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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teoretik 

1. Pengertian Kemampuan 

Kemampuan merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran 

olhraga karena sebagai pendukung terbentuknya prestasi di berbagai cabang 

olahraga. Menurut Robbin (2000: 67), kemampuan merupakan bawaan 

kesanggupan sejak lahir atau merupakan hasil dari latihan yang digunakan 

untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut meliputi 

kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Kemampuan fisik berkaitan 

dengan stamina dan karakteristik tubuh, sedangkan kemampuan intelektual 

berkaitan dengan aktivitas mental. 

Ria Lumintuarso (2011: 44), buku pedoman lari 40 meter kids 

athletics adalah lari seprint tanpa gawang yang menempuh jarak 40 meter 

sangat di dukung dengan kemampuan lari yang baik.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka kemampuan merupakan 

kecakapan tubuh baik berupa intelektual maupun fisik untuk melakukan 

suatu perbuatan yang diperoleh melalui latihan atau pun faktor genitas. 

2. Pembelajaran Atletik 

Pembelajaran atletik di Sekolah dasar sangat penting dikarenakan 

cabang atletik sering dilombakan. Menurut Yoyo Bahagia (2011: 4), istilah 

atletik berasal dari beberapa sumber antara lain bahasa Yunani, yaitu 

“athlon” yang mempunyai pengertian berlomba atau bertanding. Istilah lain 
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yang menggunakan atletik adalah athletics (bahasa Inggris), athletiek 

(bahasa Belanda), athletique (bahasa Perancis) atau athletic (bahasa 

Jerman).  

Menurut Munasifah (2008: 9), Atletik adalah gabungan dari beberapa 

jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, 

lempar, dan lompat.Kata ini berasal dari bahasa Yunani “athlon” yang 

berarti “kontes.”Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan 

pada olimpiade pertama tahun 776 SM. 

Induk olahraga cabang atletik tingkat internasional adalah IAAF 

(International Amateur Athletic Federation). Sedangkan induk organisasi 

untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI (Persatuan Atletik Seluruh 

Indonesia). 

Menurut Yoyo Bahagia (2011: 16),arti atletik di Indonesia berarti 

olahraga yang memperlombakan nomor-nomor: jalan, lari, lompat dan 

lempar. Istilah lain yang mempunyai arti sama dengan istilah atletik di 

Indonesia adalah “Leichtatletik” (Jerman), “Athletismo” (Spanyol), 

“Olahraga” (Malaysia), dan “Track and Field” (USA). Menurut peneliti 

untuk menyamakan persepsi tentang arti atletik yang luas, peneliti 

menggunakan pendapat Yoyo Bahagia di atas. 

Menurut Yoyo Bahagia (2011: 16), secara umum ruang lingkup 

pembelajaran atletik di sekolah-sekolah meliputi nomor-nomor: jalan, lari, 

lompat dan lempar. Menurut Bustami (2011: 3), atletik adalah aktivitas 
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jasmani atau latihan jasmani yang berisikan gerak alamiah atau wajar seperti 

jalan, lari, lompat, lempar. 

3. Pembelajaran Multilateral 

Pembinaan multilateral merupakan pengembangan anak melalui 

berbagai kegiatan jasmani menyeluruh yang meliputi berbagai gerak dasar, 

umum dan dasar gerak olahraga. Melalui pembinaan multilateral diharapkan 

anak mendapatkan pondasi gerak yang lebar (broad base) sehingga 

memungkinkan anak untuk memiliki keterampilan bergerak secara 

menyeluruh yang pada gilirannya akan menjadi dasar untuk menentukan 

arah potensi selanjutnya dalam olahraga. Dibawah ini merupakan piramida 

pembinaan multilateral merupakan landasan paling bawah sebagai pondasi. 

 

 

Dewasa 

Junior 

Anak-Anak 

 

Gambar 1. Piramida Pembinaan Olahraga 

(Sumber Ria lumintuarso 2011: 3) 
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Menurut Rusli Lutan (1997: 14), pembelajaran multilateral berarti 

pembelajaran yang mencakup aspek jasmani, intelektual, dan mental.Sifat 

dari pembelajaran pendidikan jasmani di SD berbeda dengan olahraga 

prestasi. Sifat pembelajaran pendidikan jasmani di SD adalah multilateral, 

sedangkan sifat olahraga prestasi adalah spesifik. Menurut Rusli Lutan 

(1997: 26), aktivitas pendidikan jasmani di SD memberikan dampak yang 

positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk perkembangan 

mental, emosional, sikap, spiritual, serta keterampilan fisik (multilateral 

skill). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas pendidikan multilateral dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani adalah aktivitas fisik yang diberikan 

kepada anak didik dengan tujuan agar tumbuh dan berkembang secara bugar 

serta menguasai berbagai macam gerak dasar sebagai bekal untuk 

berprestasi. 

