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SARI 
 

 
Nanang Ridlwan, 2009. “Survei Keterbelajaran Gerak Siswa Kelas IV, V SD 
Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Tahun 
Pelajaran 2009.” Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 
 
 Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penguasaan 
keterbalajaran gerak siswa kelas IV, V SD Negeri Pamutuh Kecamatan 
Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui tingkat keterbelajaran gerak yang dimiliki siswa kelas 
IV, V SD Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun 
pelajaran 2009. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri Pamutuh 
Kelas IV, V Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 
2009. Variabel yang menjadi obyek penelitian adalah keterbelajaran gerak siswa 
SD Negeri Pamutuh kelas IV, V kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 
tahun pelajaran 2009 yang diukur menggunakan IOWA TES dari Johnson Bery 
dan Jack K. Nelson (1970: 144-146). Metode analisa data menggunakan analisis 
statistik yaitu analisis deskriptif presentase. Dengan memberikan kategori kurang, 
sedang, baik dan baik sekali. 
 Hasil penelitian keterbelajaran gerak siswa kelas IV, V SD Negeri 
Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009, 
rata-rata siswa memiliki keterbelajaran gerak baik. Rincian hasil tes keterbelajaran 
gerak terhadap 30 sampel adalah 1) kategori kurang tidak ada (0 %), 2) kategori 
sedang ada 3 siswa (10 %), 3) kategori baik 16 siswa (53,33 %), 4) kategori baik 
sekali 11 siswa (36,66 %). Hasil tersebut dipengaruhi adanya faktor-faktor antara 
lain faktor latihan dan olahraga yang dilaksanakan di sekolah maupun luar sekolah 
secara sistematis, teratur dan berkesinambungan, faktor lingkungan, faktor 
makanan dan gizi, faktor tidur dan istirahat. 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterbelajaran gerak siswa 
kelas IV, V SD Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 
tahun pelajaran 2009 dengan jumlah nilai tes rata-rata dengan jumlah 22,74 dan 
dalam kategori baik. Maka dapat disarankan bagi siswa diberikan kesempatan 
untuk melatih keterbelajaran gerak agar dapat menunjang kwalitas fisik dan 
mental.  
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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 pada manusia yang merupakan satu kesatuan 

tersebut. Sehingga pendidikan olahraga merupakan unsur penting yang harus 

diperhatikan, karena sebagai penentu keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan 

itu sendiri (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992/1993: 1) 

Pengajaran pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga di Sekolah Dasar, 

hendaknya tidak diartikan secara sempit, yaitu hanya sebagai kesempatan bagi 

siswa untuk mendapatkan kegiatan sebagai penyela kesibukan belajar atau sekedar 

untuk mengamankan siswa supaya tertib. Pendidikan jasmani merupakan proses 

pendidikan melalui aktifitas jasmani. Tujuan yang ingin dicapai bersifat 

menyeluruh mencakup domain psikomotor, kognitif dan afektif. Dengan kata lain 

melalui aktifitas jasmani, anak diarahkan untuk belajar melalui fisik sehingga 

akan terjadi suatu perubahan perilaku, tidak saja menyangkut aspek psikomotor 
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tetapi juga kognitif dan afektif. Sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal pada pelaksanaannya secara nasional telah menetapkan kurukulum yang 

disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan 

tahap perkembangan peserta didik dan disesuaikan dengan lingkungannya (Rusli 

Lutan, 2003: 4). 

Tujuan umum pendidikan jasmani di SD adalah memacu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani, mental, emosional dan sosial yang selaras dalam 

upaya membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak dasar, menanamkan 

nilai, sikap dan kebiasaan hidup sehat (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992/1993:5). 

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

jasmani ada kemungkinan untuk mencakup ketrampilan yang berkenaan dengan 

ketrampilan olahraga, ketrampilan menari, ketrampilan akrobat dan lain 

sebagainya. Untuk melakukan hal tersebut harus menguasai keterbelajaran gerak 

yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari seperti berjalan, duduk, 

mendorong, mengangkat dan ketrampilan gerak yang digunakan dalam bekerja, 

olahraga 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 
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relatif melekat. Secara sederhana pendidikan jasmani tidak lain adalah proses 

belajar untuk bergerak. Selain belajar dan dididik melalui gerak untuk mencapai 

tujuan pengajaran dalam 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 pertama menjadikan gerak 

sebagai alat pendidikan, kedua menjadikan gerak sebagai alat pembinaan dan 

pengembangan potensi peserta didik (Phil Yanuar Kiram: 1992). Uraian di atas 

bisa dijadikan tantangan bagi guru pendidikan jasmani. Tantangan itu harus dapat 

diwujudkan baik dalam aktifitas pengajaran maupun dalam upaya perencanaan 

pengajaran itu sendiri. 

Olahraga pendidikan berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak didik. Pertumbuhan adalah bertambahnya keadaan fisik secara kuantitas 

seperti bertambahnya tinggi, berat dan besar. Sedangkan berkembang adalah 

bertambahnya kemampuan yang bersifat kualitas seperti cerdas, pintar, 

kemampuan berfikir meliputi kemampuan intelektual. Dengan olahraga 

pendidikan sebagai salah satu alat pendidikan dapat dibentuk sikap tubuh 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 (Aip Syarifudin dan Muhadi, 

1992/1993: 19). 
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Melalui proses belajar tersebut, pendidikan jasmani ingin mewujudkan 

sumbangsihnya terhadap perkembangan anak, sebuah perkembangan yang tidak 

berat sebelah. Perkembangannya bersifat menyeluruh, sebab yang ingin dituju 

bukan hanya aspek jasmaniah yang lazim dicakup dalam istilah psikomotor. 

Namun juga perkembangan pengetahuan dan penelaran yang dicakup dalam 

istilah kognitif. Selain itu dicapai perkembangan watak serta sifat-sifat 

kepribadiannya yang terkandung dalam istilah afektif. Ketiga aspek 

perkembangan tersebut dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

antara satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya, manusia itu pada hakekatnya 

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 

gerak dasar dalam kehidupan sebelum dewasa, lari, lompat, loncat-loncat dan 

jalan adalah pola gerak dasar dari setiap gerakan yang akan dilaksanakan oleh 

setiap individu. Individu memiliki ketrampilan gerak yang banyak dalam usia 

muda dapat melakukan pola-pola gerakan yang rumit dalam tahun-tahun 

berikutnya. 

Anita J. Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:218) 

pengklasifikasian domain psikomotor didasarkan pada perilaku gerak tubuh yang 

bisa dilakukan oleh individu serta unsur-unsur kemampuan fisik yang terlibat 

 



 
  

5

dalam perilaku gerak tubuh. Klasifikasinya berbentuk perilaku gerak mulai dari 

yang sederhana ke yang makin komplek. 

Domain psikomotor diklasifikasikan menjadi 6 bagian level yang penting 

yaitu: (1) gerak refleks, (2) gerak dasar fundamental, (3) kemampuan perspektual, 

(4) kemampuan fisik, (5) gerak ketrampilan, (6) komunikasi non diskursif 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:219). 

Dari keenam domain psikomotor tersebut yang akan dibahas adalah gerak 

dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang 

berkembangnya sejalan dengan pertumbuhan dan tingkat kematangan pada anak-

anak. Gerakan ini pada dasarnya menyertai gerakan refleks yang sudah dimiliki 

sejak lahir. Gerak dasar fundamental mula-mula bisa dilakukan pada masa bayi 

dan masa kanak-kanak kemudian disempurnakan melalui proses berlatih. 

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian tentang     

”Keterbelajaran Gerak Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V di Kecamatan 

Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2009” dengan alasan : 

1. Keterbelajaran gerak di sekolah belum optimal dimiliki oleh siswa, karena 

keterbatasan gerak yang baik akan mempengaruhi fisik yang baik. 

2. Usia anak sekolah merupakan usia yang sangat penting untuk meningkatkan 

keterbatasan gerak sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

tingkat usia pertumbuhan dan perkembangan gerak dasarnya. 

3. Keterbelajaran gerak merupakan suatu aktivitas tubuh yang wajib dikuasai 

oleh anak / siswa untuk memenuhi kebutuhan gerak dengan keterbelajaran 

gerak. 
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4. Pemilihan siswa SD Negeri Pamutuh karena penulis sebagai guru di tempat 

tersebut merasa punya tanggung jawab untuk menggali dan 

mengembangkan potensi keterbelajaran gerak yang ada. 

1.2   Rumusan Masalah  

Dari uraian mengenai latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu:  

” Bagaimanakah tingkat keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh kelas IV, 

V di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009?”. 

