak fisik dan ini nantinya akan 

berpengaruh dalam penampilan dan kesehatan, di tandai dengan mulai 

mudahnya merasa lelah, mudah putus asa dan banyak dari mereka malas dalam 

menjalankan aktifitas terutama pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, dan 

ini merupakan fakta penyebab terjadinya penurunan tingkat kebugaran jasmani. 

Lingkungan belajar merupakan faktor yang berpengaruh terhadap proses 

dan hasil belajar yang di capai. Setiap manusia di mana pun berada  selalu 

bersinggungan dengan lingkungannya, dan lingkungannya itu bisa memberikan 

pengaruh terhadap manusia, sebaliknya manusia juga bisa mempengaruhi atau 

mengatur lingkungannya. Demikian juga dalam proses belajar mengajar, faktor 

lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, maka agar 

proses belajar mengajar bisa efektif maka lingkungan belajar perlu di atur 

sedemikian rupa agar proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik 

terutama di lingkungan sekolah.   

Sekolah Dasar merupakan pendidikan awal yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan pertumbuhan fisik dan perkembangan gerak siswa. Di sekolah 

dasar inilah anak anak berhak mendapatkan pertumbuhan serta perkembangan 

seluruh potensi fisiknya baik dari segi lokomotor, non lokomotor, maupun 

manipulatife. Masa di Sekolah Dasar inilah pembinaan kemampuan fisik dapat 

dimulai. Guru merupakan faktor yang dominan dalam proses pembelajaran 

sehingga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar 

siswa. Bloom (1982) menyatakan bahwa guru bertanggung jawab terhadap 

kualitas pembelajaran yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sebagai 

pengelola proses belajar, maka guru harus menciptakan kondisi belajar yang 
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kondusif untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan belajar siswa. Kondisi 

yang kondusif adalah kondisi yang menunjang terlaksanaya proses belajar yang 

baik atau kondisi yang mengundang minat siswa untuk belajar dengan baik. 

Kegiatan penelitian ini didasarkan pada temuan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Jasmani siswa SD Negeri Dlisen 01 kecamatan 

limpung yang berlangsung pada semester pertama dengan materi kebugaran. 

Bahwa beberapa prinsip pembelajaran yang sangat diperlukan sebagai 

penunjang keberhasilan pembelajaran ternyata belum berhasil secara optimal. 

Selama pembelajaran aktifitas kebugaran, terutama dalam aspek daya tahan, 

kecepatan, kelentukan, kekuatan ,keseimbangan, kelincahan dan koordinasi, 

dalam hal ini siswa terlihat cepat lelah, malas melakukan aktifitas dan kurang 

antusias mengikuti pembelajaran. 

 Pengalaman melalui observasi pertama menunjukkan bahwa dalam  

materi aktifitas kebugaran 4 siswa (tuntas belajar) dari 9 jumlah siswa atau 44% 

sedangkan yang  5 siswa (tidak tuntas) atau 56%  dari KKM 75. Hal ini di perkuat 

melalui tes kebugaran jasmani indonesia yang di lakukan pada kelas III 

menunjukkan hasil dari pengukuran yang di bandingkan dengan Penilaian Acuan 

Norma (TKJI) usia 6 - 9 tahun menunjukkan hasil pada level rendah yaitu 2 anak 

level sedang dan 7 anak masuk level kurang. maka dari itu dalam pembelajaran 

aktifitas kebugaran mengalami masalah yang harus dicari solusinya. Menurut 

hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui observasi lapangan dan 

wawancara dengan teman sejawat menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi 

mata pelajaran pendidikan jasmani siswa kurang optimal. Asumsi dasar yang 

menyebabkan pencapaian kompetensi mata pelajaran pendidikan jasmani siswa 

kurang optimal adalah pemilihan metode dan penggunaan media pembelajaran 
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yang kurang tepat sehingga siswa merasa jemu dan malas. Peran serta siswa 

belum menyeluruh sehingga menyebabkan diskriminasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa yang memiliki keberanian dan percaya diri dalam praktik 

cenderung lebih aktif sehingga cenderung memiliki pencapaian kompetensi 

belajar yang lebih tinggi. Siswa yang kurang memiliki keberanian dan percaya diri 

cenderung pasif dalam praktik, mereka tidak aktif mencoba karena takut 

sehingga memiliki pencapaian kompetensi yang lebih rendah. selain itu juga 

minat untuk melakukan aktivitas fisik sangat di pengaruhi oleh kesempatan untuk 

melakukan aktivitas fisik itu sendiri, apabila sejak kecil anak selalu di kekang atau 

tidak di beri kesempatan melakukan aktifitas fisik, maka minat untuk melakukan 

aktivitas fisik tersebut akan tidak berkembang, sebaliknya apabila kesempatan di 

berikan cukup, maka minat melakukan aktivitas fisik menjadi berkembang. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dikembangkan suatu 

metode pembelajaran yang mampu melibatkan peran serta siswa secara 

menyeluruh serta dapat meningkatkan antusiasme siswa dan dapat 

meningkatkan kebugaran jasmani. Selain itu, perlu adanya penggunaan media 

yang sesuai dan yang lebih menarik,  sehingga siswa tidak malas dan tertantang 

untuk terus melakukan permainan yang di laksanakan saat kegiatan 

pembelajaran. dari sinilah kemampuan dan tingkat kebugaran siswa akan 

mengalami peningkatan, Faktor-faktor  internal guru  juga  memerlukan 

perbaikan diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran baik dalam proses 

maupun hasil yang di capai. 

