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SARI 
 
 

Skripsi ini berjudul Tingkat Keterampilan Gerak Dasar Siswa SD Kelas V 
Usia 11-12 Tahun  Di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 
2005/2006. 
 
 

Gerak dasar anak yang baik akan meningkatkan fungsi organ tubuh dalam 
melakukan tugas gerak. Kalau fungsi organ tubuh menjadi baik, berarti anak 
mengalami perkembangan. Dengan demikian dapat dikatakan, dengan bermain 
gerak dasar anak akan berkembang, kemudian diikuti adanya perkembangan 
kemampuan gerak. Perkembangan kemampuan gerak ini berarti juga harus 
dikembangkan juga keterampilan geraknya atau meningkatkan keterampilan 
berolahraganya. Hal itu dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan tekniknya. 
Permasalahan adalah sejauhmana tingkat keterampilan gerak dasar siswa kelas V 
usia 11-12 tahun Di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes tahun pelajaran 
2005/2006. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterampilan gerak 
dasar siswa kelas V SD usia 11-12 tahun Di Kecamatan Paguyangan Kabupaten 
Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
baik putra maupun putri di kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes tahun 
pelajaran 2005/2006 yang berjumlah 1855 siswa dari 53 SD. Teknik pengambilan 
sampel area proportional random sampling sebanyak 15% dengan cara undian dari 
sehingga jumlah sampel putra sebanyak 58 siswa dan putri 67 siswa. Teknik 
penelitian adalah diskriptif dengan teknik tes yaitu tes pengukuran. Pengambilan 
data Lompat jauh tanpa awalan (Standing broad jump), Tolak peluru (Shot put),  
Berat badan (Body weight), Tinggi badan (Body height). Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mencari rata-rata dari masing-masing 
kelompok usia dan perbedaan jenis kelamin yang disesuaikan dengan item gerak tes 
individual. Selanjutnya dihitung standar deviasi untuk menentukan klasifikasi 
tingkat keterampilan gerak dasar siswa kelas V usia  11-12 tahun di Kecamatan 
Paguyangan Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2005/2006. 

Hasil penelitian tingkat keterampilan gerak dasar siswa kelas V usia 11-12 
tahun di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2005/2006 
termasuk dalam kriteria sedang. Hal ini karena siswa putra dan putri kelas V usia 11-
12 tahun termasuk dalam fase adolesensi. Pada fase ini perkembangan keterampilan 
gerak dasar sangat besar. 

Saran yang dapat penulis berikan bagi guru pendidikan jasmani dan 
kesehatan, hendaknya mengetahui fase yang tepat untuk memperoleh teori dan 
teknik-teknik gerak dasar siswa, yaitu pada usia 9-12 tahun. Bagi orang tua, 
hendaknya mempertimbangkan perkembangan anak usia 9-12 tahun atau siswa kelas 
V sehingga mengarahkan kegiatan di luar sekolah untuk kepentingan keterampilan 
gerak dasarnya dan untuk mengarahkan siswa untuk memiliki keterampilan di 
bidang olahraga, misalnya sepak bola, renang, senam, bola voli dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di sekolah dasar bertujuan untuk 

memacu pada pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional dan 

sosial, selaras dalam upaya membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak 

dasar, menanamkan nilai, sikap dan membiasakan hidup sehat (Aip Syarifudin 

dan Muhadi, 1992/1993: 3). Pendidikan jasmani di sekolah harus 

mempertimbangkan keterampilan-keterampilan dasar dan mempunyai implikasi 

terhadap program kerja (Abdul Kadir Ateng, 1992: 73). 

Menurut C.O. Jacson dalam Yusuf Adi Sasmita (1989: 30), pendidikan 

jasmani ada kemungkinan untuk mencakup keterampilan yang berkenaan dengan 

keterampilan olahraga, keterampilan menari, keterampilan acrobat, dan 

sebagainya. Untuk melakukan hal tersebut harus menguasai gerak dasar yang 

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

mengangkat dan keterampilan gerak yang dikerjakan dalam bekerja, berolahraga, 

dalam waktu luang, dalam pekerjaan rumah atau bidang kehidupan lainnya. 

Oleh karena itu, program pengajaran pendidikan jasmani dan kesehatan 

yang di selenggarakan di sekolah dasar, hendaknya dapat menciptakan berbagai 

bentuk keterampilan gerak dasar bagi anak di kelas-kelas permulaan sekolah 

dasar. Dengan melalui berbagai bentuk keterampilan gerak dasar, maka akan 

dapat meningkatkan aktivitas pengembangan kemampuan jasmani anak (Aip 

Syarifudin dan Muhadi, 1992/1993: 20). 
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Menurut Adams dan B.E. Rahmanto dalam Aip Syarifudin dan Muhadi, 

(1992/1993: 19) mengemukakan, keterampilan pengolahan tubuh dasar yang 

diajarkan pada kelas-kelas permulaan di sekolah dasar  diberikan mulai dari kelas 

I-IV, terdiri atas : 1). Keterampilan Lokomotor, 2). Keterampilan Non Lokomotor, 

3). Keterampilan Manipulasi. 

Gerak dasar yang baik akan meningkatkan fungsi organ tubuh dalam 

melakukan tugas gerak. Kalau fungsi organ tubuh menjadi baik, berarti anak 

mengalami perkembangan. Dengan demikian dapat dikatakan dengan bermain 

gerak dasar anak akan berkembang, kemudian akan di ikuti adanya perkembangan 

kemampuan gerak. Perkembangan kemampuan gerak ini berarti juga harus 

dikembangkan dalam keterampilan geraknya atau meningkatkan keterampilan 

berolahraganya dengan meningkatkan kemampuan tekniknya (Sukintaka, 

1991:23). 

Pola dasar gerakan penting sebagai dasar untuk melakukan gerakan 

olahraga. Inilah sebabnya penting bagi usia anak untuk mempelajari sebanyak 

mungkin gerak dasar dalam kehidupan sebelum dewasa. Lari, lompat, loncat tali, 

loncat-loncat, dan jalan adalah pola gerak dasar. Individu yang telah memiliki 

keterampilan gerak yang banyak dalam usia muda dapat melakukan pola-pola 

gerakan yang rumit dalam tahun-tahun berikutnya. 

Gerakan yang dilakukan merupakan aktivitas yang bersifat psikomotor. 

Aktivitas psikomotor terutama berorientasi pada gerakan yang di lakukan badan 

dan menekankan pada respon-respon fisik yang dapat di lihat atau bentuk gerakan 

yang di lakukan oleh badan. 
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Anita J. Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo, (1993: 218), 

pengklasifikasian domain psikomotor di dasarkan pada perilaku gerak tubuh yang 

bisa di lakukan oleh individu serta kemampuan fisik yang terlibat dalam perilaku 

gerak tubuh. Klasifikasinya berbentuk urutan perilaku gerak mulai dari yang 

sederhana ke yang makin kompleks, atau mulai dari yang tingkatan rendah ke 

yang tingkatan tinggi.  

Domain psikomotor diklasifikasikan menjadi 6, yaitu: (1) Gerak Reflek, 

(2) Gerak Dasar Fundamental, (3) Kemampuan Perseptual, (4) Kemampuan Fisik, 

(5) Gerak Keterampilan, (6) Komunikasi Non Diskursif (Anita J. Harrow dalam 

Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 219). 

Memperhatikan uraian, maka penulis ingin mengadakan penelitian 

tingkat keterampilan gerak dasar siswa kelas V  di kecamatan Paguyangan 

kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006, dengan alasan: 

1. Usia anak-anak merupakan usia yang sangat penting untuk meningkatkan 

gerak dasar dalam hal ini perlu adanya perhatian khusus sehingga mereka 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usia pertumbuhan dan 

perkembangan serta gerak dasar yang benar terutama pada masa anak besar 

usia 11-12 tahun. 

2. Keterbatasan pengetahuan pelatih, guru dan orang tua tentang bagaimana 

anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan mereka serta olahraga yang 

sesuai dengan gerak dasar pada usia anak-anak sesuai dengan 

perkembangannya. 

3. Pemilihan kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sebagai tempat 

penelitian karena dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga dapat 

mempermudah dalam pengambilan data. 
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1.2 Permasalahan  

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang perlu 

diteliti, dianalisis dan cara memecahkan permasalahan. Setelah mencermati dan 

menganalisa latar belakang diatas, maka peneliti menemukan permasalahan 

adalah “Bagaimana Tingkat Keterampilan Gerak Dasar Siswa Kelas V Usia 11-12 

Tahun Di kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006”. 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk mengerti dan memahami apa yang terkandung dalam suatu tulisan 

penelitian, maka terlebih dahulu harus mengerti dengan pasti judul penelitian 

tersebut. Sehingga tidak akan timbul salah penafsiran tentang judul penelitian, 

maka dari itu perlu peneliti tegaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini: 

1.3.1 Keterampilan Gerak Dasar 

Keterampilan berasal dari kata dasar terampil yang berarti sikap dalam 

menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Keterampilan berarti kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas (Depdikbud, 1989: 813). 

“Keterampilan gerak dapat diartikan sebagai keterampilan untuk 

melakukan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik” (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

M.P, 1993: 249)”Gerak dasar adalah jalan, lari, lompat dan lempar” (Aip 

Syarifudin dan Muhadi, 1992/1993: 24). 

Dalam penelitian ini keterampilan gerak dasar yang dimaksud adalah 

kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan tugas-tugas gerak, jalan, lari, 

lompat dan lempar dengan baik. Sedangkan yang akan di teliti adalah lompat jauh 

dengan satuan sentimeter, tolak dengan satuan sentimeter, berat badan dengan 

satuan kilogram, tinggi badan dengan satuan sentimeter. 
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1.3.2 Siswa kelas V Usia 11-12 tahun  

Siswa kelas V adalah anak-anak yang menjadi siswa di sekolah dasar (SD) 

di kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006 yang 

usianya 11-12 tahun yang terdiri atas siswa putra dan putri. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Keterampilan Gerak 

Dasar Siswa Kelas V Di kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes Tahun 

Pelajaran 2005/2006. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi tentang Tingkat Keterampilan 

Gerak Dasar Siswa SD Kelas V Usia 11-12 tahun baik putra dan putri di 

kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006. 

2. Bagi guru di kecamatan Paguyangan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam memberikan pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah dasar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian Keterampilan Gerak Dasar 

Banyak pengertian dan ruang lingkup gerak dasar yang digunakan dalam 

bidang olahraga. Dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai gerak 

dasar. 

Menurut Imam Hidayat (1986: 13) gerakan dasar pada manusia adalah 

lokomosi(locomotion) yaitu gerakan siklus atau perputaran dari kaki-kakinya yang 

silih berganti. 