1.3   Penegasan Istilah         

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran 

judul skripsi ini, penulis merasa perlu untuk membuat batasan yang memperjelas 

dan mempertegas istilah yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1.3.1  Survei 

Menurut Winarno Surahmat dalam buku Suharsimi Arikunto (1998:92) 

mengemukakan 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 tahun 2009. 

1.3.2  Keterbelajaran Gerak 

Keterbelajaran gerak merupakan kemampuan yang biasa dilakukan siswa 

untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan keterbatasan gerak dibagi 

 



 
  

7

menjadi 3 yaitu: lokomotor, non lokomotor, manipulatif (Amung Ma’mun dan 

Yudha M Saputra, 2000: 20). 

Keterbelajaran gerak dalam penelitian ini pada siswa kelas IV,V SD 

Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 

2009. 

1.4   Tujuan Penelitian 

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

untuk mengetahui keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh kelas IV, V di 

Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009. 

1.5   Manfaat Penelitian 

1.5.1   Bagi pihak sekolah informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan kinerja pembelajaran 

guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

1.5.2   Memberikan informasi kepada guru dalam peningkatan pengetahuan dan 

wawasan profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan 

1.5.3  Hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi prodi PGPJSD tentang 

keberadaan gerak dasar siswa SD Negeri Pamutuh Kabupaten 

Pekalongan.. 

1.5.4    Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut yang dalam relevansinya. 

1.5.5   Berguna bagi pembaca sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam peningkatan kinerja guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Landasan Teori 

Sebagai acuan berfikir secara alamiah 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, perkembangan gerak pada fase anak besar, klasifikasi ketrampilan gerak. 

2.1.1  Pengertian Keterbelajaran Gerak 

Banyak pengertian dan ruang lingkup gerak yang digunakan dalam bidang 

olahraga. Di bawah ini dikemukakan bebarapa 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 (locomotion) yaitu gerakan siklus atau perputaran dari kaki-kaki yang 

silih berganti, lokomosi terdiri dan 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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Dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993: 234), yang dikutip dari Jhon N 

Drowtzky, menyebutkan bahwa belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan 

melalui respon-respon muskular dari yang 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. 

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

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

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

belajamya meliputi pengamatan gerakan untuk bisa mengerti prinsip, bentuk 

gerakannya kemudian menirukan dan mencoba berulang-ulang, sehingga bisa 

menyelesaikan tugas gerakan secara 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 (motor educability) menurut Johnson, 

Barryl and Jack K. Nelson adalah " The ease with person learns new movement 

(sport) skill ( kemampuan/kemudahan seseorang untuk mempelajari keterampilan 

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

Sedangkan pengertian menurut Rusli Lutan keterbelajaran gerak adalah 

cepat lambatnya seseorang dalam menguasai keterampilan gerak baru secara 
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cermat. Cratty Rusli Lutan mengartikan keterbelajaran gerak (motor educability) 

sebagai kemampuan umum untuk mempelajari tugas secara cepat dan cermat 

(Rusli Lutan, 1988: 115) 

Jadi pengertian keterbelajaran gerak adalah kemampuan atau potensi 

seorang individu dalam mempelajari dan melakukan keterampilan gerak baru 

secara cepat dan cermat.  

Pelaksanaan tugas gerak merupakan tugas jantung dari pendidikan jasmani 

di sekolah dasar. Yang diutamakan adalah pengembangan dan kemudian 

penghalusan ketrampilan keterbelajaran gerak untuk kemudian menjadi dasar 

pelaksanaan olahraga atau kegiatan rekreasi. Konsentrasi pelaksanaan tugas gerak 

adalah untuk memperkaya perbendaharaan gerak anak. Atas dasar itu anak akan 

semakin terampil. 

Ada beberapa istilah yang sering muncul dan sangat sering dipergunakan 

dalam belajar gerak (motorik) misalnya : ketrampilan (skill), kemampuan (ability), 

pola gerak (movement patern), belajar motorik (motor learning), paerkembangan 

motorik (motor development), persepsi, atensi, pemprosesan informasi 

(information prosesing), practiced dan lain sebagainya (Phil Yanuar Kiram, 1992: 

11). 

2.1.1.1  Ketrampilan (Skill) 

Ketrampilan adalah tindakan yang memerlukan aktivitas gerak dan harus 

dipelajari agar supaya mendapatkan bentuk yang benar (Phil Yanuar Kiram, 

1992:11). 
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2.1.1.2  Kemampuan (Ability) 

Menurut Edwin Fleissman dalam Phil Yanuar Kiram (1992:11) 

menyatakan bahwa kemampuan (ability) merupakan suatu kapasitas umum yang 

berkaitan dengan prestasi berbagai macam ketrampilan lebih tepatnya dikatakan 

sebagai ”a general capacity of the individual that relates to the performance of a 

variety of skill or task”. 

2.1.1.3  Pola gerak (Movement Patern) 

Godfrey dan Kephart dalam Phil Yanuar Kiram (1992:12) mendefinisikan 

pola gerak ialah serangkaian tindakan motorik ekstensifyang dibentuk dengan 

tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan tindakan yang dikategorikan 

sebagai ketrampilan (skill), tetapi ditujukan untuk mencapai tujuan eksternal. 

Gerakan yang digolongkan sebagai pola gerak adalah melempar bola over hand 

(over hand throw). 

2.1.1.4  Belajar Motorik (Motor Skill) 

Belajar motorik adalah perubahan internal dalam bentuk gerak (motor) 

yang dimiliki individu yang disimpulkan dari perkembangan prestasinya yang 

relative permanen dan ini semua merupakan hasil dari suatu latihan (Phil Yanuar 

Kiram, 1992:12). 

2.1.1.5  Perkembangan Motorik (Motor Development) 

Perkembangan motorik terutama untuk mempelajari perilaku yang ditinjau 

dari pandangannya. Adapun perilaku yang diperhatikan dalam konteks ini adalah 

perilaku dalam bentuk motorik (Phil Yanuar Kiram, 1992:12). 

 



 
  

12

Ketrampilan gerak merupakan kemampuan yang penting di dalam 

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

program pendidikan jasmani kepada anak agar menjadi terampil dalam melakukan 

aktivitas fisik. Ketrampilan gerak fisik yang diperoleh melalui pendidikan jasmani 

bukan saja untuk menguasai jabang olahraga tertentu, tetapi juga berguna dalam 

melakukan tugas yang memerlukan gerak fisik dalam kehidupan sehari-hari 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:243). 

Ketrampilan keterbelajaran gerak itu didukung oleh pola gerak yang 

nantinya akan membentuk suatu keterbelajaran gerak yang sempurna. Diantara 

berbagai bentuk pola gerak itu, ada pola gerak yang dominan. Dikatakan dominan 

karena menjadi landasan utama untuk dapat dilakukan dan dikuasai dengan baik 

ketrampilan keterbelajaran gerak. 

Menurut Rusli Lutan (2003:40) ketrampilan gerak dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori. Sebuah kategori gerak adalah sebuah kerangka penggolongan 

berdasarkan pada unsur-unsur yang sama. Pembagian kategori itu meliputi 3 

macam yaitu: (1) gerak lokomotor yaitu setiap gerakan yang dilakukan dalam 

keadaan tubuh dipindahkan posisinya kearah mendatar (horisontal), atau kearah 

gerak (vertikal) dari satu titik ke titik lainnya dalam sebuah ruang seperti lari, 

melompat dan mendarat, (2) gerak manipulatif yang melibatkan otot-otot besar 

adalah aktivitas jasmani yang melibatkan upaya a) pengerahan daya yang 

diarahkan pada suatu obyek, b) upaya menerima daya dari obyek, melempar 

misalnya merupakan contoh dari upaya yang disebut pertama, sementara 

menangkap merupakan contoh upaya yang kedua, (3) gerak non lokomotor 
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(stabilitas) gerak itu dilakukan stabil, karena badan seseorang menetap pada satu 

posisi. Namun ia bergerak pada sumbu horisontal atau vertikal, contoh 

menjangkau, menggeliat, membungkuk, mendorong, menarik dan lain-lain. 

Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa kesempurnaan keterbelajaran 

gerak adalah kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tugas-tugas 

jalan, lari, lompat dan lempar secara efektif dan efisien. 

2.1.2  Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 

2.1.2.1  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 pola 

pertumbuhan fisik anak laki-laki dan perempuan sudah mulai menunjukkan 

kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan. 