Proses pembelajaran Pendidikan Jasmani kompetensi dasar 

“Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau 

tradisional ” di Kelas III SD Negeri Dlisen 01 Kecamatan Limpung belum berjalan 
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secara efektif. Hal ini terjadi terutama karena guru tidak menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai, yang dapat menarik kemauan anak untuk mengikuti 

pembelajaran 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan judul 

penelitian sebagai berikut “Upaya meningkatkan kebugaran jasmani melalui 

outbound ringroad Pada Siswa Kelas III SD Negeri Dlisen 01 Kecamatan 

Limpung kabupaten batang tahun 2016”. 

1. 2. Rumusan Masalah 

Dengan uraian diatas. maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 

“Apakah Outbound ringroad dapat Meningkatkan kebugaran jasmani Siswa 

Kelas III SD Negeri Dlisen 01 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun  

2016 “ 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  mengetahui hasil belajar  

kebugaran jasmani siswa melalui Outbound ringroad pada Siswa Kelas III SD 

Negeri Dlisen 01 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2016.  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Menemukan teori/pengetahuan baru tentang upaya meningkatkan 

kebugaran jasmani melalui Outbound ringroad pada Siswa Kelas III SD 

Negeri Dlisen 01 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2016. 

b. Sebagai Dasar Untuk Penelitian Selanjutnya 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

1.4.2.1 Manfaat Bagi siswa 
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Manfaat yang bisa didapat siswa dari pembelajaran aktivitas kebugaran 

dengan permainan outbound ringroad ini antara lain mempermudah siswa dalam 

menyerap segala informasi yang disampaikan oleh guru sehingga meningkatkan 

efektifitas belajar, Siswa akan dapat mempelajari mata pelajaran olahraga 

dengan cara yang menyenangkan. Siswa akan lebih termotivasi dalam 

mempelajari mata pelajaran olahraga karena dengan konsep dan media 

pembelajaran yang berbeda yaitu bermain outbound Ringroad serta tingkat 

kebugaran jasmani yang meningkat. 

1.4.2.2 Manfaat Bagi Guru 

Guru akan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara aktif, 

Meningkatkan kreatifitas guru dalam menyajikan pembelajaran, Membantu 

memperbaiki proses dan hasil belajar dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan di Sekolah. 

1.4.2.3 Manfaat Bagi Sekolah 

Adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang 

berakibat terhadap peningkatan mutu kualitas siswa dan guru, sehingga pada 

akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. 

Membantu memperbaiki proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan kesehatan di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Hakikat Hasil Belajar 

  Hasil belajar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan siswa dalam 

melakukan pembelajaran (Battersby 2001). Hasil belajar siswa merupakan salah 

satu bentuk pertanggung jawaban sekolah kepada orang tua siswa dan 

masyarakat yang telah mempercayakan terhadap sekolah untuk mendidik, 

mengajar, dan mempersiapkan para siswa untuk kehidupan di masa yang akan 

datang. Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk 

mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran 

menggunakan tes atau ulangan yang baik dan memenuhi syarat. Meningkatnya 

hasil belajar dapat dilihat dari hasil tes atau ulangan yang diselenggarakan 

secara bertahap. 

Setiap kegiatan belajar yang dilakukan siswa melalui berbagai tahapan 

akan menghasilkan perubahan perilaku tertentu. Perubahan perilaku yang 

dimaksud adalah perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2.1.2 Hakikat  Pendidikan Jasmani 

Pendidikan sebagai proses pembinaan yang berlangsung seumur hidup, 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang di ajarkan di sekolah memiliki peranan 

penting yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk terlibat langsung 

ke dalam berbagai pengalaman melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 

kesehatan yang terpilih di lakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman 

belajar itu di arahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan perkembangan 
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psikis yang baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang 

hayat (Depdiknas,2006:194). Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan 

yang memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik 

bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromoskuler, 

perseptual, kognitif, sosial dan emosional. Sedangkan istilah dari Pendidikan 

Jasmani adalah Surat Keputusan Mendikbud 413/u/1987 yang menyatakan : 

Nama ‘’Pendidikan Olahraga dan Kesehatan’’ di ubah menjadi Pendidikan 

Jasmani (Depdiknas,2006:194). bahan ajar Pendidikan meliputi : Pembentukan 

gerak, pembentukan prestasi, pembentukan sosial dan pertumbuhan badan, 

sedangkan yang dapat di jadikan bahan pelajaran di dalam pendidikan jasmani 

meliputi : Lingkungan sekitar suatu daerah, kebudayaan daerah, aktifitas aktifitas 

tradisional (Aip syarifudin,2005:1,34)  

2.2 Tujuan Penjasorkes 

Pada dasarnya penjasorkes merupakan proses pendidikan melalui aktifitas 

jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan 

pendidikan jasmani, oleh karena itu tujuan yang ingin di capai melalui pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan mencangkup pengembangan individu secara 

menyeluruh artinya cakupan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tidak 

hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga spek mental, emosional, social 

dan spiritual.  pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagi berikut: 

1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga terpilih. 