4. Kajian Kemampuan Lari Jarak Pendek 40 Meter 

Menurut Ria Lumintuarso (2011: 18), lari jarak pendek seprint tanpa 

gawang 40 meter dalam buku pedoman  pelaksanaan lomba kids athletics. 

Mengharuskan atlit menempuh jarak dengan kecepatan semaksimal 

mungkin (lari secepat mungkin) dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. 

Menurut Depikbud (1999: 6), lari jarak pendek 40 meter digunakan dalam 

salah satu tes kesegaran jasmani Indonesia untuk usia anak 10-12 tahun. 

Menurut Munasifah (2008: 13), lari jarak pendek disebutjuga dengan istilah 

sprint atau lari cepat. Sprint merupakan suatu perlombaan lari. Peserta 
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berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh. 

Disebut dengan lari cepat karena jarak yang ditempuh adalah pendek atau 

dekat. Jadi, dalam nomor lari ini yang diutamakan adalah kecepatan yang 

maksimal mulai dari awal lari (start) sampai akhir lari (finish). Mengingat 

dalam lari ini yang diutamakan adalah kecepatan maka kekuatan fisik yang 

prima sangat diperlukan. 

Menurut Sajoto (1990: 17),kecepatan adalah kemampuan seseorang 

untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kelangsungan gerak pada sprint, 

baik lari 100 m, 200 m, maupun 400 m, secara teknis semua sama. Kalau 

ada perbedaan hanyalah terletak pada penghematan penggunaan tenaga, 

karena perbedaan jarak yang harus ditempuh. Semakin jauh jarak yang 

harus ditempuh, maka semakin membutuhkan keuletan atau daya tahan. Lari 

dengan jarak 400 m membutuhkan daya tahan yang besar, maka ada yang 

menamakannya dengan istilah "endurance sprint", artinya lari cepat disertai 

dengan daya tahan. 

Kelangsungan gerak sprint dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu 

start, gerakan sprint, dan gerakan finish. Menurut Slamet SR (1994: 

18),agar dapat memperoleh kecepatan maksimal pelari harus 

mempertahankan empat faktor penentu yaitu start (pertolakan), Starting 

Action (gerakan lepas atau meluncur dari garis start), gerakan lari cepat 

(Sprinting Action), dan gerakan finish. Penjelasan dari gerakan start, sprint, 

dan finish adalah sebagai berikut: 
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a. Start 

Suatu hal yang perlu diperhatikan oleh atlit sebelum start adalah 

melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya dengan 

pelemasan dan relaksasi pada otot-otot tubuh. Sebab gerakan start 

merupakan gerakan yang dilakukan dengan eksploitasi, dimana otot-otot 

harus melakukan kontraksi secara mendadak dengan kekuatan penuh. Hal 

ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya cidera. 

b. Gerakan Sprint 

Setelah melakukan gerakan start dengan langkah-langkah peralihan 

yang meningkat makin lebar dan condong badan yang berangsur-angsur 

berkurang, kemudiah dilanjutkan dengan melakukan gerakan sprint. 

Adapun cara melakukan sprint adalah sebagai berikut. 

1) Kaki bertolak kuat-kuat sampai terkadang lurus. Lutut diangkat tinggi-

tinggi, setinggi panggul. Tungkai bawah mengayun ke depan untuk 

mencapai langkah lebar. Lebar langkah sesuai dengan panjang tungkai. 

2) Usahakan badan tetap rileks. Badan condong ke depan dengan sudut 

antara 25°-30°. Hal ini hanya dapat terlaksana bilamana gerakan lengan 

tidak terlalu berlebihan. 

3) Lengan bergantung di samping badan secara wajar. Siku ditekuk kira-

kira 90°. tangan menggenggam kendor. Gerakan atau ayunan lengan ke 

depan dan ke belakang secara wajar, gerakan lengan makin cepat 

berimbang dengan gerak kaki yang makin cepat pula. 

4) Punggung lurus dan segaris dengan kepala. 
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5) Pandangan lurus ke depan. 