Ukuran dan proporsi tubuh berubah secara bertahap, dan hubungan hampir 

konstan dipertahankan dalam perkembangan tulang dan jaringan. Oleh karena 

energi anak di arahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar yang telah 

terbentuk selama periode masa awal anak. Disamping penyempurnaan pola gerak 

dasar, adaptasi dan modifikasi terhadap gerak dasar perlu dilakukan, hal ini 

dimaksudkan untuk menghadapi adanya peningkatan atau pertambahan berbagai 

situasi (Phil Yanuar Kiram, 1992:36). 

Tingkat pertumbuhan dan tingkat kematangan fisik dan fisiologis 

membawa dampak pada perkembangan kemampuan fisik. Pada masa anak besar 
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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 maupun perempuan. 

2.1.2.2  Perkembangan Aktivitas Motorik Kasar (Gross Motor Ability) 

Perkembangan motorik dasar difokuskan pada ketrampilan yang biasa 

disebut dengan ketrampilan motorik dasar meliputi jalan, lari, lompat, loncat, dan 

ketrampilan menguasai bola seperti melempar, menendang dan memantulkan 

bola. Ketrampilan motor dasar dikembangkan pada masa anak sebelum sekolah 

dan pada masa sekolah awal dan ini akan menjadi awal untuk mempraktikan 

ketrampilan gerak yang efisien bersifat umum dan selanjutnya akan diperlukan 

sebagai dasar untuk perkembangan ketrampilan motorik yang lebih khusus yang 

semuanya ini merupakan satu bagian integral prestasi bagi anak dalam segala 

umur dan tingkatan (Phil Yanuar Kiram, 1992:42). 

2.1.2.3 Perkembangan Aktivitas Motorik Halus (Fine Motor Aktivity) 

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 

ketrampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting, 

perkembangan motorik secara total anak-anak dan jelas mencerminkan kapasitas 

sistem saraf pusat untuk mengangkut dan memproses input fisual dan 

menterjemahkan input tersebut kebentuk ketrampilan. Untuk mendapat 
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ketrampilan dengan baik, maka perilaku yang perlu dilakukan anak harus dapat 

berinteraksi dengan praktek dan melakukan komunikasi terhadap obyek sekolah 

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

Menurut Anita J. Harrow dalam Soegiyanto dan Sudjarwo 1993:219 

perkembangan gerak anak berdasarkan klasifikasi domain psikomotor dapat 

dibagi menjadi 6 meliputi : 

2.1.2.3.1  Gerak Refleks 

Gerak refleks adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar 

yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak ini bersifat prerekuisit terhadap 

perkembangan kemampuan gerak pada tingkat-tingkat berikutnya. Gerak reflek 

dibagi menjadi tiga yaitu: reflek segmental, reflek intersegmental dan reflek 

suprasegmental (Sugiyanto dan Sudjarwo,1993:219). 

2.1.2.3.2  Gerak Dasar Fundamental 

Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar berkembangnya 

sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kemampuan pada anak-anak. 

Garakan ini pada dasarnya menyertai gerakan refleks yang sudah dimiliki sejak 

lahir, gerak dasar fundamental mula-mula bisa dilakukan pada masa bayi dan 

masa anak-anak, dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu dalam bentuk 

melakukan berulang-ulang .  

2.1.2.3.3  Kemampuan Perspektual 

Kemampuan perspektual adalah kemampuan untuk mengantisipasi 

stimulus yang masuk melalui organ indra. 
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2.1.2.3.4  Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk memfungsikan sistem organ 

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

mendukung aktivitas psikomotor. Secara garis besar kemampuan fisik dibagi 

menjadi empat macam yaitu ketahanan (endurance), kekuatan (strength), 

fleksibilitas (flexibility), kelincahan (aqility) (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:221-

222). 

2.1.2.3.5  Gerakan Ketrampilan 

Gerakan ketrampilan adalah gerakan yang memerlukan koordinasi dengan 

kontrol gerak yang cukup komplek, untuk menguasainya diperlukan proses belajar 

gerak. Gerakan yang terampil menunjukkan sifat efisien di dalam pelaksanaannya. 

2.1.2.3.6  Komunikasi non- diskursif 

 Menurut Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:222) 

komunikasi non diskursif merupakan level komunikasi yang keenam dalam sistem 

komunikasi domain psikomotor. Komunikasi non diskursif merupakan perilaku 

yang berbentuk komunikasi melelui gerakan-gerakan tubuli. Gerakan yang 

bersifat komunikatif meliputi gerakan ekspresif dan interpretif. 

2.1.3. Perkembangan Penguasaan 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 sudah 

mulai dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa didefinisikan dalam bentuk 

sebagai berikut: (1) Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang semakin 
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efisien, (2) Gerakan semakin lancar dan terkontrol, (3) Pola atau bentuk gerakan 

bervariasi, (4) Gerakan semakin bertenaga. 

Berbagai gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang 

dimungkinkan bisa dilakukan apabila anak memperoleh kesempatan 

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

berjengket, loncat, mencongklang, memukul, menyepak, lempar, menangkap, 

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

dikuasai dengan baik semakin baik pula untuk perkembangannya. Kecepatan 

perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh untuk 

melakukan berulang-ulang di dalam aktivitasnya. Anak-anak yang kurang 

kesempatan melakukan aktivitas fisik akan mengalami hambatan untuk 

berkembang. 

Pada masa akhir anak dewasa, umumnya gerakan-gerakan seperti 

disebutkan di atas bisa dilakukan dengan bentuk gerakan menyerupai gerakan 

orang dewasa pada umumnya. Perbedaannya 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 yang berpengaruh terhadap 

perkembangan kemampuan gerak anak adalah faktor-faktor peningkatan 

koordinasi ukuran tubuh dan kekuatan otot. 
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2.1.4  Fase Perkembangan Gerak 

Sepanjang hidup manusia, mulai masih dalam kandungan dilahirkan dan 

kemudian sampai tua memperoleh sebutan berganti-ganti. Pergantian tersebut 

didasarkan pada usianya dan merupakan fase-fase dalam perkembangan yang 

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

yaitu:  

2.1.4.1  Fase Sebelum Lahir ( prenata 1 ) 

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). 

2.1.4.2 Fase Anak ( childhood ) 

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

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

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

2) fase anak besar ( later chilhood ) 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). 
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Tingkat perkembangan gerak pada anak besar disebut dengan kemampuan 

gerak khusus. Fase ini sama dengan fase 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 yang 

lebih lanjut dalam cabang olahraga. 

2.1.4.3 Fase Adolesensi ( adolesence ) 

Fase adolesensi 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 spesialisasi. 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). 

2.1.4.4 Fase Dewasa ( adulthood ) 

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

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

adulthood), fase dewasa muda adalah antara 18 tahun ( perempuan ) atau 20 tahun 
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( laki-laki ) sampai 40 tahun. Fase dewasa madya adalah antara 40 tahun sampai 

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

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 7). 

Pada masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa adolensensi, pada 

masa adolesensi merupakan peningkatan kemampuan fisik sampai tidak ada lagi 

terjadi peningkatan, sedangkan pada masa dewasa madya dan tua mengalami 

penurunan kemampuan koordinasi gerakan dan kecepatan reaksi (Sugiyanto dan 

Sudjarwo, 1991: 184). 

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

yang duduk di kelas IV dan V Sekolah Dasar yang berusia 10 – 12 tahun yang 

terbagi 3 kelompok umur pendidikan. Kelompok umur pendidikan pertama antara 

6-8 tahun duduk di kelas I dan II, kelompok umur pendidikan kedua antara 8-10 

tahun duduk di kelas III dan IV, kelompok umur pendidikan ketiga antara 10-12 

tahun duduk di kelas V dan VI (Imam Soejoedi, 1979: 91). 

2.1.5 Klasifikasi Ketrampilan Gerak  

Ketrampilan gerak dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut 

pandang yaitu sebagai berikut: 

2.1.5.1  Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan akhir gerakan  

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

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

ketrampilan gerak bisa dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 

2.1.5.1.1   Ketrampilan gerak diskrit (discrete motor skill), yaitu ketrampilan 

gerak yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir 
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gerakannya atau dapat dibedakan dengan jelas titik awal dan akhir 

gerakannya. Seperti melempar bola, gerakan dalam senam artistik atau 

menembak. 

2.1.5.1.2   Ketrampilan gerak serial (serial motor skill) yaitu ketrampilan gerak 

diskret yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. 

2.1.5.1.3 Ketrampilan gerak kontinyu (kontinous motor skill) yaitu ketrampilan 

gerak yang tidak dapat dengan mudah diketahui titik awal dan akhir 

dari gerakannya. Dalam hal ini pelakulah yang menentukan titik awal 

dan titik akhir (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 121). 