2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang baik. 
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3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 

4) Meletakkan landasan krakter moral yang kuat melalui nilai nilai yang 

terkandung di dalam penjasorkes. 

5) Mengembangkan sikap, sportif, jujur disiplin, bertanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri, dan demokratis. 

6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain, dan lingkungan. 

7) Memahami konsep aktifitas jasmani dan olahragadi lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif 

(Depdiknas, 2006:195). 

2.3 Ruang Lingkup Penjasorkes 

Mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah 

dasar meliputi aspek aspek sebagia berikut : 

1) Pemainan dan olahraga meliputi : olahraga tradisional, permainan, 

eksplorasi gerak , keterampilan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, 

atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, sepak takraw, bola 

voli, tennis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas 

lainnya. 

2) Aktivitas pengembangan meliputi : mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. 

3) Aktivitas senam meliputi : ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 

ketangkasan dengan alat, senam lantai serta aktivitas lainnya. 

4) Aktivitas ritmik meliputi : gerak bebas, senam pagi, SKJ, senam aerobic 

serta aktivitas lainnya. 
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5) Aktivitas air meliputi : permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air dan renang serta aktivitas lainnya. 

6) Pendidikan luar sekolah meliputi : piknik atau karya wisata, pengenalan 

lingkungan, berkemah, menjelajah dan mendaki gunung. 

7) Kesehatan meliputi: penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan 

sehari hari, khususnya terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, 

merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang 

sehat, mencegah dan merawat cidera, mengatur waktu istirahat yang tepat, 

dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan 

merupakan aspek tersendiri dan secara implisit masuk dalam semua aspek 

( Depdiknas,2016:vi) 

2.4 Belajar dan Pembelajaran 

2.4.1 Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan sesuatu yang bukan hanya menyangkut kegiatan 

berpikir untuk mencari informasi melainkan juga menyangkut gerak tubuh dan 

emosi serta perasaan, menurut pendapat Syaiful Sagala. Belajar ialah setiap 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalaman.  

Belajar merupakan reorganisasi dari persepsi persepsi, dan pencocokan 

jawaban-jawaban (respon) melalui penertian pengertian itu (instight), 

Bell-Gredler ( dalam Winataputra dkk,2007:1,5 ), Menyatakan bahwa 

Belajar adalah Proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

competencies, skill, and attitude. Kemampuan (competencies), keterampilan 

(skill), dan sikap (attitude), tersebut di peroleh secara bertahap dan berkelanjutan 
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mulai dari bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang 

hayat. 

Fontana (dalam Winataputra dkk,2007:1.8 ), Mengartikan Belajar adalah 

suatu perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari 

pengalaman. 

Azhar Arsyad (1995:1) Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya, proses belajar itu terjadi 

karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas jelas bahwa, proses belajar 

ditandai dengan dua hal pokok, yaitu : a) Siswa menunjukkan keaktifan seperti 

tampak dalam jumlah curahan waktunya untuk melaksanakan tugas-tugas ajar, 

b) Terjadi perubahan perilaku yang selaras dengan tujuan pengajaran dan 

pendidikan, sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan,  

Mengajar adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada 

disekitar siswa sehingga menumbuhkan dan mendorong siswa belajar. Mengajar  

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan belajar dalam proses 

pendidikan, karena keduanya merupakan kondisi dan situasi yang disengaja 

diciptakan agar terjadi suatu yang di sebut proses belajar. 

Mengajar merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh guru sebagai 

orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan formal, yang diberikan 

kepada siswa untuk menerima dan mengalami pengalaman belajar. Proses 

belajar mengajar merupakan proses interaksi atau hubungan timbal balik antara 

pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang sama. Proses yang 

dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam usaha 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hal ini didasarkan oleh pendapat dari 
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Prawiroatmodjo dkk, bahwa : Proses belajar mengajar terjadi karena terangsang 

oleh perlakuan yang diberikan oleh guru pendidikan jasmani.  

Guru berfungsi untuk memberikan rangsangan melalui aneka 

pengalaman belajar. Dilain pihak, siswa memberikan respon melalui aktivitas 

mereka sendiri yang terbimbing, dan melalui aktivitas itulah terjadi perubahan 

prilaku. 

2.4.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang di berikan pendidik agar dapat terjadi proses pemberian ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan keterampilan serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan diri pada peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah 

proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses 

pembelajaaran yang di alami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat 

berlaku di manapun dan kapanpun. 

Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan belajar, walaupun 

memiliki konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan guru mengajar 

supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran sehingga 

mencapai objek yang di tentukan dalam hal ini yaitu pengetahuan (aspek 

kognitif), perubahan sikap (aspek afektif) serta keterampilan (aspek psikomotor). 

 Pembelajaran menurut briggs (dalam sugandi,2008:9) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi seseorang 

sedemikian rupa sehingga memperoleh kemudahan berinteraksi dengan 

lingkungannya.  
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Corey (dalam Ruminiwati,2007;1.14) mengemukakan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang di kelola secara sengaja 

untuk memungkinkan seseorang dalam tingkah laku tertentu,sehingga dalam 

kondisi kondisi khusus akan menghasilkan respon terhadap situasi tertentu juga.  

Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran di atas dapat peneliti 

simpulkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang telah di 

rancang dengan sengaja untuk memungkinkan terjadinya proses belajar siswa 

sehingga siswa mendapat kemudahan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. 

Sebelum pembelajaran di lakukan, semua kebutuhan dari mulai perumusan 

tujuan pembelajaran, pemilihan model pembelajaran, media pembelajaran, serta 

kebutuhan lain yang menunjang proses berlangsungnya pembelajaran, ini semua 

harus di rancang secara matang agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar dan hasilnya dapat mencapai tujuan pembelajaran secara 

maksimal. 

2.5 Pengertian Belajar Gerak 

Belajar gerak merupakan sebagian dari belajar. Belajar adalah aktivitas 

emosi dan perasaan, serta aktivitas gerak fisik. Belajar yang menekankan pada 

aktivitas berfikir di sebut belajar kognitif, belajar yang menekankan pada aktivitas 

emosi di sebut belajar afektif, sedangkan belajar yang menekankan pada 

aktivitas gerak tubuh di sebut belajar gerak. setiap macam belajar memiliki 

keunikan sendiri sendiri, ini bisa di lihat dalam hal materi yang di pelajari, proses 

belajarnya, kondisi belajarnya, intensitas keterlibatan setiap unsur domain 

kemampuannya, serta hasil belajarnya.  

Di dalam belajar gerak. materi yang di pelajari adalah pola pola 

keterampilan tubuh, misalnya gerakan gerakan dalam olahraga. Proses 



14 
 

14 
 

belajarnya meliputi pengamatan gerakan untuk bisa mengerti gerakannya 

kemudian menirukan dan mencoba melakukanya berulang ulang, dan akhirnya 

siswa bisa menciptakan gerakan gerakan yang lebih efesien untuk 

menyelesaikan tugas tugas tertentu. Mengenai hasil belajar di dalam belajar 

gerak adalah berupa peningkatan kualitas gerak tubuh.  

2.6 Pembelajaran Kebugaran 

2.6.1 Pengertian Kebugaran. 

Secara umum, yang dimaksud dengan kebugaran adalah kebugaran fisik  

(physical Fitness), yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari 

secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat 

menikmati waktu luangnya. Kebugaran digolongkan menjadi tiga kelompok : 

1. Kebugaran statis : keadaan seseorang yang bebas dari penyakit dan cacat 

atau disebut sehat. 

2. Kebugaran Dinamis : kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang 

tidak memerlukan keterampilan khusus, misalnya berjalan, berlari, 

melompat, mengangkat.  

3. Kebugaran motoris : kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang 

menuntut keterampilan khusus. Seorang pelari dituntut memiliki teknik 

berlari dengan benar untuk memenangkan lomba, seorang pemain sepak 

bola di tuntut untuk berlari ceepat sambil menggiring bola,seorang pemain 

bola voli harus dapat melompat sambil memutar badan untuk melakukan 

smash, dan lan lain.  

Seseorang yang merasa sehat belum tentu bugar sebab untuk dapat 

melakukan tugas sehari hari seseorang tidak hanya di tuntut bebas dari penyakit 
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saja tetapi juga di tuntut memiliki kebugaran dinamis. seseorang olahragawan di 

tuntut memiliki kebugaran motoris agar dapat berprestasi maksimal dengan 

demikian terdapat hubungan erat antara kebugaran dan kesehatan.  

2.6.2 Komponen Kebugaran. 

Kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan memiliki 4 komponen 

dasar, meliputi : 

1. Daya tahan jantung paru  

2. Kekuatan otot dan daya tahan otot 

3. Kelentukan  

4. Komposisi tubuh  

2.6.3 Tahapan Latihan kebugaran 

Tahapan latihan adalah rangkaian proses dalam setiap latihan, meliputi : 

Pemanasan, kondisioning, dan penenangan. tahapan ini harus di kerjakan 

secara beruntun. 