Lokomosi terdiri dari berjalan dan berlari, gerakan ini dapat dibagi menjadi: 

1) Berjalan-jalan (jalan santai, jalan cepat), 2) berlari (lari anjing/jogging, lari 

cepat). 

Menurut Sugiyanto (1993: 13), keterampilan gerak adalah kemampuan 

untuk melakukan gerakan secra efektif dan efesien. Keterampilan gerak 

merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan control tubuh dalam 

melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar yaitu 

dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang dengan 

kesadaran pikir akan benar tidaknya gerak yang telah dilakukan. 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993: 249), keterampilan gerak dapat 

diartikan sebagai keterampilan untuk melakukan tugas-tugas gerak tertentu 

dengan baik. 

Menurut Aip Syarifudin dan Muhadi (1992/1993: 24), gerak dasar manusia 

adalah jalan, lari, lompat, dan lempar. Menurut Phil Yanuar Kiram (1992: 11), 

keterampilan adalah tindakan yang memerlukan aktifitas gerak yang harus 

dipelajari agar supaya mendapatkan bentuk gerakan yang benar. Menurut Phil 

6 
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Yanuar Kiram (1991: 91-92), gerak diartikan sebagai perubahan tempat posisi, 

dan kecepatan tubuh dan bagian tubuh manusia yang terjadi dalam suatu dimensi 

ruang dan waktu yang dapat diamati secara obyektif. 

Dari beberapa pengertian tentang keterampilan gerak dasar diatasi dapat 

peneliti definisikan bahwa keterampilan gerak dasar adalah kesanggupan dan 

kemampuan untuk melakukan tugas-tugas jalan, lari, lompat, loncat dan lempar 

secara efektif dan efisien. 

2.1.2 Fase Perkembangan Gerak 

Secara garis besar ada lima fase perkembangan dalam hidup manusia yaitu: 

1. Fase Sebelum Lahir (Prenatal) 

Fase sebelum lahir adalah fase perkembangan selama masih berada di dalam 

kandungan. Lama kandungan normal adalah 9 bulan lebih 10 hari. Perkembangan 

manusia sebelum lahir dan masih ada dalam kandungan mempunyai 

perkembangan yang berlangsung cepat dan berkesinambungan antar individu 

berbeda. Meningkatnya keadaan respon yang lemah, menyebar tidak terorganisasi 

kearah keadaan respon yang makin benar, terarah, dan terorganisasi (Sugiyanto 

dan Sudjarwo, 1991: 41). 

2. Fase Bayi (Infant) 

Fase bayi adalah fase perkembangan mulai dilahirkan sampai berumur 1-2 

tahun. Perkembangan bayi merupakan kelanjutan perkembangan yang terjadi 

sejak masih janin di dalam kandungan. Menjelang lahir semua organ tubuh telah 

berbentuk dan berwujud sebagai manusia kecil. Setelah lahir, bayi bertahan untuk 

hidup kemudian tumbuh dan berkembang. Perkembangan geraknya meliputi suatu 

pola hidup tertentu mulai dari pola gerak yang kurang memerlukan koordinasi 

kepada gerak yang terkoordinasi, dari yang hanya melibatkan otot-otot besar ke 

yang melibatkan  otot-otot halus (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:62). 
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3. Fase Anak-anak (Childhood) 

Fase anak-anak adalah fase perkembangan mulai umur 1 atau 2 tahun 

sampai 10 atau 12 tahun. Fase anak-anak diklasifikasikan menjadi dua fase yaitu: 

1) Fase anak kecil (early childhood), fase anak kecil adalah antara 1 atau 2 

tahun sampai 6 tahun. 

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

atau 12 tahun. 

Perkembangan gerak pada masa anak kecil adalah hanya peningkatan 

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

bayi, serta peningkatan variasi berbagai macam pola gerak. Kemampuan berjalan 

dan memegang akan semakin baik dan bisa dilakukan dengan berbagai macam 

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

masa anak besar pada umumnya antara laki-laki dan perempuan mengalami 

peningkatan secara berangsur-angsur sampai umur lebih kurang 11 tahun masih 

berimbang atau dengan kata lain perbandingan antara laki-laki dan perempuan 

belum berbeda (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:118). 

4. Fase Adolesensi (Adolescence) 

Fase adolesensi antara perempuan dan laki-laki dimulai dan diakhiri pada 

umur yang berbeda. Pada perempuan mulai pada umur 10 tahun dan berakhir pada 

umur 18 tahun. Sedangkan para laki-laki mulai umur 12 tahun dan berakhir umur 

20 tahun. Keterampilan antara gerak dasar laki-laki dan perempuan semakin 

meningkat, anak laki-laki menunjukkan peningkatan yang terus berlangsung, 

sedangkan anak perempuan menunjukkan perlengkapan yang tidak berarti, bahkan 

menurun setelah umur menstruasi (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 147). 
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5. Fase Dewasa (Adulthood) 

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

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

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

(laki-laki) sampai 40 tahun. Fase dewasa madya adalah antara 40 tahun sampai 60 

tahun. Sedangkan fase dewasa tua adalah mulai umur 60 dan seterusnya 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 7). 

Pada masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa adolesensi. Pada masa 

dewasa merupakan periode peningkatan kemampuan fisik sampai tidak 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 penulis bahas adalah fase kelas yang berusia 11-

12 tahun yang duduk di kelas V sekolah dasar yang termasuk dalam kelompok III. 

Sesuai dengan tingkat umur pendidikan sekolah dasar yang dibagi dalam tiga 

kelompok yaitu: 1) Kelompok umur pendidikan pertama antara 6 sampai 8 tahun, 

anak duduk di kelas I dan II, 2) Kelompok umur pendidikan kedua antara 8 

sampai 10 tahun, anak didik di kelas III dan IV, 3) Kelompok umur pendidikan 

ketiga antara 10 sampai 12 tahun, anak duduk di kelas V dan VI (Imam Soejoedi, 

1979: 91). 

2.1.3 Perkembangan Penguasaan Gerak Dasar  pada Fase Anak Besar 

Sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan 

fisik maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Berbagai kemampuan 
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gerak dasar yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil semakin 

dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak bisa didefinisikan dalam bentuk sebagai 

berikut: 

1) Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien, 

2) Gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol, 

3) Pola atau bentuk gerakan bervariasi, 

4) Gerakan semakin bertenaga. 

Beberapa macam gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang bisa 

dimungkinkan bisa dilakukan apabila anak memperoleh kesempatan 

melakukannya pada masa anak kecil adalah gerakan-gerakan berjalan, berlari, 

mendaki, meloncat, berjengket, mencongklang, lompat tali, menyepak, melempar, 

menangkap, memantulkan bola, memukul, dan berenang. Gerakan-gerakan 

tersebut semakin dikuasai dengan baik. Kecepatan perkembangannya sangat 

dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh untuk melakukan berulang-ulang di 

dalam aktifitasnya. Anak-anak yang kurang kesempatan melakukan aktifitas fisik 

akan mengalami hambatan untuk berkembang (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 

119). 

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

diatas sudah 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 menyamai kapasitas fisik orang dewasa. 
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Apabila ditinjau dari segi kebenaran mekanik 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. Ada berbagai macam tes yang bisa 

digunakan untuk mengukur kemampuan gerak dan sekaligus mengukur 

kemampuan fisik. 

Perkembangan kemampuan gerak pada anak-anak bisa diketahui dengan 

cara misalnya dengan menggunakan pengetesan atau pengukuran kemampuan 

berlari, meloncat, dan melempar. Ada penelitian yang berusaha mengetahui 

kecenderungan perkembangan kemampuan gerak melalui penggunaan tes-tes 

tersebut, seperti diuraikan sebagai berikut: 

1. Perkembangan kemampuan berlari 

Perkembangan kemampuan berlari bisa diukur antara lain dengan cara 

mengukur kecepatannya. Kecepatan berlari dihasilkan dari panjangnya langkah 

dan cepatnya irama langkah. Panjang langkah dipengaruhi oleh panjang kaki, 

sedang cepatnya irama langkah dipengaruhi oleh kekuatan oto-otot kaki. 

Pada masa anak besar pertumbuhan panjang kaki cukup cepat demikian juga 

pertumbuhan jaringan otonya terutama pada tahun-tahun terakhir. Dengan 

kecenderungan tersebut sangat mendukung perkembangan kemampuan berlari. 

Kemampuan berlari meningkat cukup cepat pada masa anak besar. Berikut ini 

gambar yang berupa grafik yang bisa menunjukkan irama perkembangan 

kemampuan berlari anak-anak usia antara 5-17 tahun. 
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Gambar 1 

Kemampuan berlari cepat anak-anak usia 5-17 tahun 

(Espenschade dan Eckert, dalam Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 120) 

 
Dalam gambar diatas dapat dilihat bahwa anak-anak laki-laki kecepatan 

larinya lebih baik dibanding anak perempuan. Perbedaannya hanya kecil sampai 

dengan usia lebih kurang 13 tahun, dan sesudahnya perbedaannya makin besar. 

Hal ini diakibatkan dari kecenderungan perkembangannya yaitu bahwa pada anak 

laki-laki sesudah usia 13 tahun masih terus berkembang dengan cepat, sedangkan 

pada anak perempuan justru mengalami penurunan. Selain dalam hal 

perbandingan kecepatan berlari anak laki-laki dengan anak perempuan. Melalui 

gambar diatas bisa diketahui bahwa dengan bertambahnya usia mulai usia 5 tahun 

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

sama. Sedangkan untuk anak perempuan kecenderungan peningkatan hanya 

sampai usia 13 tahun (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 120).  

 

2. Perkembangan kemampuan meloncat 

Kemampuan meloncat bisa digunakan sebagai perkiraan kekuatan tubuh 

juga bisa merupakan tes diagnostik dalam hal koordinasi gerak. Perkembangan 
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kemampuan meloncat berkaitan dengan peningkatan kekuatan dan koordinasi 

tubuh. Koordinasi tubuh yang berkembang dengan baik dan disertai peningkatan 

kekuatan yang baik akan menghasilkan perkembangan kemampuan meloncat 

yang baik pula. Pada masa usia anak besar terjadi perkembangan kemampuan 

meloncat yang cukup cepat perkembangnya berbentuk peningkatan daya loncat 

(makin jauh atau makin tinggi) dan berbentuk pningkatan kualitas bentuk gerkan. 

Bentuk gerakan semakin baik atau semakin efisien ditinjau secara mekanik 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991:121). 

Perbandingan kemampuan meloncat antara laki-laki dan perempuan sampai 

umur lebih kurang  9 tahun hanya sedikit perbedaannya dan sesudahnya 

perbedaan itu makin besar. Anak laki-laki lebih baik kemampuan meloncatnya, 

baik ditinjau dari segi daya loncat tegak dengan loncat jauh ternyata tidak sama. 