2.1.5.2  Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak 

Jenis otot-otot yang terlibat dapat menentukan kecermatan pelaksanaan 

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

Berdasarkan kecermatan gerakan ketrampilan gerak bisa dikategorikan 

menjadi dua yaitu: 

2.1.5.2.1 Ketrampilan gerak kasar (gross motor skill) 

2.1.5.2.2 Ketrampilan gerak halus (fine motor skill) 

Ketrampilan gerak kasar (gross motor skill) adalah gerakan yang 

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

Sedangkan ketrampilan gerak halus (fine motor skill) adalah ketrampilan yang 

memerlukan kemampuan untuk mengkontrol otot-otot halus agar pelaksanaan 

ketrampilan yang sukses tercapai. Ketrampilan ini sering disebut ketrampilan 

mata tangan seperti menulis, menggambar dan bermain piano (Sugiyanto dan 

Sudjarwo, 1993: 122). 
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2.1.5.3  Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan 

Dalam melakukan gerakan ketrampilan menghadapi kondisi lingkungan 

yang dapat berubah dan tetap. Dengan kondisi lingkungan seperti itu maka 

ketrampilan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: 

2.1.5.3.1 Ketrampilan gerak terbuka (open skill) adalah ketrampilan 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 

temporal dan spatial (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:256).  

2.1.5.3.2 Ketrampilan gerak tertutup (closs skill) adalah gerak dimana stimulus 

pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah 

dan geraknya timbul dari dalam diri sipelaku sendiri.  

Pencapaian suatu ketrampilan dipengaruhi banyak faktor. Adapun faktor-

faktor yang menentukan ketrampilan sebagai berikut: 

(1) Faktor proses belajar (learning proses) 

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 didik.  

(2) Faktor pribadi (personal factor) 

Setiap manusia merupakan individu yang berbeda-beda, baik dalam hal 

fisik, emosional maupun kemampuan lainnya. Ada ungkapan yang sering 

 



 
  

23

didengar dalam kehidupan sehari-hari bahwa si A berbakat besar dalam tenis, si B 

berbakat dalam olahraga-olahraga individu, dan sebagainya.demikian juga jika 

kita mendengar seorang anak lebih cepat menguasai suatu ketrampilan, sedangkan 

anak yang lain memerlukan waktu lebih lama. Semua ini merupakan pertanda 

behwa kita merupakan individu yang memiliki ciri, kemampuan, minat, 

kecenderungan, serta bakat yang berbeda. 

Kondisi fisik olahraga merupakan suatu kesatuan utuh dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatan maupun 

pemeliharaannya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa prestasi seseorang dalam dunia 

olahraga ditentukan oleh banyak faktor, misal: kondisi fisik, kemampuan teknik 

atau ketrampilan yang dimilikinya. Adapun penerapan kondisi fisik dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan pada saat latihan. 

Komponen-komponen tersebut antara lain : kekuatan, ketepatan, keseimbangan 

dan koordinasi (M. Sajoto, 1988 : 16). 

2.1.6 Unsur-unsur Keterbelajaran Gerak 

Unsur kemampuan pada setiap individu bisa berfungsi dengan baik, 

apabila keterlibatan unsur kemampuan bisa menghasilkan gerak yang efisien, 

untuk mencapai efisiensi gerak diperlukan beberapa unsur-unsur kemampuan, 

adapun jenis-jenis unsur kemampuan sebagai berikut : 

2.1.6.1 Unsur Kemampuan Fisik 

Fisik merupakan salah satu faktor yang berfungsi untuk melakukan 

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

kecepatan reaksi, kekuatan, kecepatan, fleksibilitas dan ketajaman indra. 

Dalam melaksanakan gerakannya besarnya peran setiap unsur kemampuan 

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

2.1.6.2 Unsur Kemampuan Mental 

Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk 

berpikir. Fungsi kemampuan mental adalah memberikan komando gerak sesuai 

dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Kemampuan yang 

termasuk kemampuan mental diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan 

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

a) Kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan; b) Kecepatan 

memahami stimulus; c) Kecepatan membuat keputusan; d) Kemampuan 

memahami hubungan spesial; e) Kemampuan menilai obyek bergerak;                  

f) Kemampuan menilai irama; g) Kemampuan menilai gerakan masa lalu;            

h) Kemampuan memahami mekanika gerakan. Pemahaman diperlukan agar 

pelaku tahu apa yang harus dilakukan dengan petunjuk (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1993: 259). 

2.1.6.3 Unsur Kemampuan Emosional 

Kemampuan emosional merupakan salah satu faktor yang mendukung 

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

termasuk kemampuan emosional sebagai berikut : 

2.1.6.3.1 Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. 

2.1.6.3.2 Tidak ada gangguan emosional. 
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2.1.6.3.3 Merasa perlu dan ingin mempelajari serta melakukan gerakan. 

2.1.6.3.4 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). 

2.1.7  Prinsip Belajar Gerak dan Perkembangannya 

Gerak manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan yang 

berlangsung selama manusia menjalani kehidupannya antara lain pengaruh aspek 

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

kapasitas gerak yang tinggi dibandingkan dengan orang yang kekurangan gizi. 

Anak besar merupakan anak usia sekolah dasar yaitu usia 6-12 tahun, 

perkembangan antara anak laki-laki dan perempuan sudah mulai terlihat 

perkembangan fisiknya, terutama pada saat menjelang reproduksi, perkembangan 

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

lain perkembangan kekuatan pria lebih baik dibandingkan dengan perkembangan 

kekuatan wanita, sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya 

kemampuan fisik maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar, berbagai 

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

semakin dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa diidentifikasi dalam 

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

gerakan bisa dilakukan dengan semakin lancar dan terkontrol, 3) pola atau bentuk 
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gerakan semakin bervariasi, 4) gerakan semakin bertenaga (Sugiyanto dan 

Sudjarwo,1991:119). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI 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 ingin 

dicapai. Penggunaan metode penelitian juga harus dipertanggungjawabkan sesuai 

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

data serta analisis data. Metode yang digunakan sejak tahap awal persiapan 

sampai tahap akhir yaitu: menggunakan metode kualitatif. 

3.1  Penentuan Obyek Penelitian 

3.1.1  Penentuan Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian Suharsimi Arikunto 

(2002:130). Menurut Sutrisno Hadi (1982:102), populasi adalah seluruh penduduk 

yang dimaksud untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD 

Negeri Pamutuh kelas IV, V Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 

tahun pelajaran 2009. 

 

 

27 



 
  

28

3.1.2  Penentuan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2002: 109). Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, siswa yang 

menjadi sampel keseluruhannya berjumlah 30, dengan rincian siswa putra 

berjumlah 13 dan siswa putri berjumlah 17. 

3.1.3  Penentuan Variabel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 96) variabel adalah obyek penelitian 

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

menjadi variabel penelitian adalah keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh 

Kelas IV, V di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 

2009. 

3.2  Faktor yang Dikendalikan 

Adapun faktor-faktor yang dikendalikan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1 Faktor kesungguhan dalam penelitian 

Kesungguhan dalam tes sangat berpengaruh sekali terhadap hasil yang 

dicapai dalam setiap sampel. Dalam penelitian ini sebelumnya sudah 

diberitahukan bahwa tes ini digunakan untuk penelitian, maka ditekankan pada 

anak untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan tes. 

3.2.2 Faktor kemampuan anak 

Masing-masing anak mempunyai kemampuan yang berbeda, dalam hal 

kematangan fisik serta kemampuan mental dalam menangkap penjelasan sehingga 

sangat mungkin melakukan kesalahan dalam penelitian. Untuk itu perlu adanya 
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koreksi langsung pada anak yang melakukan kesalahan, maupun koreksi secara 

klasikal kepada semua sampel. 

3.2.3 Faktor waktu penelitian 

Waktu merupakan salah satu faktor yang sangat penting, dengan waktu 

peneliti dapat merencanakan bagaimana penelitian dilaksanakan. Selain itu 

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

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

efektif dan efisien. 

3.3   Metode Pengumpulan Data  

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 96). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data 

menggunakan survei. Tes berguna mencari data keterbelajaran gerak siswa 

dengan melakukan tes ketrampilan. 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 Johnson Berry  dan Jack K Nelson 

(1970:144-146). 

3.4  Prosedur Pengumpulan Data 

 Dalam prosedur pengumpulan data ini meliputi tahap-tahap sebagai 

berikut: 
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3.4.1  Persiapan Penentuan Sampel 

Untuk mendapatkan sampel penelitian mengajukan surat permohonan 

kepada Kepala SD Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten 

Pekalongan. 

 3.4.2  Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menentukan Kelas IV, V  

siswa SD Negeri Pamutuh  Kecamatan Lebakbarang kabupaten Pekalongan tahun 

ajaran 2008/2009. 