1. Pemanasan (warm up) 

Pemanasan di lakukan sebelum latihan ini bertujuan untuk menyiapkan 

fungsi organ organ tubuh agar mampu menerima pembebanan yang lebih serta 

saat melakukan latihan yang sebenarnya, Penanda bahwa tubuh siap menerima 

pembebanan latihan adalah di tandai detak jantung telah mencapai 60 % dari 

detak jantung maksimal suhu tubuh naik 1-2˚C dan badan berkeringat. 

pemanasan sangat penting karena akan mengurangi terjadinya cidera atau 

kelelahan yang berlebih. 
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2. Kondisioning 

Setelah pemanasan di lanjutkan tahap kondisioning, yakni tahap 

melakukan berbagai rangkaian gerak dengan model latihan yang sesuai dengan 

tujuan latihan yang sebenarnya. misalnya : jogging untuk meningkatkan daya 

tahan paru jantung atau pembakaran lemak tubuh, latihan stretching untuk 

meningkatkan kelentukan persendian dan latihan beban untuk kekuatan dan 

daya tahan otot. 

3. Penenangan  (cool down) 

Tahap ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh seperti sebelum 

berlatih dengan melakukan serangkaian gerak berupa stretching dan aerobic 

ringan misalnya jalan di tempat atau joging ringan, Tahapan ini di tandai dengan 

menurunya frekuensi detak jantung menurunnya suhu tubuh, dan semakin 

berkurangnya keringat. 

2.6.4 Pengertian Koordinasi Gerak 

Koordinasi adalah Kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh. 

Seseorang di katakan koordinasinya baik apabila ia mampu bergerak dengan 

mudah, lancar dalam merangkai gerakannya, serta iramanya terkontrol dengan 

baik. Orang yang koordinasinya baik mampu melakukan gerakan secara efesien, 

sehingga pada umumnya mampu melakukan aktifitas gerak fisik dengan baik. 

Cara mengukur koordinasi biasa di lakukan dengan mengetahiu tingkat 

keberhasilan dalam melakukan berbagai gerakan keterampilan seperti 

kemampuan mengontrol tubuh, keseimbangan, kelincahan, dan fleksibilitas. 

Macam macam gerakan bisa berbentuk gerakan memegang, memukul, 

melempar, menangkap, menyepak, menggiring bola, memantul mantulkan bola 

berjengket, dan berbagai gerakan mengubah posisi tubuh secara cepat. 
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Di dalam melakukan berbagai keterampilan gerak seperti di atas pada 

umumnya anak anak mengalami peningkatan secara berangsur angsur. Hasil 

penilaian terhadap anak laki laki dan perempuan dalam hal kemampuan secara 

umum sampai berumur 11 tahun, masih berimbang, dengan kata lain 

perbandingan kemampuan anak laki laki dan perempuan belum berbeda, Tetapi 

sesudahnya, mulai ada perbedaan, karena anak laki laki mulai mengalami 

peningkatan yang makin pesat sedang anak perempuan hanya mengalami 

peningkatan yang kecil. Kemampuan koordinasi gerak secara umum antara anak 

laki laki dengan perempuan tidak berbeda sampai umur 11 tahun, tetapi apabila 

di bandingkan dalam beberapa aspek kemampuan tertentu bisa di jumpai 

adanya perbedaan. Ada kemampuan tertentu di mana anak laki laki yang lebih 

baik dan ada kemampuan lainnya di mana anak perempuan yang lebih baik. 

Pada umumnya anak laki laki lebih baik dalam melakukan aktifitas yang 

memerlukan kekuatan dan gerakan gerakan yang melibatkan otot-otot besar 

misalnya melempar bola, loncat katak. Sedangkan anak perempuan lebih baik 

dalam melakukan aktifitas yang memerlukan kecermatan gerakan misalnya 

memasukkan benang ke lubang jarum. 

Perkembangan koordinasi gerak tubuh merupakan kunci perkembangan 

penguasaan berbagai macam gerak keterampilan. 

2.6.5 Pengertian daya tahan jantung paru 

Daya tahan jantung paru, yakni kemampuan paru – jantung mensuplai 

oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu lama tanpa mengalami kelelahan 

yang berlebihan setelah melakukan aktifitas tersebut. Seseorang yang memiliki 

daya tahan jantung paru yang tinggi maka ia akan mampu beraktifitas lebih lama 

di bandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan jantung paru rendah, jadi, 
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dengan tingginya tingkat kemampuan paru jantung maka akan menunda 

terjadinya kelelahan. Latihan daya tahan jantung paru sebaiknya di mulai sejak 

anak anak, sebab daya tahan merupakan fondasi yang harus di miliki setiap 

orang. bentuk bentuk latihan daya tahan jantung paru dapat di laksanakan 

melalui latihan berikut ini. 

a. Lari cepat 

b. Lari lambat kontinu 

c. Jogging dan lain lain 

Namun untuk menghindari kebosanan terutama anak anak sebaiknya latihan di 

variasikan dalam bentuk permaianan.  

2.6.6 Pengertian kekuatan otot dan daya tahan otot 

Kekuatan otot adalah Kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam 

satu usaha misalnya, kekuatan otot kaki dalam melakukan loncat. , 

(Dr.Sugiyanto,dalam bukunya Perkembangan dan belajar gerak motorik 

hal.4.29), Kemampuan meloncat bisa di jadikan predictor kekuatan tubuh juga 

bisa merupkan tes diagnostic dalam hal koordinasi gerak. Menurut (yuyun 

yudiana, dkk.UT.2007:3.4) kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan 

kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Latihan yang 

sesuai untuk mengembangkan kekuatan ialah bentuk latihan tahanan (resistance 

exercise). Kontraksi yang terjadi pada saat melakukan tahan atau latihan 

kekuatan terbagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut.  
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a. Kontraksi isometrik. 