Hal ini terbukti dari hasil penelitian warren R. Johnson (1960), tentang 

kemampuan dalam dua macam loncatan tersebut pada anak laki-laki dan 

perempuan yang berusia 5-17 tahun (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 121). Hal 

tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Perkembangan kemampuan loncat tegak pada usia 5-17 tahun 

(Espenschade dan Eckert, dalam Sugiyanto danSudjarwo, 1991: 121). 
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Dalam gambar diatas dapat terlihat bahwa perkembangan kemampuan 

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

maupun anak perempuan, sesudah itu pada anak perempuan hanya kecil 

peningkatannya. Pada anak laki-laki peningkatannya menjadi kecil pada usia antar 

9 tahun sampai 12 tahun, untuk kemudian sesudah usia 12 tahun meningkat 

dengan cepat kembali. 

Dalam gambar berikut dapat dilihat bahwa grafik perkembangan 

kemampuan loncat jauh tanpa awalan ada perbedaannya dibanding dengan grafik 

perkembangan kemampuan loncat tegak dapat dilihat bahwa grafik perkembangan 

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

mendekati lurus, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi 

iramanya tetap. Sedangkan pada anak perempuan perkembangannya yang cepat 

hanya terjadi sampai umur 12 tahun, dan sesudahnya mulai mengecil 

peningkatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Perkembangan kemampuan loncat jauh tanpa awalan pada anak usia 5-17 th 

(Espenschade dan Eckert, dalam Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 122). 
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3. Perkembangan kemampuan melempar 

Perkembangan kemampuan melempar yang terjadi pada anak besar seperti 

halnya perkembangan kemampuan gerak lainnya meliputi 2 aspek perkembangan 

yaitu: 

1) Perkembangan yang bersifat kuantitatif, yaitu anak semakin jauh 

kemampuan melemparnya, dan 

2) Perkembangan yang bersifat kualitatif, yaitu kualitas gerakan melemparnya 

semakin baik atau semakin efisien (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 122). 

Kemampuan melempar bisa dinilai dengan mengukur jauhnya lemparan 

menggunakan bola dengan beberapa ukuran, juga menggunakan cara menilai 

ketepatan melempar suatu sasaran. Sedangkan untuk menilai kemampuan yang 

bersifat kualitatif bisa menggunakan analisis sinemato grafis, yaitu analisis 

rekaman gambar gerakan untuk menilai kebenaran mekaniknya. 

Perkembangan kemampuan melempar terjadi sejalan dengan pertumbuhan 

fisik terutama pertumbuhan lengan dan bahu. Karena kencederungan pertumbuhan 

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

masa anak besar, maka pebedaan kemampuan melempar pun menjadi makin 

besar. Bentuk pertumbuhan lengan dan bahu anak laki-laki lebih menguntungkan 

terhadap perkembangan kemampuan melempar terutama ditinjau secara kualitatif 

atau jauhnya lemparan. Grafik perkembangan kemampuan melempar sejauh-

jauhnya pada usia 5-17 tahun dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 4 

Perkembangan kemampuan melempar jauh pada usia 5-17 tahun 

(Espenschade dan Eckret, dalam Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 123) 

 
Dari gambar diatas terlihat bahwa perbedaan kemampuan melempar antara 

anak laki-laki dengan anak perempuan cukup besar. Pada anak laki-laki sampai 

umur 12 tahun masih terus meningkat kemampuannya. Sedangkan anak 

perempuan peningkatannya hanya terjadi sampai umur kurang lebih sampai 14 

tahun. Untuk kemampuan melempar sejauhnya, yang memerlukan kekuatan anak 

laki-laki lebih baik, tetapi untuk kemampuan melempar kearah sasaran tertentu 

dimana unsur kekuatan tidak banyak digunakan atau hanya menekankan pada 

kecepatan, antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak berbeda 

kemampuannya (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 123). 

 
2.1.4 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak sekolah Dasar 

1. Ukuran dan bentuk tubuh anak usia antara 6-12 tahun 

Perubahan ukuran dan proposi tubuh secara bertahap dan berkonsentrasi 

dalam perkembangan tulang dan jaringan. Oleh karena itu energi anak dapat 
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diarahkan kearah 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 dimaksud untuk 

menghadapi adanya peningkatan ataupun pertambahan berbagai situasi (Phil 

Yanuar Kiram, 1992:36). 

Bentuk tubuh seseorang merupakan wujud dari perpaduan antara tinggi 

badan, berat badan yang ada pada diri seseorang (Sugianto dan Sujarwo, 1991: 

109). Berat badan dipengaruhi oleh umur, dan tinggi badan. Hubungan umur dan 

prestasi gerak dengan tinggi dan berat badan pada umumnya rendah untuk semua 

umur dari 10 – 17 tahun baik putra maupun putri. 

2. Perkembangan aktifitas motorik kasar (Gross Motor Activity) 

Perkembangan motorik kasar difokuskan pada keterampilan yang biasa 

disebut dengan keterampilan motorik dasar meliputi pola lokomotor seperti jalan, 

lari, melompat, meloncat dan keterampilan menguasai bola seperti melempar, 

menendang dan memantulkan bola. Keterampilan motor dasar dikembangkan 

pada masa anak sebelum sekolah dan pada masa sekolah awal, ini meerupakan 

menjadi bekal awal untuk mendapatkan keterampilan gerak yang efisien bersifat 

umum dan selanjutnya akan diperlukan sebagai dasar untuk perkembangan 

keterampilan motorik yang lebih khusus yang kesemuanya ini merupakan satu 

bagian integral  prestasi bagi anak dalam segala umur dan tingkatan ( Phil Yanuar 

Kiram, 1992 : 38 ). 

3. Perkembangan aktifitas motorik halus (Fine Motor Activity) 

Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengkoordinasi atau mengatur penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan 

secara efisien, tepat dan adaptif. Perkembangan kontrol motorik halus atau 
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keterampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting 

perkembangan motorik secara total anak – anak dan secara jelas mencerminkan 

kapasitas sistem syaraf pusat untuk mengangkat dan memproses input visual dan 

menterjemahkan input tersebut kedalam bentuk keterampilan. Untuk mendapat 

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

berinteraksi dengan praktek dan melakukan komunikasi terhadap obyek sekolah 

dan lingkungan ( Phil Yanuar Kiram, 1992 : 42 – 43 ). Perkembangan gerak anak 

dapat dikatakan sesuai dengan klasifikasi domain psikomotor. Menurut Anita J. 

Haroow klasifikasinya ada 6 level yang meliputi : 

1. Gerak Refleks 

Gerak reflek adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa kemauan dasar, yang 

ditimbulkan oleh sesuatu stimulus. Gerak refleks bersifat prerekuisit terhadap 

perkembangan kemampuan gerak pada tingkat berikutnya. Gerak refleks 

dibedakan menjadi tiga, yaitu refleks segmental, refleks intersegmental dan 

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

2. Gerak Dasar Fundamental 

Gerak dasar fundamental adalah gerakan – gerakan dasar yang 

berkembangnya sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada 

anak – anak. Gerakan ini pada dasarnya berkembang 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. Gerak dasar 

fundamental diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu  gerak lokomotor, garak non 

lokomotor, dan gerak manipulatif ( Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 220 ). 
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a. Gerak lokomotor adalah berpindah dari satu tempat ketempat lain. Misalnya 

: merangkak, berjalan dan berlari. 

b. Gerak non lokomotor adalah gerak yang melibatkan tangan atau kaki dan 

togok. Gerakan ini berupa gerakan yang berporos pada suatu sumbu 

dibagian tubuh tertentu. Contoh gerakan ini adalah : Memutar lengan, 

mengayun kaki, membungkuk, memutar togok. 

c. Gerakan manipulatif adalah gerakan memanipulasi atau memastikan obyek 

tertentu dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lain. Gerak 

manipulatif memerlukan koordinasi bagian tubuh yang digunakan untuk 

memanipulasi objek dengan indera penglihat dan peraba. Contoh gerakan ini 

adalah memainkan bola menggunakan tangan, menggunakan kaki, atau 

menggunakan kepala.  

3. Kemampuan Perseptual 

Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk mengatisipasi stimulus 

yang masuk melalui organ indera. Kemampuan perseptual yang berhubungan 

dengan gerakan tubuh bisa dikategorikan menjadi lima macam, yaitu diskriminasi 

kinestetik, diskriminasi visual, diskriminasi auditori, diskriminasi taktik, dan 

kemampuan koordinasi (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:220). 

4. Kemampuan fisik  

Kemampuan fisik adalah kemampuan mefungsikan system organ-organ 

tubuh di dalam melakukan aktifitas fisik. Kemampuan fisik sangat penting untuk 

mendukung aktifitas psikomotor. Gerakan yang terampil bisa dilakukan apabila 

kemampuan fisiknya memadai. Keterampilan bergerak bisa berkembang bila 
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kemampuan fisik tidak mendukung pelaksanaan gerak. Secara garis besar 

kemampuan fisik dibedakan menjadi empat macam kemampuan, yaitu ketahanan 

(endurance), kekuatan (strenght), fleksibilitas (fleksibility), kelincahan (agility) 

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:221-222). 

5. Gerakan Ketrampilan 

Gerakan keterampilan adalah gerakan yang memerlukan koordinasi dengan 

kontrol gerak yang cukup kompleks. Untuk menguasainya diperlukan proses 

belajar gerak. Gerakan yang terampil menunjukkan sifat efisiensi di dalam 

pelaksanaannya (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 222). 

6. Komunikasi Non -diskursif  

Komunikasi non-diskursif merupakan level klasifikasi yang ke-enam dalam 

sistem klasifikasi domain psikomotor menurut Harrow, komunikasi non-diskursif 

merupakan perilaku yang berbentuk komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. 

Gerakan yang bersifat komunikatif non-diskursif meliputi gerakan ekspresif dan 

gerakan interpretif. 

Gerakan ekspretif meliputi gerakan-gerakan yang bisa digunakan untuk 

mengkomunikasikan maksud tertentu yang digunakan dalam kehidupan. Misalnya 

menggunakan kepala tanda setuju. Gerakan interpretif adalah gerakan yang 

diciptakan berdasarkan penafsiran nilai estetik dan berdasarkan makna yang 

dimaksudkan di dalamnya. Gerakan yang diciptakan dan mengandung nilai-nilai 

estetik disebut gerakan estetik; sedangkan gerak yang diciptakan dengan maksud 

untuk menyampaikan pesan melalui makna yang tersembunyi di dalam gerakan 

disebut gerakan kreatif (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 223). 
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2.1.5 Klasifikasi Keterampilan Gerak 

Pengklasifikasian keterampilan gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa 

sudut pandang yaitu sebagai berikut: 

1. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak 

Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. 