6) Pelari harus menggerakkan kaki dengan frekuensi yang tinggi dan 

langkah selebar mungkin. Kecepatan kaki harus tidak mengurangi 

panjang langkah. 

Makin cepat larinya maka makin panjang langkahnya. Dalam 

kecepatan yang tinggi, panjang langkah dapat mencapai 2,30 meter, 

tergantung panjang tungkai langkah. Lari cepat harus menggunakan ujung-

ujung kaki untuk menapak. Tumit hanya sedikit saja menyentuh tanah pada 

permulaan dari tolakan kaki. Berat badan harus selalu berada sedikit di 

depan kaki pada waktu menapak. 

Ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi pada gerakan sprint, 

antara lain: 

1) Tolakan kaki kurang penuh, biasanya juga disertai dengankurang 

tingginya angkatan lutut. 

2) Gerakan lengan yang terlalu bernafsu sehingga bahu akan terangkat ke 

atas dan menjadikan badan tegang, tidak dapat rileks. Yang condong 

bukan badannya, tetapi hanya kepala dan lehernya saja yang 

membungkuk ke depan. 

3) Tolakan kaki yang tidak ke arah depan, tetapi ke atas. Ini biasanya 

disebabkan karena kaki yang kurang menolak keras dan badan yang 

tegak. Meskipun frekuensi gerakan sprint tinggi, tetapi langkahnya 

kurang lebar sehingga mengurangi kecepatan lari. 
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Usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan ialah dengan latihan-

latihan sebagai berikut. 

1) Melatih lari dengan "jinjit" setinggi mungkin. 

Caranya: Lari di tempat dengan ujung kaki, jinjit setinggi mungkin. 

Lari seperti itu, diteruskan dengan condongkan badan ke depan dan 

terus lari tetap dengan jinjit. Kembali-nya berjalan ke tempat semula 

dengan tetap jinjit. Usahakan pada waktu jinjit tumit terangkat 

serenggang  mungkin dengan tanah. 

2) Melatih angkatan lutut dan ayunan kaki. 

Lari di tempat, angkat lutut tinggi-tinggi; bergerak lurus ke depan 

lambat-lambat, kembalinya berjalan, dan diulang-ulang. Lari di tempat, 

angkat lutut tinggi-tinggi bergerak maju dengan ayunan kaki melangkah  

ke depan, diulang-ulang. 

3) Melatih ayunan lengan. 

Lari di tempat dengan sikap dan ayunan lengan yang betul. Makin cepat 

gerakan lengan, makin cepat pulagerakan kaki dan makin tinggi 

angkatan lutut. Kecepatan gerakan lengan jangan sampai menimbulkan 

ketegangan badan. 

4) Latihan condong ke depan. 

Berdiri dengan kaki rapat, condongkan badan ke depan mulai dari tumit 

sampai mencapai sudut kira-kira 30° diteruskan lari. Condong ini 

dipertahankan terus selama lari dengan punggung yang tetap lurus 
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segaris dengan kepala. bukan hanya kepala saja yang tunduk, tetapi 

badan malah tegak. Ini dilakukan berulang-ulang. 

Sebagai akhir dari semua latihan, lakukan lari dengan menggunakan 

tenaga atau kekuatan. Dengan mengutamakan teknik yang betul, usahakan 

agar dapat lari dengan rileks mungkin lagi. "steigerung" merupakan latihan 

lari yang sangat baik untuk melatih gerakan sprint yang betul dan untuk 

mengembangkan kecepatan.  Caranya adalah sebagai berikut. 

1) Lari di tempat sebentar, terus bergerak maju dan memperbesar 

kecepatan sedikit demi sedikit sampai tercapai 3/4 kecepatan pada jarak 

30 meter. 

2) Kecepatan dipertahankan sejauh 30 meter, lalu diperlambat sampai 

berhenti. Jarak yang harus ditempuh dalam latihan "steigerung" ini kira-

kira 100 meter. 

c. Gerakan Finish 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pada waktu pelari mencapai 

finish: 

1) Lari terus tanpa perubahan apa pun. 

2) Dada dicondongkan ke depan, kedua tangan diayunkan ke bawah 

belakang, di Amerika lazim disebut "the lunge (merebahkan diri). 