Kontraksi isometrik yaitu kontraksi sekelompok otot untuk mengangkat atau 

mendorong beban yang tidak bergerak misalnya mendorong tembok, pohon, dan 

lain sebagainya.  

b. Kontraksi isotonik 

Kontraksi isotonik yaitu kontraksi sekelompok otot yang bergerak dengan cara 

memanjang dan memendek atau memendek jika tensi di kembangkan. Latihan 

kontraksi isotonik dapat di lakukan melalui latihan beban dalam, yaitu beban 

tubuh sendiri,maupun melalui beban luar seperti mengangkat barbell  

c. Kontraksi isokinetik 

Kontraksi isokinetik yaitu otot mendapatkan tahanan yang sama melalui seluruh 

ruang geraknya sehingga otot bekerja secara maksimal pada setiap sudut ruang 

gerak persendianya. Alat latihannya melalui mesin latihan yang di di ciptakan 

secara khusus seperti Cybex Isokinetic Exerciser.  

Daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan 

serangkaian kerja dalam waktu lama, misalnya kemampuan otot kaki dan perut 

dalam melakukan loncatan katak dari satu tempat ke tempat yang lebih jauh. 

Daya tahan otot sangat berhubungan erat dengan kekuatan otot. Oleh karena itu 

metode yang di gunakan untuk mengembangkan daya tahan otot sangat meirip 

dengan yang di gunakan untuk meningkatkan kekuatan, dalam latihan 

mengembangkan daya tahan otot , teknik isotonik dan isokinetik harus di lakukan 

dalam tahanan (beban) yang lebih rendah dari pada latihan kekuatan dan 

pengulangan yang lebih sering.  
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2.6.7 Pengertian Kelincahan (Agility) 

Kemampuan mengubah arah dan posisi tubuh atau bagian bagiannya 

secara tepat dan cepat (kirkendall, gruber dan jahnson,1987:122) selain 

dikerjakan dengan cepat dan tepat, perubahan perubahan tadi harus di kerjakan 

dengan tanpa kehilangan keseimbangan (sharkey,1984 :45) dari batasan ini, 

terdapat tiga hal yang menjadi karakteristik kelincahan, yaitu : perubahan arah 

lari, perubahan posisi tubuh, dan perubahan arah bagian bagian tubuh. 

kelincahan memainkan peran yang penting terhadap mobilitas fisik yang tersusun 

dari komponen koordinasi, kekuatan, kelentukan dan power. 

Kelincahan merupakan salah satu komponen kebugaran jasmanai yang 

sangat di perlukan untuk aktivitas yang membutuhkan kecepatan perubahan 

posisi tubuh dan bagian bagianya.di samping itu kelincahan merupakan syarat 

untuk memperbaiki keterampilan gerak dan teknik olahraga, terutama gerakan 

gerakan yang membutuhkan koordinasi gerak, kelincahan juga sangat di 

perlukan pada saat anak melakukan permainan yang membutuhkan gerakan 

berubah ubah dengan waktu yang cepat seperti lari zig zag di mana siswa harus 

menghindari tiang tiang zig zag dengan cepat tanpa merobohkan tiang tersebut, 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelincahan yaitu waktu reaksi, 

kekuatan, kecepatan, keseimbangan, daya ledak, perubahan arah dan 

perubahan posisi.Bentuk bentuk latihan kelincahan dapat di lakukan dengan 

berbagai cara, yaitu sebagai berikut. 

a. Lari bolak balik 

b. Lari boomerang 

c. Lari zig zag dan lain lain 
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Pada prinsipnya bentuk latihan kelincahan adalah harus lari cepat, belok 

cepat, mundur cepat, tanpa kehilangan keseimbangan dan posisi tubuh.  

2.6.8 Pengertian Kelentukan (Flexibility) 

Kelentukan adalah Kemampuan seseorang untuk dapat menggerakan 

persendian,otot dan tendonnya secara luas, lancar dan luwes, (sukirno, 2002:55) 

Kelentukan sebagai salah satu komponen kesegaran jasmani, merupakan 

kemampuan menggerakkan tubuh atau bagian bagiannya seluas mungkin tanpa 

terjadi ketegangan sendi dan cidera otot (Ismaryati,2011:101) Sedangkan 

menurut (Yudian,dkk.2007:3.11) Kelentukan adalah kemampuan seseorang 

dalam melakukan gerak dengan ruang gerak seluas luasnya dalam persendian. 