Kecermatan pelaksanaan gerak bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot 

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

melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot 

yang terlibat keterampilan gerak bisa dikategorikan menjadi 2 yaitu;  

1) Keterampilan gerak agal (Gross Motor Skill) 

Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang didalam pelaksanaannya 

melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan. 

2) Keterampilan gerak halus (Fine Motor Skill) 

Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan 

otot-otot halus sebagai basis utama gerakan.  

Pada keterampilan gerak agal diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh 

secara keseluruhan, sedangkan pada keterampilan gerak halus hanya melibatkan 

sebagian dari anggota badan yang digerakan oleh anggota badan yang digerakkan 

oleh otot-otot halus (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 249). 

2. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal 

Apabila diperlukan, gerakan keterampilan ada yang dengan mudah bisa 

diketahui bagian awal dan akhir dari gerakannya, tetapi ada juga yang suka untuk 

diketahui. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa dibagi menjadi 
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tiga kategori: 1) Keterampilan gerak diskrit (Discrete Motor Skill) yaitu 

keterampilan gerak dimana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik 

awal dan titik akhir dari gerakan, 2) Keterampilan gerak serial (Serial Motor Skill) 

yaitu keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara 

berkelanjutan, 3) Keterampilan gerak kontinyu (Continuous Motor Skill) yaitu 

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

akhir dari gerakannya. 

Pada keterampilan gerak kontinyu, untuk melaksanakannya lebih 

dipengaruhi oleh kemauan si pelaku dan stimulus eksternal, dibandingkan dengan 

pengaruh bentuk gerakannya sendiri (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 249- 250). 

3. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan  

Di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan ada kalanya pelaku 

menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah dan ada kalanya berubah-

ubah. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan keterampilan 

bisa dikategorikan menjadi dua yaitu: 

1) Keterampilan gerak tertutup (Closed Skill) adalah keterampilan gerak dimana 

pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan 

stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. 

2) Keterampilan gerak terbuka (Open Skill) adalah keterampilan gerak dimana 

dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan 

pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari 

lingkungannya. Perubahan kondisi lingkukngan bisa bersifat temporal dan 

bersifat spesial (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 250-251). Ada dua 

pembagian gerak yaitu terbuka dan tertutup, tertutup apabila tak ada faktor 
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luar yang turut mengarahkan gerak. Gerak terbuka apabila gerak halus 

disesuaikan dengan keadaan luar yang tak dapat diduga sebelum terjadi 

(Abdul Kadir Ateng, 1993: 11).  

2.1.6 Unsur-unsur Keterampilan Gerak 

General motorability (kemampuan gerak umum) terdiri dari 9 macam 

unsure pokok (Basic Elements-elements dasar), yaitu:  

1) Muscular Strength (kekuatan otot) 

2) Muscular Endurance (daya tahan otot) 

3) Circulatory Endurance 

4) Agility (kelincahan) 

5) Muscular Power (tenaga otot) 

6) Speed (kecepatan) 

7) Body Balance (keseimbangan badan) 

8) Arm-Eye coordination (koordinasi tangan) 

9)  Foot-Eye Coordination (koordinasi kaki) 

(B. Simanjuntak, 1972: 6) 

2.1.7 Tinjauan Kemampuan Gerak Dasar Usia 11-12 tahun 

Kemampuan dalam melakukan keterampilan gerak antara anak laki-laki dan 

perempuan secara umum sampai umur kurang lebih 11 tahun, masih berimbang 

dengan kata lain pertandingan antara keterampilan anak laki-laki dengan anak 

perempuan belum berbeda. Tetapi sesudahnya mulai ada perbedaan karena anak 

laki-laki mulai mengalami peningkatan kecil (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 

118). 
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1. Kemampuan Meloncat 

Pada masa anak besar terjadi perkembangan kemampuan meloncat yang 

cukup cepat. Perkembangannya berbentuk peningkatan daya loncat (makin jauh 

atau makin tinggi) dan berbentuk peningkatan kualitas untuk bentuk gerakan. 

Bentuk gerakan semakin baik atau semakin efisien ditinjau secara mekanik. 

Perbandingan kemampuan meloncat antara anak laki-laki dengan anak perempuan 

sampai umur lebih kurang 9 tahun hanya sedikit perbedaannya dan sesudahnya 

perbedaan itu makin besar. Anak laki-laki lebih baik kemampuan meloncatnya 

baik ditinjau dari segi daya loncat maupun dari segi kualitas geraknya (Sugiyanto 

dan Sudjarwo, 1991: 121). 

2. Perkembangan Kemampuan Melempar 

Perkembangan kemampuan melempar pada masa fase anak besar usia 11-12 

tahun terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik terutama pertumbuhan lengan dan 

bahu. Karena kecenderungan pertumbuhan lengan dan bahu yang mulai berbeda 

antara anak laki-laki dan perempuan pada masa fase ini perbedaan kemampuan 

melemparnya makin besar. Bentuk pertumbuhan lengan dan bahu anak laki-laki 

lebih menguntungkan terhadap perkembangan kemampuan melempar terutama 

ditinjau secara kuantitatif atau jauhnya lemparan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 

123). 

3. Berat badan 

Berat badan dipengaruhi oleh umur, bentuk tubuh dan tinggi badan. 

Hubungan umur dengan prestasi gerak dengan tinggi badan dan berat badan pada 

umumnya rendah untuk semua umur dari umur 10-17 tahun baik anak laki-laki 

maupun perempuan. Menurut M. C. Cloy dalam Phil Yanuar Kiram (1992: 34) 
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bahwa pertumbuhan berat badan akan secara normal merefleksikan pertumbuhan 

jumlah otot/jaringan otot. Dengan meningkatnya jaringan otot dan tambahan luas 

yang merupakan hasil dan pertumbuhan tinggi badan akan menghasilkan kekuatan 

lebih besar dan akan mendapatkan hasil lebih tinggi dalam peningkatan prestasi 

geraknya. Pertumbuhan tinggi anak umur sekolah dasar dapat direfleksikan secara 

kuat oleh pertambahan berat badan (1992: 34). 

Dalam pencapaian power atau kekuatan lebih besar akan menghasilkan 

lebih tinggi dalam pencapaian prestasi geraknya, begitu pentingnya berat badan 

sebagai suatu indikator dari kekuatan. Hal ini diungkap oleh Clark dan Carter 

dalam Phil Yanuar Kiram (1992: 34). 

4. Tinggi Badan  

Tinggi badan adalah jarak dari alas kaki sampai titik tertinggi pada posisi 

berdiri tegak. Tinggi badan tiap orang tidak sama, walaupun dilahirkan bersamaan 

atau dalam posisi usia yang sama. Untuk mengetahui tinggi badan seseorang perlu 

diadakan pengukuran antropometri dengan suatu alat yang dinamakan 

stadiometer. 

Tinggi badan merupakan bagian dari proses pertumbuhan dan 

Perkembangan seseorang. Pertumbuhan tinggi badan itu sendiri sejalan dengan 

pertumbuhan berat badan. 

Menurut M.Cloy dalam buku belajar motorik karangan Phil Yanuar Kiram 

(1991: 64) menyatakan bahwa peningkatan jaringan otot dan tambahnya panjang 

luas merupakan hasil dari pertumbuhan tinggi badan, juga menghasilkan power 

lebih besar dan akan mendapatkan hasil lebih tinggi dalam pencapaian 

motoriknya. 
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Tinggi badan termasuk bagian antropometri yang juga memberikan 

sumbangan yangtidak kecil terhadap prestasi olahraga: seperti yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli di bawah ini: 

1. M. Ikai (1962) mengemukakan bahwa prestasi seseorang ditentukan oleh 

faktor fisik, meliputi: struktur dan fungsi tubuh. 

2. B. J. Cratty (1967) menyatakan bahwa prestasi seseorang ditentukan oleh 4 

faktor diantaranya faktor struktur tubuh. 

3. J. S Thoden dan M. Jeyte (1972) menyimpulkan bahwa prestasi olahraga 

ditentukan oleh 3 faktor, diantaranya yaitu aspek biologis yaitu struktur dan 

postur tubuh, potensi dan fungsi tubuh, postur dan struktur tubuh terdiri dari: 

a. Ukuran tinggi dan panjang tubuh 

b. Ukuran besar dan berat tubuh  

c. Somatotipe (bentuk tubuh: endomorph, mesomorph dan ectomorph) 

Semua pendapat dari ahli diatas diambil dari buku symposium olahraga oleh 

(IAIFI dan KONI Jawa Timur, 1986: 73). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Di dalam bab III akan dibahas tentang metode-metode ilmiah yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dengan metode-metode ilmiah tersebut maka 

dapat diharapkan tujuan dan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.1 Metode Penentuan Obyek Penelitian 

Metode penentuan obyek ini meliputi cara penentuan populasi, sample 

penelitian, dan variable penelitian. 

3.1.1 Penentuan Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD baik putra maupun 

putri di kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes tahun pelajaran 2005/2006 yang 

berjumlah 1855 siswa dari 53 SD.  Sesuai dengan syarat-syarat populasi yang 

dipakai dalam penelitian dibatasi sejumlah penduduk atau individu yang paling 

sedikit mempunyai satu sifat yang sama, maka populasi yang akan dipakai oleh 

penulis mempunyai persamaan sebagai berikut: 

1) Sama-sama lembaga pendidikan tingkat dasar 

2) Sama-sama duduk di kelas V dan berumur 11-12 tahun 

3) Sama-sama menerima materi gerak dasar yang terdapat pada pelajaran 

pendidikan jasmani.  

27 
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Berdasarkan alasan tersebut maka populasi yang diambil telah memenuhi 

persyaratan sebagai populasi, dimana populasi harus memilki satu sifat yang 

sama. Untuk lebih jelasnya jumlah populasi dapat dilihat pada tabel 1 (lampiran 1 

halaman   ). 

3.1.2 Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan area propotional 

rondom sampling yang artinya area merupakan daerah, propotional adalah prosen 

dari sampel tersebut sedangkan rondom adalah acak. Dari keseluruhan SD di 

Kecematan Paguyangan (53 SD) kabupaten Brebes  diambil sebanyak 27 SD 

secara random sampling yaitu secara acak yang diambil sebesar 15% dari jumlah 

siswa SD kelas V. Merandomisasi menggunakan cara undian yang dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Membuat daftar yang berisi semua nama SD yang ada di kecamatan 

Paguyangan 

2. Menulis nomer masing-masing SD selembar kertas kecil 

3. Menggulung kertas itu baik-baik  

4. Memasukan  gulungan kertas dalam kaleng 

5. Gulungan kertas dalam kaleng dikocok kemudian diambil untuk dijadikan 

sampel. 