 3.4.3  Tempat Penelitian 

Tempat penelitian SD Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang 

Kabupaten Pekalongan. Semua sampel berkumpul di tempat tersebut agar dalam 

melakukan tes mudah mengawasinya. 

3.4.4  Obyek Penelitian 

Sesuai dengan judul, maka obyek penelitian keterbelajaran gerak siswa 

SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten 

Pekalongan tahun pelajaran 2009. 

3.4.5  Instrumen Tes 

Instrumen keterbelajaran gerak dalam penelitian ini menggunakan IOWA 

TES dari Johnson Berry dan Jack K Nelson (1970:144-146). Tes ini bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam keterbelajaran gerak. Penilaian 

tes keterbelajaran ini pada saat seseorang melakukan gerak melompat, berguling, 

dan koordinasi gerak yang memerlukan keseimbangan yang tinggi. 
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3.5  Petunjuk Pelaksanaan 

Tes ini bertujuan untuk mengetahui keterbelajaran gerak siswa untuk 

mempelajari ketrampilan keterbelajaran gerak. Pada tahap pelaksanaan penelitian 

ini semua pembantu tes kemampuan keterbelajaran gerak telah berada di tempat 

tugas masing-masing. Pelaksanaannya sebagai berikut: 

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

3.5.2  Pelaksanaanya tes dibagi menjadi 2 dimana tiap bagian berisi 5 tes. 

3.5.3  Peserta tes dibagi menjadi 2 kelompok. 

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

kelompok 2 melakukan bagian kedua dan seterusnya 

3.5.5  Setelah 1 kelompok melakukan 5 item tes dan sudah beristirahat peserta   

bergantian untuk melaksanakan 5 item tes berikutnya. 

Penilaian  

1. Setiap anak diberi kesempatan melakuakn item 2 kali. 

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

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

4. Bila setelah 2 kali kesempatan gagal, nilai 0 ( Lihat lampiran 7 ). 

3.6  Analisa Data 

Analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian. 

Sebab analisa yang salah maka hasilnya akan salah juga. Suatu kesimpulan dapat 

diambil dari analisa data tersebut. 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif prosentase. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi 
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(1987:22) yang menyatakan cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 

mengumpulkan data dengan menganalisa data penyelidikan yang berwujud angka 

adalah teknik statistik. 

Validitas dan Reabilitas 

Dalam pengukuran suatu variabel, membutuhkan hasil yang benar-benar 

mencerminkan tentang variabel yang diukur, sehingga objektivitasnya dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan uji 

validitas dan reliabilitas . 

3.6.1  Validitas 

Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas  dilakukan untuk melihat sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukur. Untuk 

menguji validitas digunakan rumus statistik Koefisien Korelasi Product Moment 

dari Pearson dengan formula sebagai berikut : 

xyr =  
( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑∑

∑∑∑
−−

−

2222 YYnXXn

YXXYn
 

Dimana : 

xyr  :  Koefisien korelasi 

n :  Jumlah subjek 

X :  Skor total X 

Y :  Skor total Y 
( )∑ 2X  :  Kuadrat jumlah skor total X 

∑ 2X  :  Jumlah kuadrat skor total X 

∑ 2Y   :  Jumlah kuadrat skor total Y 
( )∑ 2Y  :  Kuadrat jumlah skor total Y 
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( Suharsimi Arikunto, 2002: 171 ) 

3.6.2  Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa 

kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum 

berubah. Formula statistik yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas adalah 

Alpha, yaitu :  

 

Dimana 

  :  Reliabilitas instrumen 

K  :  Banyak butir pertanyaan / banyak soal 

  :  Jumlah varians butir 

  :  Varians total 

( Suharsimi Arikunto, 2002: 171 ) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan harga tabel. Kritik product 

moment dengan taraf signifikansi 5% adalah reliabilitas 0,404. Jika harga  

lebih besar dari reseptor tabel maka dikatakan instrumen tersebut Reliabel.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yang digunakan adalah 

teknik survei tes ketrampilan keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh kelas 

IV, V Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009. 
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Adapun rumus untuk analisis deskriptif prosentase (DP) adalah: 

 

Keterangan :  

DP  :  skor yang diharapkan 

N    :  jumlah skor maksimum 

n     :  jumlah skor yang diperoleh 

(Sutrisno Hadi,1980:164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam pengambilan data penelitian yang dilakukan di SD Negeri Pamutuh 

Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009, seluruh 

siswa berjumlah 30 dengan rincian 13 siswa putra dan 17 siswa putri. Beberapa 

analisis data hasil penelitian yang dijelaskan dalam penelitian ini meliputi 10 item 

tes yang dinilai dalam variabel penelitian. Hasil data kesepuluh item tes tersebut 

diperoleh dari siswa SD Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten 

Pekalongan. 

4.1.1 Deskripsi Hasil Tes Keterbelajaran Gerak Siswa SD Negeri Pamutuh 

Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 

Tabel 1 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

No. Rentang 
Nilai 

Skor T Kategori Frekwensi Prosentase

1 16   -   20 57   -   69 Baik sekali 11 36,66 % 

2 11   -   15 43   -   55 Baik 16 53,33 % 

3 6   -   10 33   -   45 Sedang 3 10% 

4 0   -    5 0   -   31 Kurang 0 0 % 

    ∑  F = 30 100% 

    (Sumber : Hasil Analisis data lampiran 7) 
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Berdasarkan hasil data diatas didapatkan kategori sebagai berikut : 

1.  Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori kurang 

adalah 0 %. 

2. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori sedang 

adalah 10 %, hal ini dikarenakan mereka memiliki aktifitas fisik yang kurang 

maksimal. 

3. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori baik 

adalah 53,33 %, karena berbagai faktor yang mempengaruhinya diantaranya 

aktifitas fisik ataupun olahraga serta aktifitas sehari-hari yang melibatkan 

fungsi anatomis dan fisiologis tubuh yang dilaksanakan secara baik. 

4. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori baik 

sekali adalah 36,66 %, hal ini dikarenakan mereka memiliki aktifitas fisik 

yang baik, olahraga yang teratur, dan aktifitas sehari-hari yang melibatkan 

fungsi anatomis dan fisiologis tubuh yang dilaksanakan secara baik dan 

maksimal.   

Gambar 1 
Grafik Analisis Deskriptif Prosentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V   
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 
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     (Sumber Hasil Analisis data Lampiran 7) 
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Dengan melihat grafik di atas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Siswa yang memiliki keterbelajaran gerak kategori kurang tidak ada. 

Berdasarkan data pada lampiran 7 untuk item tes pertama siswa tersebut hanya 

item ke 5 siswa mendapatkan skor 2. kemudian pada 5 item tes kedua siswa 

tersebut juga bisa melaksanakan tes item ke 1 dengan skor 2. Pada data 

lampiran 1 dilihat dari perolehan nilai tes atau skornya maka nilai kurang skor 

6 dengan kategori kurang. 

b. Siswa yang mempunyai keterbelajaran gerak kategori sedang berjumlah 3 

orang. Hal ini berdasarkan data pada lampiran 7 dari 10 item tes yang sudah 

dilaksanakan baik 5 item tes pertama maupun 5 item tes kedua siswa tersebut 

memperoleh hasil kurang bagus atau dikategorikan sedang. Pada data 

lampiran 7 dilihat perolehan nilai nilai tes / skornya, 3 siswa tersebut 

memperoleh nilai kurang dari 10 kategori sedang. 

c. Siswa yang mempunyai keterbelajaran gerak dalam kategori baik berjumlah 

16 orang. Hal ini berdasarkan data lampiran 7 dari 10 item tes yang sudah 

dilaksanakan baik 5 item tes pertama maupun 5 item tes kedua siswa tersebut 

memperoleh hasil yang baik. Pada data lampiran 7 dilihat perolehan nilai tes / 

skornya,16 siswa tersebut memperoleh nilai kurang dari 16 kategori baik 

d. Siswa yang mempunyai keterbelajaran gerak dalam kategori baik sekali 

berjumlah 11 orang. Hal ini berdasarkan data pada lampiran 7, 10 item tes 

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

siswa tersebut memperoleh hasil yang tinggi. Sehingga dapat dikategorikan 

siswa tersebut memiliki keterbelajaran gerak yang sangat baik. 
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4.1.2 Deskripsi Hasil Tes Keterbelajaran Gerak Siswa Putera SD Negeri Pamutuh 

Kelas IV,V Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Tahun 

Pelajaran 2009. 