Kelentukan merupakan faktor kondisi fisik yang sangat penting di miliki oleh 

setiap anak karena anak yang lentuk kemungkinan terjadinya cidera akan lebih 

kecil di bandingkan dengan anak yang kelentukannya rendah. Dari pendapat 

inilah maka komponen yang satu ini wajib di berikan di tingkat sekolah dasar 

karena apabila peserta didik memiliki tingkat Kelentukan yang baik maka akan 

mampu dengan mudah melakukan berbagai macam gerak, meningkatkan 

keterampilan gerak, dapat mengurangi resiko cidera serta mampu 

mengoptimalkan kekuatan, kecepatan dan koordinasi. Bentuk bentuk latihan 

untuk meningkatkan kelentukan dapat di lakukan dengan berbagai bentuk latihan 

peregangan, yaitu sebagai berikut.  

a. Peregangan dinamis 

b. Peregangan statis 

c. Peregangan pasif 

d. Peregangan kontraksi –relaksasi (PNF) 
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2.6.9  Pengertian Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah Kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang 

tetap pada saat melakukan gerakan. Menurut (M.sajoto,1988:19) keseimbangan 

merupakan kemampuan mempertahankan posisi dalam bermacam macam 

gerak, keseimbangan sangat penting karena di gunakan dalam aktivitas sehari 

hari, misalnya berjalan, berlari, bahkan sebagian besar olahraga dan permainan 

(Sri Haryono,2008 : 34) contohnya meniti balok (keseimbangan dinamis) dan 

sikap kapal terbang ( keseimbangan statis). 

Keseimbangan statis adalah  mempertahankan sikap pada posisi diam di 

tempat. Ruang geraknya biasanya sangat kecil, seperti berdiri di atas alas yang 

sempit. 

Keseimbangan dinamis adalah kemampuan seseorang untuk 

mempertahankan posisi tubuhnya pada waktu bergerak, seperti sepatu roda, ski 

air dan olahraga sejenisnya.  

2.6.10  Pengertian kecepatan (speed)  

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. Menurut (yuyun yudiana dkk.UT,2007:4.8) kecepatan adalah 

kemampuan untuk melakukan gerakan gerakan sejenis secara berturut turut 

dalam waktu yang sesingkat singkatnya atau kemampuan untuk menempuh 

suatu jarak dalam waktu secepat cepatnya. Kecepatan berhubungan dengan 

kemampuan untuk melakukan gerakan dalam waktu yang singkat. seseorang 

yang memiliki kecepatan tinggi dapat melakukan gerakan yang singkat atau 

dalam waktu yang pendek setelah menerima rangsangan, kemampuan 
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kecepatan sangat di butuhkan dalam beberapa cabang olahraga salah satunya 

lari. Bentuk bentuk latihan yang di gunakan untuk meningkatkan kecepatan 

adalah sebagai berikut.  

a. Interval sprint (jarak antara 40-50 meter) 

b. Lari akselarasi 

c. Up hill yaitu lari naik bukit 

d. Down hill yaitu lari turun bukit 

Aspek aspek yang perlu di perhatikan dalam latihan kecepatan adalah berikut ini.  

a. Intensitas kerja : 100% 

b. Periode pemulihan : 1 sampai 15 detik.  

c. Cara pemulihan : jalan (tidak boleh duduk) 

2.6.11 Pengertian ketepatan (acuration ) 

Ketepatan adalah Kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak 

gerak bebas terhadap suatu sasaran. 

2.7 Hakekat  Alat Bantu Pembelajaran 

2.7.1 Pengertian Alat Bantu Pembelajaran 

Alat bantu merupakan alat-alat yang dugunakan oleh pendidik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut alat 

peraga, karena berfungsi untuk membantu dan mempraktikan sesuatu dalam 

proses pendidikan pengajaran. Manfaat alat bantu pembelajaran menurut 

soekidjo (2003), secara terperinci manfaat alat peraga antara lain sebagai berikut 

a) Menimbulkan minat sasaran pendidikan. 

b) Mencapai sasaran yang lebih banyak. 

c) Mambantu mengatasi hambatan bahasa. 
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d) Merangsang sasaran pendidikan untuk melaksanakan pesan-pesan 

kesehatan. 

e) Membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat. 

f) Merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang 

diterima kepada orang lain. 

g) Mempermudah penyampaian bahan pendidikan/informasi oleh para 

pendidik. 

h) Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan. 

2.7.2 Syarat alat bantu pembelajaran yang baik  

Suatu alat bantu pembelajaran dikatakan baik, apabila mempunyai tujuan 

pendidikan untuk mengubah pengetahuan, pengertian, pendapat dan konsep-

konsep, mengubah sikap dan persepsi, menanamkan tingkah laku/kebiasaan 

yang baru. Selain itu alat bantu harus efektif dan efisien dalam penggunaanya, 

dalam waktu singkat dapat mencakup isi yang luas dan tempat yang diperlukan 

tidak terlalu luas. Penempatan alat bantu perlu diperhatikan ke efektifannya dan 

harus bersifat komunikatif, Efektif artinya memberikan hasil guna yang tinggi 

sedangkan yang dimaksud dengan komunikatif ialah bahwa media tersebut 

adalah untuk dimengerti maksudnya, sehingga membuat siswa lebih mudah 

dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. terutama saat 

berlangsungnya proses pembelajaran kebugaran melalui permainan outbound 

ringroad. 