Dari 27 SD tersebut diketahui jumlah siswa kelas V keseluruhan siswa putra 

dan putri sejumlah 808 siswa yang terdiri dari jumlah putra 363 dan jumlah putri 

445. Dari populasi tersebut diambil secara area propotional random sampling yang 

diambil sebanyak 15% dari keseluruhan jumlah siswa kelas V baik putra maupun 
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putri. Teknik yang digunakan adalah teknik merandomisasi menggunakan cara 

undian.  

Gulungan kertas dalam kaleng dikocok kemudian diambil sebanyak 15% 

dari jumlah jenis kelamin siswa dalam setiap kelas tiap SD yang dijadikan sampel. 

Dari hasil undian yang dilakukan dapat diketahui jumlah sampel putra 

sebanyak 58 siswa dan putri 67 siswa. Selengkapnya jumlah sampel dapat dilihat 

pada tabel 2 (lampiran 2 hal   ). 

3.1.3 Variabel Penelitian 

Menurut (Suharsimi Arikunto) variabel adalah obyek penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (1996: 99). Dalam penelitian ini 

variabel yang digunakan atau yang akan diteliti adalah Tingkat keterampilan 

gerak dasar siswa kelas V usia 11-12 tahun di kecamatan Paguyangan kabupaten 

Brebes tahun pelajaran 2005/2006.  

3.1.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen adalah alat pada waktu penulis menggunakan sesuatu metode 

(Suharsimi Arikunto, 1996: 136). Alat atau tes yang digunakan dalam penelitian 

adalah  tes kemampuan gerak umum dari carpenter yaitu: 1) lompat jauh tanpa 

awalan (standing broad jump), 2) Tolak peluru (shot put), 3) berat badan (body 

weight) dan Tinggi badan (body height). 

Untuk mendapatkan hasil yang baik maka pengetesannya adalah mahasiswa 

FIK Universitas Negeri Semarang dan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Sekolah Dasar kecamatan Paguyangan yang sudah terbiasa dalam membantu atau 

melaksanakan pengambilan tes keterampilan olahraga. 
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1. Testee melakukan empat item tes sesuai tempat yang telah disediakan oleh 

peneliti dengan sistem sirkuit yaitu: lompat jauh tanpa awalan, tolak peluru, 

timbang badan, dan tinggi badan. 

2. Setiap testee selesai melakukan salah satu item tes, maka testee melakukan 

item tes yang selanjutnya sampai empat item terselesaiakan. 

3. Setiap testee diberikan kesempatan 2 kali untuk lompat jauh tanpa awalan, 3 

kali tolak peluru, 1 kali timbang badan dan pengukuran tinggi badan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 

Intrumen Tes Kemampuan Gerak Umum 

 
3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik penelitian 

diskriptif dengan teknik pengukuran. Pengukuran  adalah  

3.2.1 Prosedur Pengumpulan Data 

3.2.1.1 Tahap Persiapan 

1. Cara Mendapatkan Sampel 

Penelitian ini menggunakan siswa kelas V putra-putri usia 11-12 tahun dari 

SD yang dapat dilihat pada tabel 1(lampiran 1 halaman    

Tolak Peluru 

Tinggi Badan Timbang Badan 

Lompat Jauh Tanpa Awalan 
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2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah siwa-siswa kelas V Sekolah Dasar Tahun 

Pelajaran 2005/2006 di 27 SD di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2006 tepatnya adalah: 

Untuk semua Sekolah Dasar yang dijadikan sampel sejumlah 27 SD yang 

dilaksanakan pada dua tempat dalam waktu dan hari yang berbeda. 

Untuk SD di Kecamatan Paguyangan sebelah Selatan dilaksanakan pada: 

Hari / Tanggal : Jum’at, 19 Mei 2006 

Jam : 13.30 WIB s/d selesai 

Tempat            :  SD Negeri Winduaji 02 

Untuk SD di Kecamatan Paguyangan sebelah Utara dilaksanakan pada: 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 20 Mei 2006 

Jam : 13.30 WIB s/d selesai 

Tempat : SD Paguyangan 02  

4. Alat dan Perlengkapan 

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan pengambilan data adalah sebagai 

berikut: 

1) Bendera, bendera kecil digunakan untuk pembatas pada lompat jauh dan tolak 

peluru 

2) Kapur putih, kapur putih digunakan untuk membuat garis pada lapangan tolak 

peluru 

3) Meteran panjang, meteran panjang digunakan untuk: 1) mengukur hasil jarak 

lompat jauh, 2) mengukur hasil jarak tolak peluru 
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4) Peluru tolak 2 kilogram dan 1,5 kilogram, peluru tolak 2 kilogram digunakan 

sebagai alat tolak peluru bagi anak putra dan peluru tolak 1,5 kilogram untuk 

anak putri 

5) Timbangan, timbangan digunakan untuk menimbang berat badan 

6) Penggaris panjang dari kertas dan kayu, digunakan untuk mengukur tinggi 

badan 

7) Cangkul, cangkul digunakan untuk menggempur atau menggemburkan dan 

meratakan pasir lompat jauh 

8) Formulir dan alat tulis, formulir dan alat tulis digunakan untuk mencatat hasil 

dari pelaksanaan tes kemampuan gerak dasar 

 

3.2.1.2 Pelaksanaan 

Pertama-tama sebelum melaksanakan pengambilan data, peneliti mencari 

atau menentukan rekan untuk membantu terlaksananya pengambilan data ini. 

Dalam hal ini peneliti menunjuk rekan-rekan dan guru pendidikan jasmani yang 

mampu melaksanakan pengambilan data. Untuk lebih jelasnya rekan-rekan dan 

guru pendidikan jasmani yang membantu pelaksanaan tes dapat dilihat pada 

halaman...  

Pelaksanaan pengukuran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan pada jadwal waktu penelitian yaitu pada dua tempat yang berbeda.  

Untuk SD di Kecamatan Paguyangan sebelah selatan dilaksanakan pada: 

Hari Jum’at tanggal 19 Mei 2006 di SD Negeri Winduaji 02 dan untuk SD se-

Kecamatan Paguyangan sebelah utara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 

Mei 2006 di SD Negeri Paguyangan 02. 
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Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti dan guru pendidikan jasmani sekolah 

dasar serta dibantu yang lain telah siap 30 menit sebelum saat pelaksanaan tes 

guna mempersiapkan alat dan perlengkapan tes. Anak-anak sudah dikumpulkan 

15 menit sebelum pelaksanaan tes untuk diberi penjelasan pelaksanaan tes dan 

melakukan pemanasan bersama-sama. 

Prosedur pelaksanaan tes adalah merupakan satu rangkaian sedapat mungkin 

dilaksanakan disatu tempat / lapangan agar tidak banyak membuang waktu untuk 

berpindah dari satu tempat ke tempat tes berikutnya. Sehingga dalam pengambilan 

data ini peneliti menggunakan sistem sirkuit atau sistem melingkar dari tes yang 

pertama ke tes yang kedua dan seterusnya. 

Adapun pelaksanaan tiap item tesnya adalah sebagai berikut: 

1. Lompat jauh tanpa awalan (standing broad jump) 

Testee berdiri dengan kedua ujung jari kakinya tetap dibelakang garis 

tolakan. Setelah siap testee melakukan persiapan untuk melompat yang diawali 

dengan jongkok. Bersamaan dengan mengayunkan kedua lengan kedepan, dengan 

kedua tenaga kaki secara bersamaan menolak, melakukan lompatan kedepan 

sejauh mungkin dan mendarat dengan kedua kaki dengan jongkok pula (lompat 

katak). Setiap testee diberikan kesempatan melakuan 2 kali dan yang diambil 

adalah lompatan yang terjauh (Depdikbud, 1977: 7-8). 

2. Tolak peluru (shotput) 

Tolak peluru merupakan salah satu nomor lempar atletik, dimana peluru 

ditolak atau didorong dari atas pundak dengan satu lengan dilakukan didalam 

lingkaran dengan ancang-ancang atau tanpa ancang-ancang (Depdikbud, 1982: 

137). Testee berdiri pada daerah tolakan yang dibuat melingkar bersama dengan 
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peluru 4 pound yang dipegang di jari-jari dan cradled pada titik temu antara leher 

dan bahu. Setelah siap, pelaku disuruh pindah menuju pusat lingkaran dengan 

lompat meluncur, kemudian arahkan tolakan (shot) keluar dari tubuh dengan sudut 

kurang lebih 45 derajat. Pemanasan (warming up) diperbolehkan dan yang terbaik 

dari tiga percobaan diberi skor (Barry dan Nelson, 1986: 118). 

Dalam penelitian ini menggunakan peluru dengan berat 2 kilogram atau 4 pound. 

3. Berat Badan (body weight) 

Testee memakai pakaian seminimal/seringan mungkin, untuk laki-laki 

celana dalam atau kaos dengan celana olahraga untuk perempuan blous tipis atau 

pakaian olahraga yang ringan. Berat badan dicatat sampai bilangan persepuluh 

kilogram (Depdikbud, 1980: 1). 

4. Tinggi badan (body height) 

Testee berdiri dengan kedua kaki tepat didepan alat pengukur tinggi badan 

yang ditempelkan dengan tembok/dinding dengan posisi badan lurus, pandangan 

kedepan dengan ujung tumit nempel pada dinding/tembok. 

3.2.1.3 Pencatatan Hasil 

Standing broad jump, testee melakukan 2 kali lompatan dan diambil yang 

terbaik atau terjauh dengan satuan sentimeter. Tolak peluru (shot put), testee 

melakukan 3 kali dan diambil yang terbaik dengan satuan sentimeter. Berat badan, 

testee melakukan hanya sekali hasil dicatat dalam satuan kilogram. Tinggi badan, 

testee juga hanya melakukan pengukuran tinggi badan dengan satuan sentimeter. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Untuk memperoleh suatu kesimpulan masalah yang diteliti, maka analisis 

data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. Data yang sudah 
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terkumpul tidak berarti apa-apa bila tidak diolah, oleh karena itu perlu analisis 

data tersebut. Yang dimaksud metode analisis data dalam penelitian ini adalah 

cara pengolahan data yang telah terkumpul untuk dapat disimpulkan. 

Dalam penggunaan analisis data dapat dilakukan dengan dua jenis analisis 

yaitu: analisis statistik dan analisis non-statistik. Dalam suatu penelitian seorang 

peneliti bisa memakai salah satu dari analisis tersebut. Dalam data ini karena data 

yang terkumpul berupa angka-angka maka peneliti menggunakan analisis statistik. 

Dengan analisis statistik maka objektifitas hasil penelitian akan lebih terjamin. 

Analisis statistik dapat memberikan efisiensi dan efektifitas kerja karena dapat 

membuat data lebih ringkas bentuknya. 