3) Dada diputar dengan ayunan tangan ke depan atasse hingga bahu 

sebelah maju ke depan, yang lazim disebut "the shrug." 
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Jarak 20 meter terakhirdari garis finish adalah merupakan perjuangan 

untuk mencapai kemenangan dalam suatu lomba lari. Kalah atau menang 

ditentukan di sini. Maka perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini: 

1) Percepat dan lebarkan langkah, tetapi harus tetap rileks. 

2) Pusatkan pikiran untuk mencapai finish. 

3) Jangan melakukan gerakan secara bernafsu sehingga menimbulkan 

ketegangan, sebab keteganganakan mengurangi lebar langkah yang 

berakibat mengurangi kecepatan. 

4) Jangan menengok lawan. 

5) Jangan melompat. 

6) Jangan memperlambat langkah sebelum melewati garis finish. 

d. Teknik Lari 40 meter 

Secara umum gerak dasar dominan lari meliputi start, gerak lari dan 

finish. 

         1). Start  

Menurut Eddy Purnomo (2007:23), start adalah suatu persiapan 

awal seorang pelari akan melakukan gerakan berlari. Untuk nomor jarak 

pendek start yang dipakai adalah start jongkok (crouch start). Tujuan 

utama start dalam lari adalah untuk mengoptimalkan pola lari 

percepatan. Pelari harus dapat mengatasi kelembaban/inertia dengan 

menerapkan daya maksimum terhadap start block sesegera mungkin 

setelah tembakan pistol start atau aba-aba dari starter dan bergerak ke 

dalam suatu posisi optimum untuk tahap lari percepatan. Menurut Yoyo 
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Bahagia (2011: 18), start pada lari sprint harus dilakukan dengan start 

jongkok, sedangkan untuk lari jarak menengah dan jauh menggunakan 

start berdiri. Aba-aba start pada lari sprint ada tiga yaitu “Bersedia-Siap-

Ya (tembakan pistol)”Sedangkan pada lari jarak menengah dan jauh 

hanya dua yaitu “Bersedia dan Ya”. Tujuan start pada lari sprint adalah 

meninggalkan start blok secepat mungkin. Karena jarak larinya pendek 

dan sepanjang jarak lari menggunakan kecepatan maksimum, maka 

teknik start menjadi salah satu kunci keberhasilan seorang pelari. 

Komponen fisik yang diperlukan pada waktu start adalah kecepatan 

reaksi dan kecepatan start. Pada gambar 3.1 di bawah ini diperlihatkan 

rangkaian gerak start jongkok . 

 

Gambar 2.Rangkaian Gerak Start Jongkok 

(Sumber: Yoyo Bahagia, 2011: 26) 

 

Gambar 3.Sikap “Siap” Tampak Depan 

(Sumber: Yoyo Bahagia, 2011: 26) 
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2. Gerakan Lari  

Menurut Yoyo Bahagia (2011: 28), gerak dominan lari adalah 

gerakan langkah kaki dan ayunan lengan.Aspek lain yang perlu 

diperhatikan pada saat berlari adalah kecondongan badan (disesuaikan 

dengan jenis/tipe lari), pengaturan napas, dan harmonisasi gerakan 

lengan dan tungkai. Sedangkan yang palin, menentukan kecepatan lari 

seseorang adalah panjang langkah kali kekerapan langkah.Langkah kaki 

terdiri dari tahap menumpu dan tahap melayang. Sedangkan gerakan kaki 

mulai tahap menumpu kemudian mendorong (kaki tolak) sedangkan kaki 

ayun melakukan gerak pemulihan dan gerak ayunan. Pada gambar di 

bawah ini diperlihatkan rangkaian gerak lari dan gerak langkah pada saat 

menumpu dan mendorong. 

 

Gambar  4. Rangkaian Gerakan Lari Sprint 

(Sumber: Yoyo Bahagia 2011: 28) 

 

Menurut Yoyo Bahagia (2011: 28), kaki tumpu: mendaratlah pada 

telapak kaki bagian depan, lurus ke depan. Mata kaki, lutut dan pinggul 

diluruskan penuh selama tahap mendorong kaki ayun kaki ditekuk 

selama masa pemulihan. Lutut angkat ke depan atas pada tahap 

mengayun gerakan lengan: Ayunkan lengan ke depan dan ke belakang, 
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ke depan setinggi bahu, ke belakang lewat panggul. Sudut sikut sekitar 

90 derajat. 