Tabel 2 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

No. Rentang 
Nilai 

Skor T Kategori Frekwensi Prosentase

1 16   -   20 57   -   69 Baik sekali 7 53,85 % 

2 11   -   15 43   -   55 Baik 6 46,15 % 

3 6   -   10 33   -   45 Sedang 0 0 % 

4 0   -    5 0   -   31 Kurang 0 0 % 

    ∑  F = 13 100% 

      (Sumber : Hasil Analisis data lampiran 7) 

1. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori kurang 

adalah 0 %. 

2. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori sedang 

adalah 0 %. 

3. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori baik 

adalah 46,15 %. 

4. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori baik 

sekali adalah 53,85 %. 

 
 

 
 

 



 
  

39

Gambar 2 
Grafik Analisis Deskriptif Prosentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V   
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 
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Tabel 3 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

No. Rentang 
Nilai 

Skor T Kategori Frekwensi Prosentase

1 16   -   20 57   -   69 Baik sekali 4 23,53 % 

2 11   -   15 43   -   55 Baik 10 58,82 % 

3 6   -   10 33   -   45 Sedang 3 17,65 % 

4 0   -    5 0   -   31 Kurang 0 0 % 

    ∑  F = 17 100% 

    (Sumber : Hasil Analisis data lampiran 7) 

1. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori kurang 

adalah 0 %. 

2. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori sedang 

adalah 17,65 %. 
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3. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori baik 

adalah 58,82 %. 

4. Keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V kategori baik 

sekali adalah 23,53 %. 

Gambar 3 
Grafik Analisis Deskriptif Prosentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V   
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Kurang Sedang Baik Baik Sekali

 

4.1.3 Deskripsi Prosentase Tiap Item Tes Keterbelajaran Gerak Siswa SD Negeri 

Pamutuh Kelas IV,V Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 

Tahun Pelajaran 2009 

Hasil prosentase tiap item tes keterbelajaran gerak siswa SD Negeri 

Pamutuh kelas IV, V Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Tahun 

Pelajaran 2009 dapat dibaca di halaman 39. 
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4.1.3.1  5 Item Pertama Tes 1 

Tabel 4 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1 kali 3 23,08 % 23,08 % 23,08 % 

Gagal 2 kali 1 7,69 % 7,69 % 7,69 % 

Bisa 9 69,23 % 69,23 % 69,23 % 

Total 13 100 % 100 % 100 % 

 

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

puteri yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 9 anak 

setara 69,23 %, ada 3 anak gagal dalam kesempatan pertama tetapi berhasil dalam 

kesempatan kedua setara 23,08 % dan gagal pada kesempatan 1 dan ke 2 ada 1 

anak setara 7,69 %. 

Tabel 5 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1 kali 3 17,65 % 17,65 % 17,65 % 

Bisa 14 82,35 % 82,35 % 82,35 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 

 

 



 
  

42

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

puteri berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 14 anak setara 

82,35 %, ada 3 anak gagal dalam kesempatan pertama tetapi berhasil dalam 

kesempatan kedua setara 17,65 %. 

4.1.3.2  5 Item Pertama Tes 2 

Tabel 6 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1 kali 4 23,53 % 23,53 % 23,53 % 

Gagal 2 kali 3 17,65 % 17,65 % 17,65 % 

Bisa 6 35,29 % 35,29 % 35,29 % 

Total 13 100 % 100 % 100 % 

 

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

puteri yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 6 anak 

setara 35,29 % untuk tingkat keberhasilannya ada 4 anak yang gagal dalam 

kesempatan pertama tetapi berhasil dalam kesempatan kedua setara 23,53 % yang 

gagal kesempatan 1 dan ke 2 ada 3 anak atau setara 17,65 %. 
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Tabel 7 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1kali 7 41,18 % 41,18 % 41,18 % 

Bisa 10 58,82 % 58,82 % 58,82 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 

 

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

puteri yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 10 anak 

setara 58,82 % untuk tingkat keberhasilannya, ada 7 anak yang gagal dalam 

kesempatan pertama tetapi berhasil dalam kesempatan kedua setara 41,18 %. 

 
4.1.3.3 5 Item Pertama Tes 3 

Tabel 8 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1 kali 3 23,08 % 23,08 % 23,08 % 

Bisa 10 76,92 % 76,92 % 76,92 % 

Total 13 100 % 100 % 100 % 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item tes yang ketiga siswa 

putera yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 10 anak 

setara 76,92 % untuk tingkat keberhasilannya, ada 3 anak yang gagal dalam 

kesempatan pertama tetapi berhasil dalam kesempatan kedua. 

Tabel 9 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1 kali 3 17,65 % 17,65 % 17,65 % 

Bisa 14 82,35 % 82,35 % 82,35 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 

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

yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 14 anak setara 

82,35 % untuk tingkat keberhasilannya dan ada 3 anak yang gagal dalam 

kesempatan pertama tetapi berhasil dalam kesempatan kedua setara 17,65 %. 

4.1.3.4 5 Item Pertama Tes 4 

Tabel 10 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 
 Frekuency Percent Valid 

Percent 
Comulatife 

Percent 
Valid gagal 1 kali 11 84,62 % 84,62 % 84,62 % 

Bisa 2 15,38 % 15,38 % 15,38 % 

Total 13 100 % 100 % 100 % 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item tes yang keempat siswa 

putera yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 2 anak 

setara 15,38 % untuk tingkat keberhasilannya, ada 11 anak yang gagal dalam 

kesempatan pertama tetapi berhasil dalam kesempatan kedua dengan prosentase 

84,62 %. 

Tabel 11 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 
 Frekuency Percent Valid 

Percent 
Comulatife 

Percent 
Valid gagal 1 kali 5 29,41% 29,41% 29,41% 

Gagal 2 kali 1 5,88 % 5,88 % 5,88 % 

Bisa 11 64,71 % 64,71 % 64,71 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 

 

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

puteri yang berhasil melakukan tes  kesempatan pertama sempurna ada 11 anak. 

Sedangkan yang gagal dalam kesempatan pertama ada 5 anak setara 29,41 % dan 

ada 1 anak yang gagal dalam kesempatan pertama dan kedua setara 5,88 %. 
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4.1.3.5 5 Item Pertama Tes 5 

Tabel 12 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1 kali 6 46,15 % 46,15 % 46,15 % 

Gagal 2 kali 6 46,15 % 46,15 % 46,15 % 

Bisa 1 7,69 % 7,69 % 7,69 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item tes yang kelima siswa puteri 

yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 1 anak setara 7,69 

%. Sedangkan yang gagal dalam kesempatan pertama dan berhasil pada 

kesempatan kedua ada 6 anak setara 46,15 % ada 6 anak yang gagal dalam 

kesempatan pertama dan kedua setara 46,15 %. 

Tabel 13 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1 kali 4 23,53 % 23,53 % 23,53 % 

Gagal 2 kali 1 5,88 % 5,88 % 5,88 % 

Bisa 12 70,59 % 70,59 % 70,59 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item tes yang kelima siswa 

puteri yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 12 anak 

setara 70,59 %. Sedangkan yang gagal dalam kesempatan pertama dan berhasil 

pada kesempatan kedua ada 4 anak setara 23,53 %, 1 anak yang gagal dalam 

kesempatan pertama dan kedua setara 5,88 %. 

4.1.3.6 5 Item Kedua Tes 1 

Tabel 14 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid Percent Comulatife 
Percent 

Bisa 13 100 % 100 % 100 % 

Total 13 100 % 100 % 100 % 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tes satu item kedua semua siswa 

putera dapat melakukan gerak dengan sempurna. 

Tabel 15 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 
 Frekuency Percent Valid 

Percent 
Comulatife 

Percent 

Bisa 17 100% 100 % 100 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 

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

semua siswa puteri dapat melakukan gerak dengan sempurna. 

 

 



 
  

48

4.1.3.7 5 Item Kedua Tes 2 

Tabel 16 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1 kali 2 15,38 % 15,38 % 15,38 % 

Gagal 2 kali 2 15,38 % 15,38 % 46,15 % 

Bisa 9 69,23 % 69,23 % 69,23 % 

Total 13 100 % 100 % 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item tes kedua siswa putera 

yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 9 anak setara 

69,23 %. Sedangkan yang gagal dalam kesempatan pertama dan berhasil pada 

kesempatan kedua ada 2 anak setara 15,38 %, 2 anak yang gagal dalam 

kesempatan pertama dan kedua setara 15,38 %. 