Data yang dianalisis yaitu data yang diperoleh dari tes kemampuan gerak 

umum dari  buku (Barry L. Jonhson dan Jack K. Nelson, 1989: 118) yang 

dikemukakan Carpenter. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

analisis deskriptif yaitu dengan mencari rata-rata dari masing-masing kelompok 

usia dan perbedaan jenis kelamin yang disesuaikan dengan item gerak tes masing-

masing dengan menggunakan rumus: 

Mean : 
n
xi  Σ

=Χ  

Dimana: 

∑x : jumlah nilai-nilai individual 

N  : jumlah individu dalam distribusi 

(Sudjana, 1996: 67) 
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SD = ( )
1
x-xi 2

−
Σ

n
 

Dimana: 

SD : Simpangan baku 

Xi : Skor tiap sampel 

X : Rerata 

n : Jumlah sampel 

(Sudjana, 1996: 93) 

Untuk mengetahui uji tes tingkat keterampilan gerak dasar, langkah 

berikutnya adalah menghitung rata-rata jumlah skor test lompat jauh tanpa awalan 

(standing broad jump), tolak peluru (shot put), berat badan dan tinggi badan 

sebagai skor kemampuan gerak. 

Kriteria yang digunakan untuk klasifikasi tingkat gerak dasar siswa kelas V 

usia 11-12 tahun adalah sebagai berikut: 

a. Kategori sangat baik : Siswa memiliki skor antara 1,8 SD s.d. 3 SD 

b. Kategori baik : Siswa memiliki skor antara 0,6 SD s.d. 1,8 SD 

c. Kategori sedang : Siswa memiliki skor antara -0,6 SD s.d. 0,6 SD 

d. Kategori kurang : Siswa memiliki skor antara -1,8 SD s.d. -0,6 SD 

e. Kategori kurang sekali : Siswa memiliki skor antara -3 SD s.d. -1,8 SD 

Keterangan: 

SD: Simpangan baku 

(Makmuri Muclas, 1998: 30) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Tingkat keterampilan gerak dasar siswa kelas V usia 11-12 tahun di 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006 dibedakan 

antara siswa putra dan siswa putri. Data yang diperoleh berupa data skor lompat 

jauh tanpa awalan (standing broad jump), tolak peluru (shoutput), berat badan 

(body weight) dan tinggi badan. 

1.1.1 Deskripsi Data 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat keterampilan gerak dasar siswa kelas 

V usia 11-12 tahun di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2005/2006 diketahui sebagai berikut: 

Tabel 1 

Rangkuman hasil perhitungan tingkat keterampilan gerak dasar siswa putra-putri 

kelas V SD usia 11-12 tahun di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 

Pelajaran 2005/2006 

No Siswa / Usia Lompat Jauh 

tanpa Awalan  

Tolak 

Peluru 

Berat 

Badan 

Tinggi 

Badan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Putra 11 tahun 

Putra 12 tahun 

Putri 11 tahun 

Putri 12 tahun 

166,23 cm 

173,61 cm 

153,71 cm

152,79 cm

425,87 cm

472,64 cm

321,47 cm

335,12 cm

30,57  kg 

32,54 kg 

31,68 kg 

32,95 kg 

135,97 cm

141,29 cm

134,29 cm

140,70 cm

 

37 
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140
145
150
155
160
165
170
175
180

1 2 3 4

Usia

1.1.2 Hasil analisis lompat jauh (Standing Broad Jump) 

Berdasarkan hasil penelitian tabel 1 dapat diketahui bahwa rerata lompat 

jauh tanpa awalan (standing broad jump) siswa putra kelas V SD usia 11 tahun : 

166,23 siswa putra kelas V SD usia 12 tahun : 173,61 siswa putri kelas V SD usia 

11 tahun 153,71 dan siswa putri kelas V SD usia 12 tahun : 152,79. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 

Rerata Lompat Jauh Tanpa Awalan Siswa Putra Putri 

Kelas V SD Usia 11-12 Tahun 

 
Keterangan :  1. Siswa putra kelas V usia 11 tahun 

2. Siswa putra kelas V usia 12 tahun 

3. Siswa putri kelas V usia 11 tahun 

4. Siswa putri kelas V usia 12 tahun 

 
Berdasarkan gambar 6 diatas, diketahui rerata lompat jauh tanpa awalan 

paling tinggi adalah siswa putra kelas V usia 12 tahun (2), siswa putra kelas V 

usia 11 tahun (1), siswa putri kelas V usia 12 tahun (4), siswa putri kelas V usia 

11  tahun (3). 



 39

0
100
200
300
400
500

1 2 3 4

Usia

1.1.3 Hasil Analisis Tolak Peluru (shotput) 

Rerata tolak peluru (shotput) siswa putra kelas V SD usia 11 tahun : 425,87, 

siswa putra kelas V SD usia 12 tahun : 472,64, siswa putri kelas V SD usia 11 

tahun : 321,47 dan siswa putri kelas V SD usia 12 tahun 335,12. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7 

Rerata Tolak Peluru Siswa Putra Putri 

Kelas V SD Usia 11-12 Tahun 

 
Keterangan :  1. Siswa putra kelas V usia 11 tahun 

2. Siswa putra kelas V usia 12 tahun 

3. Siswa putri kelas V usia 11 tahun 

4. Siswa putri kelas V usia 12 tahun 

 
Berdasarkan gambar diatas, diketahui rerata tolak peluru paling tinggi 

adalah siswa putra kelas V SD usia 12 tahun (2), siswa putra kelas V SD usia 11 

tahun (1), siswa putri kelas V usia 12 tahun (4), dan siswa putri kelas V usia 11 

tahun (3). 
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29
30
31
32
33
34

1 2 3 4

Usia

1.1.4 Hasil Analisis Berat Badan 

Rerata berat badan (body weight) siswa putra kelas V SD usia 11 tahun 

30,57, siswa putra kelas V SD usia 12 tahun : 32,54, siswa putri kelas V SD usia 

11 tahun 31,68, dan siswa putri kelas V SD usia 12 tahun : 32,95. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 

Rerata Berat Badan Siswa Putra Putri 

Kelas V SD Usia 11-12 Tahun 

 
Keterangan :  1. Siswa putra kelas V usia 11 tahun 

2. Siswa putra kelas V usia 12 tahun 

3. Siswa putri kelas V usia 11 tahun 

4. Siswa putri kelas V usia 12 tahun 

 
Berdasarkan gambar 8 diatas, diketahui rerata berat badan paling tinggi 

adalah siswa putri kelas V SD usia 12 tahun (4), siswa putra kelas V SD usia 12 

tahun (2), siswa putri kelas V SD usia 11 tahun (3), dan siswa putra kelas V SD 

usia 11 tahun (1). 
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130

132

134

136

138

140

142

1 2 3 4

Usia

1.1.5 Hasil Analisis Tinggi Badan 

Rerata tinggi badan (body height) siswa putra kelas V SD usia 11 tahun 

135,97, siswa putra kelas V SD usia 12 tahun : 141,29, siswa putri kelas V SD 

usia 11 tahun : 134,29 dan siswa putri kelas V SD usia 12 tahun : 140,70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Rerata Tinggi Badan Siswa Putra Putri 

Kelas V SD Usia 11-12 Tahun 

 
Keterangan :  1. Siswa putra kelas V usia 11 tahun 

2. Siswa putra kelas V usia 12 tahun 

3. Siswa putri kelas V usia 11 tahun 

4. Siswa putri kelas V usia 12 tahun 

 
Berdasarkan gambar 9 diatas, diketahui rerata tinggi badan paling tinggi 

adalah siswa putra kelas V SD usia 12 tahun (2), siswa putri kelas V SD usia 12 

tahun (4), siswa putra kelas V SD usia 11 tahun (1), dan siswa putri kelas V SD 

usia 11 tahun (3). 
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1.1.6 Hasil Analisis Perbandingan Tingkat Keterampilan Gerak Dasar 

Tabel 2 

Rangkuman  hasil perbandingan tingkat keterampilan gerak dasar siswa putra-

putri kelas V SD usia 11-12 tahun di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 

Tahun Pelajaran 2005/2006 

Indikator Putra 11-12 

tahun 

Putri 11-12 

tahun 

Selisih Keterangan 

Lompat Jauh  169,79 cm 153,25 cm 16,54 cm Lebih Tinggi 

Tolak Peluru 448,45 cm 328,19 cm 120,26 cm Lebih Tinggi 

Berat Badan 31,52 kg 32,31 kg -79 kg Lebih Rendah 

Tinggi Badan 138,53 cm 137,45 cm 1,08 cm Lebih Tinggi 

 

Berdasarkan hasil penelitian tabel 2, menunjukkan bahwa hasil 

perbandingan lompat jauh siswa putra dan putri kelas V SD usia 11-12 tahun lebih 

Tinggi dengan selisih 16,54 cm dari 169,79 cm untuk putra usia 11-12 tahun dan 

153,25 cm untuk putri usia 11-12 tahun, tolak peluru untuk siswa putra dan putri 

kelas V SD usia 11-12 tahun lebih Tinggi dengan selisih 120,26 cm dari 448,45 

cm untuk putra usia 11-12 tahun dan 328,19 cm untuk putri usia 11-12 tahun, 

berat badan yang diperoleh adalah lebih Rendah dengan selisih -79 kg dari 31,52 

kg untuk putra usia 11-12 tahun dan 32,31 kg untuk putri usia 11-12 tahun, tinggi 

badan siswa putra dan putri kelas V SD usia 11-12 tahun lebih Tinggi dengan 

selisih 1,08 cm dari 138,53 cm untuk putra usia 11-12 tahun dan 137,45 cm untuk 

putri usia 11-12 tahun. 
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 Tabel 3 

Rangkuman  hasil perbandingan tingkat keterampilan gerak dasar siswa putra-

putri kelas V SD usia 11 tahun  di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 

Tahun Pelajaran 2005/2006 

Indikator Putra 11tahun Putri 11tahun Selisih Keterangan 

Lompat Jauh  166,23 cm 153,71 cm 102,52 cm Lebih Tinggi 

Tolak Peluru 425,87 cm 321,47 cm 104,40 cm Lebih Tinggi 

Berat Badan 30,57 kg 31,68 kg -111 kg Lebih Rendah 

Tinggi Badan 135,97 cm 134,29 cm 168 cm Lebih Tinggi 

 