 

Gambar  5. Tahap Menumpu dan Mendorong 

(Sumber: Yoyo Bahagia 2011: 28) 

 

3. Teknik finish        

 yaitu berlari terus, mendorongkan dada atau mendorong salah satu 

bahu ke depan. Garis finish mempunyai arti penting, karena garis finish 

adalah tujuan utama setiap pelari. Pelari harus mengeluarkan segala 

tenaga untuk lebih awal memasuki garis finis. Garis finish dibuat dengan 

cat warna putih atau dengan pita yang direntangkan. Menurut Edi 

Purnomo (2007: 29), untuk memasuki garis finish, ada beberapa tehnik 

yang harus diperhatikan, yaitu kecepatan lari sedikit ditambah, 

condongkan dada ke depan dan kedua tangan diayun ke belakang, dan 

dada diputar dengan ayunan tangan  ke depan sehingga bahu sebelah 

maju ke depan. 

Menurut Yusuf Adi Sasmita (1992: 42), ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan pelari pada waktu melewati garis finish, diantaranya; 
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a. Terus tanpa mengubah sikap 

b. Lari dada condong kedepan,tangan kedua-duanya diayunkan 

kebawah belakang, di Amerika lazim disebut “the lunge” atau 

merobohkan diri 

c. Dada diputar dengan ayunan tangan kedepan atas, sehingga bahu 

setelah menuju kedepan yang lazim disebut “the shore” 

5. Pengembangan Gerak Dasar Lari di SD 

Gerak dasar lari di SD dapat diberikan dengan berbagai bentuk 

permainan yang mengandung unsur gerak lari. Pembelajaran pola gerak 

dasar lari harus ditata sedemikian rupa sehingga apapun jenis permainan 

yang diberikan kepada pada siswa, selanjutnya harus diarahkan kepada 

gerakan lari yang efisien serta efektif. Pembelajaran lari dengan 

pendekatan permainan dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, atau 

bahkan dapat menggunakan alat bantu apa saja.  

Guru pendidikan jasmani harus berani melakukan pendekatan 

pembelajaran nomor-nomor atletik dengan pendekatan permainan atletik. 

Lari tidak semata-mata mesti dilakukan di lintasan lurus, tidak harus 

selalu dengan teknik yang standar. Lari dapat dilakukan di berbagai area, 

dengan atau tanpa rintangan, sendiri atau bersama sama dan lain-lain. 

Siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang kita berikan 

bila kita dapat memanfaatkan atau menggunakan alat-alat bantu secara 

berdaya guna. Beberapa contoh gambar kegiatan permainan yang 
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berkaitan dengan poses pembelajaran gerak-gerak dasar lari di SD 

disertakan dalam lampiran. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Lari 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan lari cepat sangatlah 

kompleks.Hal ini disebabkan karena tahapan-tahapan dalam melakukan 

lari cepat yang memerlukan kondisi fisik dan pengalaman dari 

pelari.Menurut Eddy Purnomo dan Dapan (2011:32-33), analisis terhadap 

faktor yang mempengaruhi prestasi lari jarak pendek menunjukkan 

adanya kombinasi yang kompleks antara proses-proses, biomekanika, 

biomotor, dan energetik. Untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Analisis Struktural Prestasi Lari Jarak Pendek                            

(Sumber: Eddy Purnomo dan Dapan, 2011: 33) 
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6 . Pembelajaran Lari Dengan POA    

          Pembelajaran Peralatan Olahraga Anak atau POA merupakan  proses 

pembelajaran yang mudah, disesuaikan untuk anak SD usia 7 - 12 tahun, yang 

di terbitkan oleh Direktotat jendral keolahragaan Depdiknas pada tahun 2003 

dan 2004 yang menghasilkan 16 jenis peralatan olahraga untuk anak. 

Pembelajaran dan latihan dengan POA pada dasarnya diarahkan untuk 

membina multilareal. Berbagai gerak dasar dan dasar gerak olahraga dapat 

diberikan pada pembelajaran dan latihan dengan POA. Pembelajaran dan 

latihan adalah kegiatan secara terprogram dalam desain instruksional, untuk 

membuat siswa atau atlet belajar dan berlatih secara aktif, yang menekankan 

pada penyediaan sumber belajar (Dimyati, 2002;297), Karena perlu 

menyediakan sumber belajar maka perlu upaya setrategis agar proses 

pembelajaran dan latihan dapat berjalan dengan baik dan  mencapai tujuan. 