Tabel 17 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1kali 3 17,65 % 17,65 % 17,65 % 

Gagal 2 kali 8 47,06 % 47,06 % 47,06 % 

Bisa 6 35,29 % 35,29 % 35,29 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item tes kedua item kedua 

siswa puteri yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 6 

anak setara 35,29 %. 3 anak yang gagal dalam kesempatan pertama akan tetapi 

berhasil dalam kesempatan kedua dengan prosentase 17,65 %. Siswa yang gagal 

dalam kesempatan pertama dan kedua ada 3 anak dengan prosentase 47,06 %. 

4.1.3.8 5 Item Kedua Tes 3 

Tabel 18 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife Percent

Bisa 13 100 % 100 % 100 % 

Total 13 100 % 100 % 100 % 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item 2 tes ketiga siswa putera 

semua siswa dapat melakukan gerak dengan sempurna. 

Tabel 19 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1kali 2 11,67 % 11,67 % 11,67 % 

Gagal 2 kali 3 17,65 % 17,65 % 17,65 % 

Bisa 12 70,59 % 70,59 % 70,59 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item tes ketiga item kedua 

siswa puteri yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 12 

anak setara 70,59 %, ada 2 anak yang gagal dalam kesempatan pertama akan 

tetapi berhasil dalam kesempatan kedua dengan prosentase 11,67 %. Siswa yang 

gagal dalam kesempatan pertama dan kedua ada 3 anak dengan prosentase 

17,65%. 

4.1.3.9 5 Item Kedua Tes 4 

Tabel 20 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1 kali 4 30,77 % 30,77 % 30,77 % 

Bisa 9 69,23 % 69,23 % 69,23 % 

Total 13 100 % 100 % 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item 2 tes keempat siswa 

putera yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 9 anak 

setara 69,23 %. Sedangkan yang gagal dalam kesempatan pertama dan berhasil 

pada kesempatan kedua ada 4 anak setara 30,77 %. 
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Tabel 21 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1kali 1 5,88 % 5,88 % 5,88 % 

Bisa 16 94,12 % 94,12 % 94,12 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item tes keempat item kedua 

siswa puteri yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 16 

anak setara 94,12 %. Ada 1 anak yang gagal dalam kesempatan pertama akan 

tetapi berhasil dalam kesempatan kedua dengan prosentase 5,88%. 

 
4.1.3.10 5 Item Kedua Tes 5 

Tabel 22 
Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid 
Percent 

Comulatife 
Percent 

Valid gagal 1kali 5 38,46 % 38,46 % 38,46 % 

Gagal 2 kali 3 23,08 % 23,08 % 23,08 % 

Bisa 5 38,46 % 38,46 % 38,46 % 

Total 13 100  % 100 % 100 % 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa item 2 tes kelima siswa putera 

yang berhasil melakukan tes kesempatan pertama sempurna ada 5 anak setara 

38,46 %. yang gagal dalam kesempatan pertama dan berhasil pada kesempatan 

kedua ada 5 anak setara 38,46 %, ada 3 anak yang gagal dalam kesempatan 

pertama dan kedua  setara 23,08 %. 

Tabel 23 
 Tabel Analisis Deskriptif Presentase Tes Keterbelajaran Gerak 

Siswa SD Negeri Pamutuh Kelas IV, V 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan 2009 

 

 Frekuency Percent Valid Percent Comulatife 
Percent 

Bisa 17 100 % 100 % 100 % 

Total 17 100 % 100 % 100 % 

 

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

kedua siswa puteri dapat melakukan gerakan dengan sempurna. 

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 

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

menunjukkan anak mengalami perkembangan motorik sehingga membutuhkan 

usaha untuk mengembangkan ketrampilan gerak yang telah dimilikinya. 

Ketrampilan keterbelajaran gerak yang dimiliki setiap orang berbeda-

beda, berjalan, melompat, lari dan loncat serta lempar adalah keterbelajaran gerak 
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manusia. Siswa 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 ketrampilan 

keterbelajaran gerak (Depdikbud, 1998: 48). 

Berdasarkan hasil tes keterbelajaran gerak dasar siswa kelas IV, V SD 

Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan diketahui bahwa 

ada 11 siswa yang memperoleh hasil sangat baik, hal ini berarti hanya 36,66 % 

dari keseluruhan sampel siswa, hal ini dikarenakan siswa memiliki aktifitas fisik 

serta aktifitas sehari-hari yang sangat baik dan maksimal. Kemudian ada 16 siswa 

yang memperoleh hasil baik atau setara dengan 53,33 % dari jumlah keseluruhan 

sampel siswa, dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya misalnya 

aktifitas fisik ataupun olahraga serta aktifitas sehari-hari yang melibatkan fungsi 

anatomis dan fisiologis tubuh yang dilaksanakan secara baik. Sedangkan kategori 

sedang ada 3 siswa atau setara dengan 13,33%, dikarenakan aktifitas fisik yang 

kurang maksimal atau kurang baik. Kemudian yang paling sedikit yaitu kategori 

kurang tidak ada. 

Kemudian untuk hasil tes keterbelajaran gerak siswa kelas IV, V SD 

Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan diketahui bahwa 

siswa putera untuk kategori kurang adalah 0 % artinya siswa putera bisa 

melakukan tes dengan baik. Sedangkan untuk kategori sedang tidak ada atau 0 %. 

Dan untuk kategori baik sekali ada 7 anak atau setara dengan 30,77 % dari 

keseluruhan siswa putera,yang memiliki aktifitas fisik baik, yang berjumlah 13 
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anak. Pada siswa puteri untuk kategori kurang tidak ada atau 0 %, untuk kategori 

sedang ada 13 anak atau setara dengan 17,65 %, dikarenakan anak kurang dalam 

melakukan aktifitas fisik, untuk kategori baik ada 10 anak atau setara dengan 

58,82%, dikarenakan anak memiliki aktifitas fisik atau keseharian yang baik, dan 

yang terakhir untuk kategori baik sekali hanya ada 4 anakatau setara dengan 23,53 

%, dikarenakan anak memiliki aktifitas yang baik dan maksimal,dari total 

keseluruhan siswa puteri yang berjumlah 17 anak. 

Dengan demikian, dari tes keterbelajaran gerak yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa sebagian besar siswa kelas IV, V SD Negeri Pamutuh Kecamatan 

Lebakbarang Kabupaten Pekalongan memiliki rata-rata keterbelajaran gerak yang 

baik. Hal ini dimungkinkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti 

aktifitas fisik ataupun olahraga serta aktifitas sehari-hari yang melibatkan fungsi 

anatomis dan fisiologis tubuh yang dilaksanakan secara baik. Selain itu 

dimungkinkan adanya pengajaran Penjasorkes dalam PBM sehingga memberikan 

stimulasi dan peluang anak untuk memiliki ketrampilan keterbelajaran gerak yang 

selayaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Ketrampilan gerak merupakan kemampuan yang penting di dalam 

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

program pendidikan jasmani kepada pelajar agar menjadi terampil dalam 

melakukan aktifitas fisik. Ketrampilan 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 hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan : 

5.1  Kesimpulan 

”Rata-rata keterbelajaran gerak siswa SD Negeri Pamutuh Kecamatan 

Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009 dalam kategori baik 

dari hasil analisis deskriptif prosentase menunjukkan angka 53,33% dengan 

jumlah 16 sampel yang berkategori baik”. 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut 

5.1.1 Keterbelajaran gerak siswa kelas IV, V SD Negeri Pamutuh Kecamatan 

Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009 rata-rata 

kategori baik 53,3 % jumlah 16 siswa. 
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5.1.2 Keterbelajaran gerak siswa kelas IV, V SD Negeri Pamutuh Kecamatan 

Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009 menunjukkan 

kategori baik sekali adalah 36,66 % dengan jumlah 11 siswa. 

5.2  Saran-saran 

Dengan keadaan keterbelajaran gerak menurut Tes Keterbelajaran Gerak 

terhadap siswa Kelas IV, V SD Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang 

Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2009, penulis mencoba memberikan saran: 

5.2.1 Sebagai pembelajaran keterbelajaran gerak siswa kelas IV, V SD Negeri 

Pamutuh Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 

2009, sehingga guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, pecinta dan 

pelatih olahraga, dapat meningkatkan ketrampilan keterbelajaran gerak 

dan memberikan pembinaan bagi siswa yang diasuhnya. 