Berdasarkan hasil penelitian tabel 3, perbandingan lompat jauh siswa putra 

dan putri kelas V SD usia 11 tahun tahun lebih Tinggi dengan selisih 102,52 cm 

dari 166,23 cm untuk putra usia 11 tahun dan 153,71 cm untuk putri usia 11 

tahun, tolak peluru untuk siswa putra dan putri kelas V SD usia 11 tahun lebih 

Tinggi dengan selisih 104,40  cm dari 425,87  cm untuk putra usia 11 tahun dan 

321,47 cm untuk putri usia 11 tahun, berat badan yang diperoleh adalah lebih 

Rendah dengan selisih -111kg dari 30,57 kg untuk putra usia 11 tahun dan 31,68  

kg untuk putri usia 11tahun, tinggi badan siswa putra dan putri kelas V SD usia 11 

tahun lebih Tinggi dengan selisih 168 cm dari 135,97 cm untuk putra usia 11 

tahun dan 134,29 cm untuk putri usia 11 tahun. 
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Tabel 4 

Rangkuman  hasil perbandingan tingkat keterampilan gerak dasar siswa putra-

putri kelas V SD usia 12 tahun di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 

Tahun Pelajaran 2005/2006 

Indikator Putra 12 tahun Putri 12 tahun Selisih Keterangan 

Lompat Jauh  173,61 cm 152,79 cm 208,2 cm Lebih Tinggi 

Tolak Peluru 472,64 cm 335,12 cm 137,52 cm Lebih Tinggi 

Berat Badan 32,54 kg 32,95 kg -41 kg Lebih Rendah 

Tinggi Badan 141,29 cm 140,70 cm 59 cm Lebih Tinggi 

 

Berdasarkan hasil penelitian tabel 4, perbandingan lompat jauh siswa putra 

dan putri kelas V SD usia 12 tahun tahun lebih Tinggi dengan selisih 208,2 cm 

dari 173,61 cm untuk putra 12 tahun dan 152,79 cm untuk putri usia 12 tahun, 

tolak peluru untuk siswa putra dan putri kelas V SD usia 12 tahun lebih Tinggi 

dengan selisih 137,52 cm dari 472,64 cm untuk putra usia 12 tahun dan 335,12 cm 

untuk putri usia 12 tahun, berat badan yang diperoleh adalah lebih Rendah 

dengan selisih -41 kg dari 32,54 kg untuk putra usia 12 tahun dan 32,95 kg untuk 

putri usia 12 tahun, tinggi badan siswa putra dan putri kelas V SD usia 12 tahun 

lebih Tinggi dengan selisih 59 cm dari 141,29 cm untuk putra usia 12 tahun dan 

140,70 cm untuk putri usia 12 tahun. 
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Tabel 5 

Rangkuman  hasil perbandingan tingkat keterampilan gerak dasar siswa putri 

kelas V SD usia 11-12 tahun di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 

Pelajaran 2005/2006 

Indikator Putri 11tahun Putri 12 tahun Selisih Keterangan 

Lompat Jauh  153,71 cm 152,79 cm 92 cm Lebih Tinggi 

Tolak Peluru 321,47 cm 335,12 cm -136,5 cm Lebih Rendah 

Berat Badan 31,68 kg 32,95 kg -127 kg  Lebih Rendah 

Tinggi Badan 134,29 cm 140,70 cm -164,1 cm Lebih Rendah 

 

Berdasarkan hasil penelitian tabel 5, menunjukkan bahwa hasil 

perbandingan lompat jauh siswa putri kelas V SD usia 11-12 tahun lebih Tinggi 

dengan selisih 92 cm dari 153,71 cm untuk putri usia 11 tahun dan 152,79 cm 

untuk putri usia 12 tahun, tolak peluru untuk siswa putri kelas V SD usia 11-12 

tahun lebih Rendah dengan selisih -136,5 cm dari 321,47 cm untuk putri usia 11 

tahun dan 335,12 cm untuk putri usia 12 tahun, berat badan yang diperoleh adalah 

lebih Rendah dengan selisih -127 kg dari 31,68 kg untuk putri usia 11 tahun dan 

31,68 kg untuk putri usia 12 tahun, tinggi badan siswa putri kelas V SD usia 11-

12 tahun lebih Rendah dengan selisih -164,1 cm dari 134,29 cm untuk putri usia 

11 tahun dan 140,70 cm untuk putri usia 12 tahun. 
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Tabel 6 

Rangkuman  hasil perbandingan tingkat keterampilan gerak dasar siswa putra 

kelas V SD usia 11-12 tahun di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 

Pelajaran 2005/2006 

Indikator Putra 11tahun Putra 12 tahun Selisih Keterangan 

Lompat Jauh  166,23 cm 173,61 cm -73,8 cm Lebih Rendah 

Tolak Peluru 425,87 cm 472,64 cm -467,7 cm Lebih Rendah 

Berat Badan 30,57 kg 32,54 kg -197 kg Lebih Rendah 

Tinggi Badan 135,97 cm 141,29 cm -532 cm Lebih Rendah 

 

Berdasarkan hasil penelitian tabel 6, menunjukkan bahwa hasil 

perbandingan lompat jauh siswa putra kelas V SD usia 11-12 tahun lebih Rendah 

dengan selisih -73,8 cm dari 166,23 cm untuk putra usia 11 tahun dan 173,61 cm 

untuk putra usia 12 tahun, tolak peluru untuk siswa putra kelas V SD usia 11-12 

tahun lebih Rendah dengan selisih -467,7 cm dari 425,87 cm untuk putra usia 11 

tahun dan 472,64 cm untuk putra usia 12 tahun, berat badan yang diperoleh adalah 

lebih Rendah dengan selisih -197 kg dari 30,57 kg untuk putra usia 11 tahun dan 

32,54 kg untuk putra usia 12 tahun, tinggi badan siswa putri kelas V SD usia 11-

12 tahun lebih Rendah dengan selisih -532 cm dari 135,97 cm untuk putra usia 11 

tahun dan 141,29 cm untuk putra usia 12 tahun. 
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1.1.7 Hasil Analisis Keterampilan Gerak Dasar 

Hasil klasifikasi tingkat keterampilan gerak dasar siswa putra kelas V SD 

usia 11-12 tahun di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Rangkuman hasil klasifikasi tingkat keterampilan gerak dasar siswa putra dan 

putri kelas V SD usia 11-12 di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 

Pelajaran 2005/2006 

No Usia  Jenis Tes Rata-rata Kategori 

1. Lompat Jauh 166,23 cm Sedang 

 Tolak Peluru 425,87 cm Sedang 

 Berat Badan 30,56 kg Sedang 

 Pu
tra

 u
si

a 
11

 

ta
hu

n 

Tinggi Badan 135,97 cm Sedang 

2. Lompat Jauh 173,61 cm Sedang 

 Tolak Peluru 472,64 cm Sedang 

 Berat Badan 32,53 kg Sedang 

 Pu
tra

 u
si

a 
12

 

ta
hu

n 

Tinggi Badan 141,29 cm Sedang 

3. Lompat Jauh 153,71 kg Sedang 

 Tolak Peluru 321,47 cm Sedang 

 Berat Badan 31,67 kg Sedang 

 Pu
tri

 u
si

a 
11

 

ta
hu

n 

Tinggi Badan 134,29 cm Sedang 

4. Lompat Jauh 152,79 cm Sedang 

 Tolak Peluru 335,12 cm Sedang 

 Berat Badan 32,95 kg Sedang 

 Pu
tri

 u
si

a 
12

 

ta
hu

n 

Tinggi Badan 140,7 cm Sedang 

Berdasarkan Hasil penelitian pada tabel 7, diketahui tingkat keterampilan 

gerak dasar putra dan putri kelas V SD usia 11-12 tahun termasuk kriteria sedang.  
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat keterampilan gerak siswa kelas V SD 

usia 11-12 tahun se-Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun pelajaran 

2005/2006 menunjukkan bahwa tingkat keterampilan siswa putra kelas V SD usia 

12 tahun sedang. Siswa putra kelas V SD usia 11 tahun, siswa putri kelas V SD 

usia 12 tahun sedang. Siswa putra kelas V SD usia 11 tahun, siswa putri kelas V 

SD usia 11 tahun, siswi putri kelas V SD usia 12 tahun sedang. 

Tingkat keterampilan gerak dasar siswa putra kelas V SD usia 12 tahun 

termasuk dalam kriteria sedang dipengaruhi oleh fase Adolesensi. Pada fase 

adolesensi ini, anak sedang mengalami perkembangan biologis cepat yang berarti 

mengalami Perkembangan gerak yang cepat pula. Oleh karena itu, apabila anak 

memperoleh kesempatan untuk berlatih yang sesuai dengan mekanika dan 

kecepatan gerak secara memadai akan mempengaruhi keterampilan gerak siswa 

putra kelas V SD usia 12 tahun. 

Anak yang masih dalam fase anak 2 (childhood), yaitu pada klasifikasi fase 

anak besar (later childhood) yang berkisar dari usia 6 tahun sampai 10 atau 12 

tahun, yaitu siswa putra kelas V SD usia 11 tahun. Pada fase ini anak belum 

mampu untuk mengkoordinasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

Perkembangan kemampuan gerak yaitu antara ukuran tubuh dan kekuatan otot. 

Akan tetapi, pada kenyataannya siswa putra kelas V SD usia 11 tahun telah 

memiliki keterampilan sedang. 

Anak yang telah melalui fase adolesensi (adolescence), yaitu pada usia 9 

tahun hendaknya mendapatkan pendidikan dan latihan mengenai keterampilan 
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geraknya. Apabila pada fase ini tidak dilatih mengenai kemampuan geraknya, 

maka anak akan mengalami tingkat keterampilan gerak yang rendah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Harre (1982) yang berpendapat bahwa usia 11-12 tahun 

adalah usia yang paling sesuai untuk mengembangkan keterampilan gerak 

seseorang anak, kalau tidak dimulai dari usia dini mungkin akan terlambat untuk 

mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang dibutuhkan kelak (Harsono, 

1993: 8). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk memulai memberikan bekal 

keterampilan dasar atau menanamkan teknik-teknik gerak dasar yang benar pada 

siswa putra dan putri memiliki perbedaan, yaitu 11 atau 12 tahun pada anak putra 

dan usia 9 atau 10 tahun untuk anak putri. Oleh karena faktor keterlambatan 

memberikan dasar-dasar teknik gerak pada siswa putri, maka akan mengakibatkan 

tingkat keterampilan gerak dasar siswa putri kelas V SD usia 11-12 tahun rendah. 