2.7.3 Pembelajaran Outbond ringroad menggunakan alat bantu 

Permainan outbond ringroad menggunakan alat bantu berupa cone, tiang 

zig zag yang terbuat dari potongan peralon, matras, bola kecil yang di warnai 

agar menarik minat siswa, kemudian alat bantu keseimbangan berupa potongan 
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bambu petung yang di benam ke tanah dengan ukuran tinggi yang berbeda satu 

sama lain. Semua alat bantu ini di buat agar memudahkan siswa saat 

beraktivitas sekaligus memudahkan guru dalam proses pengamatan dan 

pengambilan nilai saat pembelajaran kebugaran dalam permainan outbound 

ringroad.  

2.8 Karakteristik Anak SD 

Ada beberapa karakteristik anak di usia Sekolah Dasar yang perlu 

diketahui para guru, agar lebih mengetahui peserta didik khususnya ditingkat 

Sekolah Dasar. Anak SD ditandai oleh tiga dorongan ke luar yang besar yaitu (1) 

kepercayaan anak untuk keluar rumah dan masuk dalam kelompok sebaya (2) 

kepercayaan anak memasuki dunia permainan dan kegiatan yang memerlukan 

keterampilan fisik, dan (3) kepercayaan mental untuk memasuki dunia konsep, 

logika dan simbiolis dan komunikasi orang dewasa. 

Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang 

berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira usia sebelas tahun atau dua 

belas tahun. Karakteristik utama sekolah dasar adalah mereka menampilkan 

perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, diantaranya 

perbedaan dalam intelegensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, 

perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak.  

Menurut Darmodjo (1992) anak usia sekolah dasar adalah anak yang 

sedang mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan intelektual, emosional 

maupun badaniyah. Berdasarkan Pertumbuhan Fisik anak Sekolah Dasar 

mangalami perbedaan yaitu sebagai berikut : 

1. Perkembangan fisik atau jasmani anak sangat berbeda satu sama lain, 

sekalipun  anak-anak tersebut usianya relatif sama, bahkan dalam kondisi 
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ekonomi yang relatif sama pula. Sedangkan pertumbuhan anak-anak 

berbeda ras juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Hal ini antara 

lain disebabkan perbedaan gizi, lingkungan, perlakuan orang tua 

terhadap anak, kebiasaan hidup dan lain-lain. 

2. Nutrisi dan kesehatan amat mempengaruhi perkembangan fisik anak. 

Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi 

lamban,kurang berdaya dan tidak aktif. Sebaliknya anak yang 

memperoleh makanan yang bergizi, lingkungan yang 

menunjang,perlakuan orang tua serta kebiasaan hidup yang baik akan  

menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. 

3. Olahraga juga merupakan faktor penting pada pertumbuhan fisik anak. 

Anak yang kurang olahraga atau tidak aktif seringkali menderita 

kegemukan atau kelebihan berat badan yang dapat mengganggu gerak 

dan kesehatan anak. 

4. Orang tua harus selalu memperhatikan berbagai macam penyakit yang 

seringkali diderita anak, misalnya bertalian dengan kesehatan penglihatan 

(mata), gigi, panas, dan lain-lain. Oleh karena itu orang tua selalu 

memperhatikan kebutuhan utama anak,antara lain kebutuhan gizi, 

kesehatan dan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan setiap hari 

sekalipun sederhana.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembelajaran kebugaran jasmani melalui permainan 

outbound ringroad dapat meningkatkan denyut nadi dan hasil belajar siswa kelas 

III SD N Dlisen 01 kecamatan limpung kabupaten batang tahun ajaran 2015/2016 

5.2 Saran 

         Berdasarkan hasil penelitian yang telah di laksanakan, maka rekomendasi 

yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi guru 

a. Guru pendidikan jasmani hendaknya dapat menyusun program 

pembelajaran untuk meningkatan hasil belajar dan kebugaran jasmani siswa 

serta mengembangkan potensi siswa yang di sesuaikan dengan karakteristik dan 

tingkat pertumbuhan siswa serta memberikan evaluasi baik bersifat klasikal 

maupun individual 

b. Guru penjas hendaknya mampu memodifikasi alat peraga ataupun alat 

bantu pembelajaran yang relevan serta model yang menarik supaya siswa 

mampu mencerna dan mengambil manfaat dari sebuah pembelajaran. 

5.2.2 Bagi siswa 

        Siswa di harapkan bisa melakukan permainan outbound ringroad yang 

sudah di berikan dari guru dalam aktifitas bermain sehari hari, sebagai sarana 

bermain juga sebagai bentuk latihan untuk meningkatkan kulitas gerak dasar dan 
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kebugaran jasmani agar saat pembelajaran berlangsung siswa sudah lebih siap 

dengan materi lanjutan yang di berikan guru. 

5.2.3 Bagi sekolah 

        Dapat di jadikan referensi bagi sekolah yang bersangkutan dalam hal untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani serta dapat memberikan 

informasi tentang pembelajaran pendidikan jasmani yang mungkin selama ini 

belum pernah di terapkan di SD N Dlisen 01. 
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