           Pada dasarnya dalam pembelajaran aktivitas jasmani ada dua hal yang  

perlu diperhatikan. Yang  pertama adalah proses pembelajaran itu yang 

meliputi pelaksanaan materi dan metode pembelajaran yang tepat dan yang 

keduanya adalah mencapai tujuan kegiatan jasmani kepada siswa sehingga 

siswa mendapatkan manfaat yang nyata dari proses pembelajaran. 

          Berkaitan dengan perkembangan jasmani siswa dalam mengikuti 

pelajaran, maka pembelajaran harus mampu memberikan pengaruh yang 

berkaitan dengan fisik sebagai upaya meningkatkan kesehatan siswa, 

memperkuat perkembangan atau pertumbuhan fisiologis yang dapat 

menguntungkan untuk perkembangan di masa dewasa. Menentukan kebiasaan 
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latihan pada anak-anak dan kesinambungan pada aktivitas fisik di masa dewasa 

(Chan, 1998: 43) 

 Menurut Ria Lumintauarso (2011: 45), pembelajaran multilateral 

dalam proses pembelajaran di SD sangat sesuai dengan anak usia 7 sampai 12 

tahun di dalam proses pembelajaran atletik biasa menggunakan nomor lari 40 

meter dalam perlombaan untuk kids athletics yang diadakan setiap tahun yang 

menggunakan lari 40 meter sprint tanpa gawang. 

7. Karakteristik Siswa sekolah Dasar 

Siswa sekolah dasar merupakan kelompok anak yang berusia 7-12 

tahun.Secara fisik anak laki-laki cenderung lebih baik daripada anak 

perempuan. Antara keduanya secara fisik belum begitu tampak perbedaan otot-

otot tubuh yang menonjol. 

Adapun karakteristik peserta didik menurut Nursidik Kurniawan 

(2005), sebagai berrikut. 

a. Senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan 

lebih-lebih untuk kelas rendah. 

b. Senang bergerak. Siswa SD dapat duduk dengan tenang paling 

lama hanya sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan siswa 

berpindah atau bergerak. 

c. Senang bekerja dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa 

untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang 

untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara 

kelompok. 

d. Senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu 

secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, 

siswa SD memasuki tahap operasional. Bagi siswa SD, 

penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami 

jika siswa melaksanakan sendiri. 
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Syamsu Yusuf (2006: 178-184), mengemukakan fase anak sekolah 

(usia sekolah dasar) sebagai berikut. 

a. Perkembangan intelektual 

Anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual, atau 

melaksanakan tugas-tugas belajar menurut kemampuan kognitif 

seperti membaca, menulis, dan menghitung. 

b. Perkembangan bahasa 

Pada awal masa ini, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata, 

dan pada masa akhir (11-12 tahun) telah dapat menguasai sekitar 

50.000 kata. 

c. Perkembangan sosial 

Perkembangan sosial pada anak sekolah dasar ditandai dengan 

adanya perluasan hubungan, disamping dengan keluarga juga 

dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau 

teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosial telah  

bertambah luas. 

d. Perkembangan emosi 

Menginjak usia sekolah, anak mulai memahami bahwa 

pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima di 

masyarakat. Emosi yang secara umum dialami  pada tahap 

perkembangan usia sekolah ini adalah marah, takut, cemburu, iri 

hati, rasa sayang, rasa ingin tahu, dan kegembiraan. 

e. Perkembangan moral 

f. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti peraturan 

atau tuntutan dari orangtua atau lingkungan sosialnya. Pada 

akhir usia ini, anak sudah dapat memehami alasan yang 

mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat 

mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar 

salah atau baik buruk. 

g. Perkembangan keagamaan 

Pada masa in perkembangan penghayatan keagamannnya 

ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Sikap keagamaan bersifat reseptif disertai dengan 

pengertian. 

2) Pandangan dan paham ketuhanan diperolehnya secara 

rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang 

berpedoman pada indikator  alam semesta sebagai 

manifestasi dari keagunganya 

3) Penghayatan secara rohaniah semakin mendalam, 

pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharusan 

moral. 

h. Perkembangan motorik 
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Seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka 

perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap 

gerakannya sudah selaras dengan 

Menurut Depdikbud (1984;51-54), anak-anak memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut; anak menaruh perhatian terhadap dunia sekitarnya, anak ingin 

menyelidiki, anak ingin berbuat, anak memliki kecenderungan sosial, anak 

kaya fantasi dan setiap anak unik. 