Pada penelitian ini hasil yang diperoleh berdasarkan tes yang dilakukan, 

yaitu lompat jauh (Standing Broad Jump), tolak peluru (Shot put), berat badan, 

dan tinggi badan siswa SD kelas V termasuk dalam kriteria sedang. Berarti, siswa 

SD kelas V usia 11-12 tahun  di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 

pelajaran 2005/2006 dapat dikatakan memiliki keterampilan gerak dasar sedang 

dalam usia perkembangannya atau pada fase adolesensi (Adolescence). Pada fase 

adolesensi antara perempuan dan laki-laki dimulai dan diakhiri pada umur 

berbeda. Pada perempuan mulai pada umur 10 tahun dan berakhir pada umur 18 

tahun mengalami peningkatan keterampilan gerakan tetapi tidak besar. Sedangkan 

pada laki-laki mulai umur 12 tahun dan berakhir umur 20 tahun dan peningkatan 

keterampulan geraknya sangat besar (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 147). 
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Perbedaan kemampuan gerak dasar antara siswa putra dengan siswa putri 

usia 11-12 tahun tersebut disebabkan oleh kemampuan dalam melakukan 

keterampilan gerak antara anak laki-laki dan perempuan secara umum sampai 

umur kurang lebih 11 tahun, masih berimbang dengan kata lain perbandingan 

antara kemampuan anak laki-laki dengan anak perempuan belum berbeda. Tetapi 

sesudahnya mulai ada perbedaan karena anak laki-laki mulai mengalami 

peningkatan yang makin pesat sedang anak perempuan hanya mengalami 

peningkatan kecil (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 118) 

1. Kemampuan meloncat 

Pada masa anak besar terjadi Perkembangan kemampuan meloncat yang 

cukup cepat. Perkembangan berbentuk peningkatan daya loncat (makin 

jauh/makin tinggi) dan berbentuk peningkatan kualitas bentuk gerakan. Bentuk 

gerakan semakin baik atau semakin efesien ditinjau secara mekanik. Perbandingan 

kemampuan meloncat anatara anak laki-laki dengan anak perempuan sampai umur 

lebih kurang 9 tahun hanya sedikit perbedaannya dan sesudahnya perbedaan itu 

makin besat. Anak laki-laki lebih baik kemampuan meloncatnya baik ditinjau dari 

segi daya loncat maupun dari segi kualitas geraknya. Otot-otot kaki dan tunngkai 

yang bekerja dalam melakukan loncat jauh adalah otot tensor fasilata, otot 

abduktor paha, otot gluteus maksimus, otot proneus longus, otot sartorius, otot 

tibialis anterior, otot rektus femoris, otot gastro knemius, otot proneus longus, 

otot abdukator dan otot paha leteral dikemukakan oleh Tom Gullikson (1998: 

64).    
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2. Perkembangan Kemampuan Melempar 

Perkembangan kemampuan melempar pada masa fase anak besar usia 11-12 

tahun terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik terutama pertumbuhan lengan dan 

bahu karena kecenderungan pertumbuhan lengan dan bahu yang mulai berbeda 

antara anak laki-laki dan perempuan pada masa fase ini perbedaan kemampuan 

melemparnya makin besar. Bentuk pertumbuhan lengan dan bahu anak laki-laki 

lebih menguntungkan terhadap Perkembangan kemampuan melempar terutama 

ditinjau kuantitatif  atau jauhnya lemparan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1991: 

123).Adapun otot-otot yang bekerja dalam melakukan tolakan adalah ; otot 

gastroknemius, otot peronius longus, otot tibialis anterior, otot rektus femoris, 

otot sartorius, otot vestus medialis, otot tensor fasialata, otot adductor, otot 

hamstring, otot deltoid, otot trisep, otot brakhioradialis, otot extensor 

karpiulnaris, otot extensor karpiradialis longus, otot extensor ulnaris, otot 

extensor retinakulus. 

3. Berat Badan 

Berat badan dipengaruhi oleh umur, bentuk tubuh dan tinggi badan. 

Hubungan umur dengan prestasi gerak dengan tinggi badan berat badan pada 

umumnya rendah untuk semua umur 10-17 tahun baik laki-laki maupun 

perempuan. Menurut Mc. Cloy dalam Phil Yanuar Kiram (1992: 34) bahwa 

pertumbuhan berat badan akan secara normal merefleksikan pertambahan jumlah 

otot/jaringan otot. Dengan meningkatnya jaringan otot dan tambahan luas yang 

merupakan hasil dan pertumbuhan tinggi badan akan menghasilkan kekuatan lebih 

besar dan akan mendapatkan hasil lebih tinggi dalam peningkatan prestasi 
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geraknya. Pertumbuhan tinggi anak umur sekolah dasar dapat direfleksikan secara 

kuat oleh pertambahan berat badan (1992: 34). 

Dalam pencapaian power atau kekuatan lebih besar akan menghasilkan 

lebih tinggi dalam pencapaian prestasi geraknya, begitu pentingnya berat badan 

sebagai suatu indikator dari kekuatan. Hal ini diungkap oleh Clark dan Carter 

dalam Phil Yanuar Kiram (1992: 34) 

4. Tinggi Badan 

Tinggi badan adalah jarak dari alas kaki sampai titik tertinggi pada kepala 

pada posisi berdiri tegak. Tinggi badan tiap orang tidak sama, walaupun 

dilahirkan bersaman / dalam usia yang sama. Untuk mengetahui tinggi badan 

seseorang perlu diadakan pengukuran antropometri dengan suatu alat yang 

dinamakan stadiometer. 

Tinggi badan merupakan bagian dari proses pertumbuhan dan 

Perkembangan seseorang. Pertumbuhan tinggi badan itu sendiri sejalan dengan 

pertumbuhan berat badan. Menurut Mc. Cloy dalam buku belajar motorik 

karangan Phil Yanuar Kiram (1991: 64) menyatakan bahwa peningkatan jaringan 

otot dan tambahnya panjang luas merupakan hasil dari pertumbuhan tinggi badan, 

juga menghasilkan power lebih besar dan akan mendapatkan hasil lebih tinggi 

dalam pencapaian motoriknya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, dapat 

disimpulkan sebagai berikut yaitu lompat jauh tanpa awalan (standing broad 

jump), tolak peluru (shot put), berat badan (body weight), tinggi badan (body 

height) siswa SD kelas V termasuk sedang. Berarti siswa SD kelas V usia 11-12 

tahun di kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes tahun pelajaran 2005/2006 

dapat dikatakan memiliki keterampilan gerak dasar sedang dalam usia 

Perkembangannya atau pada fase adolesensi (Adolescense).  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru pendidikan jasmani dan kesehatan, hendaknya mengetahui fase 

awal siswa untuk memperoleh teori dan teknik-teknik gerak dasar siswa, yaitu 

pada usia 9-12 tahun, karena pada usia ini siswa sedang memasuki fase 

andolesensi dan dalam Perkembangan gerak dasar yang mantap untuk 

keterampilan gerak pada masa akan datang sesuai yang diinginkan dan perlu 

adanya pembelajaran gerak olahraga yang bervariasi sehingga kemampuan 

gerak dasar akan menjadi baik. 
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2. Bagi orang tua, hendaknya mempertimbangkan Perkembangan anak usia 9-12 

tahun atau siswa kelas V SD sehingga dapat mengarahkan kegiatan diluar 

sekolah untuk kepentingan keterampilan gerak dasarnya dan mengarahkan 

anak untuk memiliki keterampilan tertentu atau khusus dalam bidang 

olahraga, misalnya sepak bola, rending, senam, bola voli. 
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NO. NAMA Umur (th) SR 4 x 10 M LTB

1 Aga Bekti Pratama 9 13 18
2 Adi Istiarto S 9 13 22
3 Dwi Prasetyo 9 13.2 20
4 Anggoro Adji P 9 12.8 16
5 Turin Sapto A 9 13 29
6 Toni Ardianto 9 13.9 16
7 Angga Maulana 9 12.9 24
8 Husen Efendi 9 12.5 29
9 Trisna Setiadi 9 11.3 22

10 Tizki Nur Ikhsan 9 12 19
11 Gagat Viameiyanto 9 12.8 24
12 Andika Hitapriya 9 14.2 27
13 Mugiyato 9 12.1 18
14 Pulung Andika 9 12.1 25
15 Al Ikhsanadi 9 11.5 21
16 Restu Wahyu Saputra 9 12.4 30
17 Dagang Sugiarto 9 11.5 34
18 Prabowo Eko Sutarto 9 11.8 15
19 Irfan Aprianto 9 12.2 11
20 Fatoni Hidayat 9 12.3 23
21 Dimas Adityas S 9 11.5 27
22 Rizki Oktaviantoro 9 11 13
23 Yusuf Efendi 9 11 12
24 Sukma Wardhani 9 10.3 24
25 Syendia 9 12.5 19
26 M. Nurkholim 9 11.9 27
27 Rizal Agung Prasetyo 10 12 22
28 Agus Budi Setyawan 10 11.8 24
29 Maulana Syahdan P 10 11.9 28
30 Taufik Nurwijayanto 10 11.4 32
31 Nandar Agus Sutiyoso 10 12.5 26
32 Totok Arianto 10 12.5 25
33 Rury Rusdianto 10 11.2 35
34 Sony Harsono 10 11.5 20
35 Eko Ari Prabowo 10 11.8 26
36 Kuncoro Adi S 10 11.7 32
37 Ramdan Anwari W 10 13.2 27
38 Heri Kusumo 10 11.2 31
39 Yudi Prabowo 10 11.2 24
40 Didik Hermawan 10 11.6 17

DATA HASIL PENELITIAN GERAK DASAR SISWA PUTRA UMUR 9 -



NO. NAMA Umur (th) SR 4 x 10 M LTB

41 Deni  Yulianto 10 11.2 28
42 Cahyo Wibisono 10 12.4 37
43 Gading Abdul R 10 12.2 26
44 Yudha Rio Arimba 10 11.5 28
45 Aan Gunawan 10 10.5 25
46 Imachun Perdana P 10 11 25
47 Avansyah Ken Indra P 10 11.1 26
48 Riki Arifianto 10 11.6 31
49 Irfan Setyabudi 10 11.1 30
50 Topan Firdaus 10 10.5 29
51 Kholil Sidiq 10 12 29

609.3 1248
11.95 24.47
0.84 5.91

JUMLAH
RATA-RATA

SD



SSPB Lari 30 M

8.3 6.6
10 7
17 6.5

12.4 5.5
15.5 5.5
7.9 7
12 7

18.7 5.7
8.2 5.6

10.9 6
80.4 5.8
19.4 6.8
19.7 6.5
15.8 6.3
27 6

115 5.5
12 5.4
15 5.8

120.9 5.9
11 5.4
30 5.5

21.1 6.3
24 6.3

25.5 5
9 5.5

15.5 5.4
24.5 5.4
33 5.5
14 6

12.4 5.9
25.4 5
9.8 5.4
41 5.3
10 5.6
9.4 6

19.5 5.4
21.1 5.7
31 6

17.2 5.5
11.5 5.5

- 10 TAHUN



SSPB Lari 30 M

60.4 5.5
10.4 5.8
58.9 5.7
46.5 5.5
39.5 5
80.2 5
42.9 5.4
12.6 5.7
42 5.4

21.1 5.3
20.9 5.6

1397.4 293.9
27.40 5.76
25.15 0.51
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