5.2.2 Dengan diketahuinya keterbelajaran gerak yang dimiliki siswa, guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dapat merencanakan 

program pembelajaran dengan baik, serta mengoptimalkan media 

pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif dalam proses belajar 

mengajar penjasorkes di  SD Negeri Pamutuh Kecamatan Lebakbarang 

Kabupaten Pekalongan. 
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Lampiran 4 

Tabel 24 
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 25 
Urutan Tes Keterbelajaran Gerak Siswa SD Negeri Pamutuh 

Putra Putri 

5 Item tes 

pertama 

5 Item tes kedua 5 Item tes pertama 5 Iteam 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  
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Lanjutan Lampiran 4 

Tabel 26 
Instrumen Keterbelajaran Gerak 

Urutan 5 Tes Pertama Putra 

Skor  
No 

 
Indikator 

 
Dianggap Gagal 

BS B K 

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

 Membuka mata 
 Kaki yang diangkat 
menyentuh lantai 

 
2 

 
1 

 
0 

4. Balik kanan, berlutut dengan 
satu tungkai, dan angkat tungkai 
yang lain (bertumpu pada satu 
lutut). Rentangkan kedua lengan 
ke samping. Pertahankan posisi 
ini selama 5 hitungan. 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005 

 Jatuh tidak mampu 
bertahan selama 5 
hitungan 

 Bagian tubuh lain 
selain yang 
digunakan untuk 
bertumpu 
menyentuh lantai 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

13. Berdiri dengan kaki kiri, 
melompat sambil melakukan ½ 
putaran (180º) kearah kanan dan 
pertahankan keseimbangan 

 Kehilangan 
keseimbangan 

 Gagal memutar 180º 
 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 
menekuklebih dari 
45º 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

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

 Putaran tidak 360º 
 Kehilangan 
keseimbangan 

 Melangkah saat 
mendarat 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 
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Lanjutan Lampiran 4 

Tabel 27 
Urutan 5 Tes Kedua Putra 

Skor 
No. Indikator Dianggap Gagal 

BS B K 
2. Duduk dilantai, tungkai lurus 

dan rapat. Letakkan tangan 
kanan dilantai di belakang 
badan. Putar badan kearah 
kanan dan luruskan lengan 
hingga badan terangkat. Berat 
badan disangga oleh tangan 
kanan dan kaki kanan. 
Pertahankan selama 5 hitungan 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 

 Tidak mampu 
menunjukkan posisi 
badan yang 
dimaksud 

 Tidak mampu 
bertahan selama 5 
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 5 hitungan 1001, 1002, 
1003, 1004, 1005. 

 Jatuh  
 Tidak mampu 
mempertahankan 
kedua belah jari 

 Tidak mampu 
bertahan selama 5 
hitungan 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

7. Tangan kanan dibahu kiri, 
tangan kiri dibahu kanan. 
Tungkai menyilang, kemudian 
duduk. Berdiri kembali dengan 
kedua tangan tetap dibahu, 
tidak boleh menggerakkan 
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 lengan, melompat 
mendarat dengan dua kaki. 
sebelum melompat dua telapak 
kaki harus tetap menghadap ke 
atas. 

 Saat berlutut dan 
akan melompat, 
jemari kaki 
menumpu dilantai 

 Tidak dapat 
melompat 

 Tidak dapat 
mempertahankan 
keseimbangan saat 
mendarat 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
0 
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Skor 
No. Indikator Dianggap Gagal 

BS B K 
17. Jongkok dengan 1 tungkai 

lurus kedepan. 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 ditekuk 
harus selalu menyentuh 
pinggul. 

 Putaran tidak 360º 
 Kehilangan 
keseimbangan 

 Tidak memenuhi 
lompatan untuk tiap 
tungkai 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 
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Lanjutan Lampiran 4 

Tabel 28 
Urutan 5 Tes Pertama Putri 

Skor No. Indikator Dianggap Gagal 
BS B K 

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

 Membuka mata 
 Kaki yang diangkat 
menyentuh lantai 

 
2 

 
1 

 
0 

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

 Putaran tidak 360º 
 Kehilangan 
keseimbangan 

 Melangkah saat 
mendarat 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

8. Berdiri dengan kaki kiri, 
melompat sambil melakukan ½ 
putaran (180º) kearah kanan 
dan pertahankan keseimbangan 

 Kehilangan 
keseimbangan 

 Gagal memutar 180º 
 Kaki kanan 
menyentuh lantai 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

19. Duduk dengan tungkai ditekuk 
kedepan dada. Masukan 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 dan 
kembali keposisi duduk, 
menghadap keposisi yang 
berlawanan dengan arah 
menghadap saat sebelum 
bergerak.  

 Pegangan di 
pergelangan 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 
45ºPutaran tidak 
360º 

 
2 

 
1 

 
0 
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Lanjutan Lampiran 4 

Tabel 29 
Urutan 5 Tes Kedua Putri 

Skor No. Indikator Dianggap Gagal BS B K 
1. Berdiri dengan kaki kiri, 

membungkuk ke depan, 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 5 hitungan 1001, 1002, 
1003, 1004, 1005. 

 Jatuh  
 Tidak mampu 
mempertahankan 
kedua belah jari 

 Tidak mampu 
bertahan selama 5 
hitungan 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

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

 Saat berlutut dan 
akan melompat, 
jemari kaki 
menumpu dilantai 

 Tidak dapat 
melompat 

 Tidak dapat 
mempertahankan 
keseimbangan saat 
mendarat 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

13. Berdiri dengan kaki kiri, 
melompat sambil melakukan ½ 
putaran (180º) kearah kanan 
dan pertahankan keseimbangan 

 Kehilangan 
keseimbangan 

 Gagal memutar 180º 
 Kaki kanan 
menyentuh lantai 

 
2 

 
1 

 
0 

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

 Kaki tidak dapat 
bertepuk 2 kali 

 Saat mendarat 2 kaki 
bersentuhan 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

        Sumber IOWA Tes 
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Lampiran 5 
DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 

SD NEGERI PAMUTUH 

No.   
Nama Siswa 

 
Jenis Kelamin Umur 

1. Tohiri  Laki-laki 12 
2. Amim  Laki-laki 12 
3. Kendro Supratin  Laki-laki 12 
4. Rizal Saputra  Laki-laki 11 
5. Eka Yudi  Laki-laki 10 
6. Kusnandar  Laki-laki 11 
7.  Krisdiyanto  Laki-laki 11 
8. Dimas Roeno  Laki-laki 11 
9. Fani Zakaria  Laki-laki 9 
10.  Diki Setiyanto  Laki-laki 11 
11.  Ristambah  Laki-laki 11 
12.  Ifam Hermawan  Laki-laki 9 
13.  Aldina Prasetyo Laki-laki 10 
14. Sunggowati  Perempuan 11 
15. Dela Yuniasih   Perempuan 11 
16. Nurul Fauziah  Perempuan 10 
17. Ainur Rofika  Perempuan 10 
18. Rusminah   Perempuan 10 
19.  Lili Andini  Perempuan 10 
20. Maesaraoh  Perempuan 10 
21. Fira Sianingsih  Perempuan 9 
22. Fratina Lanawati  Perempuan 10 
23. Lonaning Rismiyati  Perempuan 9 
24. Egitiya F. Perempuan 9 
25. Wahyuni  Perempuan 9 
26. Rina Setiyana  Perempuan 9 
27. Rani Setiyani  Perempuan 9 
28. Rina Haryanti  Perempuan 9 
29.  Umayah  Perempuan 10 
30. Turni  Perempuan 10 
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Lampiran 7 

 

DAFTAR NAMA PENGUJI 

 
No. NAMA STATUS 

1 Nanang Ridlwan Peneliti 

2 Yulianto Pranoto Pencatat hasil 5 item tes putri 1 

3 Suswanto Pencatat hasil 5 item tes putri 2 

4 Endang Sri Kuwati Pencatat hasil 5 item tes putra 1 

5 Eko Silo Suginanto Pencatat hasil 5 item tes putra 2 

6 Sarofi Dokumentasi dan konsumsi 
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Lampiran 8 

Gambar 4 
Pemanasan sebelum tes dilaksanakan 

 

 

Gambar 5 
Pengarahan sebelum tes dilaksanakan 
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Lanjutan Lampiran 8 
 

Gambar 6 
Melakukan Tes IOWA Tes Poin  13 

 

Gambar 7 
Melakukan Tes IOWA Tes Poin  1 
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Lanjutan Lampiran 8 
 

Gambar 8 
Melakukan Tes IOWA Poin 3 

 

 

Gambar 9 
Melakukan Tes IOWA Poin 4 
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Lanjutan Lampiran 8 
Gambar 10 

Melakukan Tes IOWA Poin 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 
Melakukan Tes IOWA Poin 8 
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Lanjutan Lampiran 8 
 
 

Gambar 12 
Melakukan Tes IOWA Poin 16 

 

 

 

Gambar 13 
Melakukan Tes IOWA Poin 10 

 

 



 
  

73

Lanjutan Lampiran 8 

 Gambar 14 
 Melakukan Tes IOWA Poin 11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 15 
Melakukan Tes IOWA Poin 19 
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