Usia anak-anak kelas V SD berkisar 10-11 tahun. Pada usia ini 

banyak anak menggunakan ototuntuk bergerak dan bermain. Dunia anak adalah 

dunia bermain, diantara anak senang bernain lompat tali. Dilihat dari minatnya 

maka pembelajaran  olahraga menjadi pembelajaran yang paling disenangi. 

Sebab anak- anak dapat  bebas di lapangan terbuka bersosialisasi dengan 

teman-temannya. 

a. Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

Pendidikan jasmani merupakan wahana yang mampu mendidik 

manusia untuk mendekati kesempurnaan hidup yang secara alamiah dapat 

memberikan konstribusi nyata terhadap kehidupan sehari-hari.Secara garis 

besar, pendidikan jasmani di Indonesia bertujuan mengembangkan individu 

secara organik, neuromuskuler, intelektual dan emosional. 

Penerapan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar 

yang telah diprogramkan, di tujukan untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani, juga untuk menamkan gerak-gerak dasar yang baik dan 

benar.Sebagian besar anak yang didik kurang baik dengan gerakannya, 
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mereka hanya dilatih secara alami agar kelak di sekolah dasar mereka dapat 

membaca dan menulis, mereka hampir tidak pernah dilatih motorik 

kasarnya. Sebagian besar ibu-ibu lebih menyukai apabila anaknya belajar 

daripada bermain, mereka berpendapat bahwa bermain tidak ada gunanya 

sama sekali. Pendapat tersebut muncul dikarenakan anak  yang banyak 

bermain akan susah diatur, oleh sebab itu anak-anak yang dididik di rumah 

sebagian besar tidak diperbolehkan untuk bermain. 

b. Tujuan Pendidikan Jasmani 

  Menurut Aip Sariffudin dan Muhadi (1991:5), tujuan pendidikan 

jasmani di sekolah dasar adalah memacu pada pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani, mental, emosional dan sosial yang selaras dalam 

upaya membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak dasar, 

menanamkan nilai dan membiasakan hidup sehat. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan pendidikan jasmani mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan kamampuan fisik, membantu perkembangan sosial, emosi, 

dan mental serta merangsang dan memberikan kepuasan dan secara sosial 

menyenangkan. 

c. Fungsi Pendidikan Jasmani 

  Menurut Reuben B Forst yang dikutip oleh Sugiyanto dan Sujarwo 

(1992:1995), fungsi pendidikan jasmani sebagai berikut : 

1. Mengembangkan keterampilan gerak, pengetahuan tentang bagaimana 

dan mengapa seorang bergerak, serta pengetahuan tentang cara-cara 

bergerak dapat diorganisasi. 

2. Untuk belajar menguasai pola-pola gerak keterampilan secara efektif 

melalui latihan, pertandingan, lari dan renang 
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3. Memperkaya pengertian tentang konsep ruang dan waktu, gaya, dalam 

hubungan gerak tubuh. 

4. Mengekspresikan pola-pola perilaku personal dalam hubungannya 

dalam gerak tubuh. 

5. Meningkatkan kondisi jantung , paru-paru, otot dan sistem organ tubuh 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keadaan darurat. 

Siswa sekolah dasar merupakan kelompok anak yang berusia 7-12 

tahun dan sedang mengikuti pendidikan disekolah dasar. Secara fisik anak 

laki-laki cenderung lebih tinggi daripada anak perempuan. Belum ada 

perbedaan otot tubuh yang menonjol. Dilihat dari minatnya pembelajaran, 

olahraga menjadi pembelajaran yang paling disenangai karena anak-anak 

bebas bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya . 

Karakteristik  siswa sekolah dasar yang menonjol diantaranya 

:Memiliki kemampuan belajar yang kuat. Kondisi fisik yang melimpah, 

perasaan sosial berkembang pesat, minat besar, bersosialisasi dalam 

lingkungan yang lebih luas, dan suka mencoba-coba. Anak-anak yang tinggal 

di daerah perbukitan dan dataran rendah memiliki ciri fisik yang hampir sama. 

Anak dalam usia pertumbuhan, membutuhkan kemampuan aktivitas yang 

optimal. Karena ada adaperbedaan geografis, dimungkinkan diantara 

keduanya ada perbedaan khususnya dalam kemampuan lari jarak pendek. 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan anak-anak kelas V sekolah dasar di 

daerah tersebut dapat dilakukan tes lari 40 meter yang mudah dan mampu 

dilakukan anak usia 10-12 tahun 

. 
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8.Kondisi Geografis 

a. Pengertian daerah perbukitan 

        Bukit adalah suatu wilayah bentang alam yang memiliki permukaan 

tanah yang lebih tinggi dan permukaan tanah disekelilingnya, namun dengan 

ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Daerah perbukitan 

adalah rangkai bukit yang berjajar disuatu daerah yang cukup luas SD N 1 

Panusupan berada dibagian utara Kecamatan Rembang jarak tempuh dari 

ibukota kecamatan 12 km. kondisi disekitar sekolah berupa perbukitan bagian 

utara kecamatan Rembang merupakan daerah kaki gunung slamet, sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian buruh padang, mencari kayu bakar 

di hutan, mereka berada dibawah garis kemiskinan. 

b. Pengertian daerah dataran rendah 

      Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas 

mencapai ketinggian 200 m dari permukaan laut.Tanah ini biasanya 

ditemukan disekitar pantai tetapi ada juga yang terletak di pedalaman. Di 

Indonesia banyak dijumpai dataran rendah misalnya pantai timur sumatra, 

pantai utara jawa barat dan lain-lain. Dataran rendah terjadi akibat proses 

sedimentasi. Di Indonesia dataran rendah umumnya hasil sedimentasi sungai. 

(wikipedia.com.http://www.wikipedia.com). 

SD N 1 Bantarbarang bagian yang paling selatan di Kecamatan 

Rembang yang merupakan daerah dataran rendah, lingkungan sekitar 

merupakan areal persawahan dan perkampungan. Mata pencaharian 

penduduk adalah sebagian petani, buruh dan berdagang secara ekonomi 
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kehidupan penduduknya di Desa Bantarbarang jauh lebih maju dari pada 

Desa Panusupan. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ismail (2010), dengan judul ”Perbedaan Kemampuan Lari 

Jarak Pendek Antara Siswa Kelas V SDN 1 Limpakuwus dan SDN 1 

Tambaksogara Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Populasi 

penelitian adalah semua anak yang ada di daerah dataran tinggi dan daerah 

dataran jumlah anak 84 dan metode yang digunakan metode tes. Dan 

diperoleh hasil ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan lari siswa 

kelas V yang tinggal di daerah perbukitan dan kemampuan lari siswa kelas V 

yang tinggal di daerah dataran. 

Rata-rata kemampuan lari siswa kelas V daerah perbukitan diperoleh 

sebesar 10,65 dan rata-rata kemampuan lari siswa kelas V daerah dataran 

diperoleh sebesar 11,44. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan lari siswa kelas V daerah perbukitan lebih baik daripada 

kemampuan lari siswa kelas V daerah dataran. Dengan kata lain, bisa 

dikatakan bahwa rata-rata siswa kelas V di daerah perbukitan dapat 

menempuh jarak 40 meter dalam waktu 10,65. Sedangkan siswa kelas V di 

daerah dataran rata-rata menempuh jarak 40 meter dalam waktu 11,4. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berkaitan dengan perkembangan jasmani pada siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, maka pembelajaran harus mampu memberikan pengaruh yang 

berkaitan dengan fisik sebagai upaya meningkatkan kesehatan siswa, 

memperkuat perkembangan atau perubahan fisiolgis yang dapat 

menguntungkan untuk perkembangan dimasa dewasa, menentukan kebiasaan 

latihan pada anak-anak dan kesinambungan pada aktivitas fisik di masa 

dewasa. 

Kenapa siswa di daerah perbukitan dengan keadaan geografis yang 

naik turun yang secara tidak langsung memberikan dampak kondisi fisik yang 

baik kepada anak-anak yang tinggal di daerah tersebut sama-sama pernah 

mendapatkan prestasi POPDA di kecamatan rembang kabupaten Purbalingga 

di cabang atletik dengan siswa yang tinggal di daerah dataran rendah yang 

dalam kehidupan sehari-hari jarang melakukan aktivitas naik turun 

perbukitan. 

Jadi pentingnya penelitian ini untuk memahami pengaruh keadaan 

geografis untuk mengetahui perbedan kondisi fisik anak-anak kelas V SD N 1 

Panusupan yang ada di daerah perbukitan dan SD N 1 Bantarbarang yang 

berada di daerah dataran. Dengan kondisi fisik tersebut, maka dapat berakibat 

pada tingkat kemampuan lari cepat jarak pendek antara siswa yang berada di 

daerah perbukitan dan siswa yang  berada di daerah dataran 

 


