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Studi tentang kemampuan motorik dan status gizi pada siswa putra kelas V 

sekolah dasar negeri se gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun 

pelajaran 2006 / 2007 

 

Oleh : 

Suranto 

K.4602046 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan adanya teknologi moderen yang semakin berkembang seperti saat 

ini, manusia cenderung untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Adanya kendaraan 

bermototor, menyebabkan orang enggan untuk berjalan menuju tempat tujuan 

walaupun jaraknya cukup dekat. Juga ditmukannya permainan jenis elektonik atau 

komputer hingga orang lebih suka duduk berjam-jam di depan komputer dari pada 

melakukan aktivitas gerak di luar ruangan.  

Bila gejala-gejala seperti di atas terus berlanjut, maka baik masyarakat 

umum maupun siswa akan timbul penyakit yang disebut dengan penyakit 

hypokineti. Penyakit ini berupa penyakit kekurangan gerak, seperti jantung 

koroner, penyakit gula, pengeroposan tulang dan lain-lain. Menyadari hal tersebut 

maka perlu adanya suatu pemahaman bahwa aktivitas yang berhubungan dengan 

gerak mutlak diperlukan. 

Untuk menunjang kemampuan gerak (motor ability) pada masyarakat 

umum, maka diperlukan kesegaran jasmani (physical fitness). Kesegaran jasmani 

merupakan satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh (total fitness). Kesegaran 

jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan 

produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berlebihan dan masih 
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mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik 

maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. 

 Pada anak-anak usia sekolah untuk menunjang kemampuan gerak, maka 

di berikan mata pelajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani mempunyai 

peranan yang penting untuk meningkatkan kemampuan gerak pada anak. Adapun 

pengertian dari pendidikan jasmani itu sendiri adalah pendidikan yang 

mengutamakan aktivitas fisik dan pembinaan hidup sehat, pembentukan gerak 

dasar, pertumbuhan dan pengembangan jasmani, rohani, sosial dan emosional 

yang serasi, selaras dan seimbang. Menurut Arma Abdullah dkk (1994:2), 

pendidikan jasmani memiliki tujuan antara lain : (1). Perkembangan kesehatan 

jasmani dan organ-organ tubuh, (2). Perkembangan mental-emosional, (3). 

Perkembangan otot-otot syaraf atau ketrampilan jasmani, (4). Perkembangan 

sosial, (5) Perkembangan keceradasan atau intelektual. 

Pertumbuhan dan perkembangan fisik dan gerak yang merupakan bagian 

dari perkembangan umum pada diri pelajar sekolah dasar, memegang peranan 

penting dalam pembentukan individu yang berkualitas tinggi dikemudian hari 

(Sukintaka, 2004:79). Pentingnya pertumbuhan fisik dan perkembangan gerak 

yang baik tersebut perlu benar-benar disadari oleh guru pendidikan jasmani di 

sekolah dasar. 

 Dalam pelaksanaan pendidikan jasmani, kemampuan motorik sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan dan kesanggupan siswa dalam melaksanakan 

tugas gerak sehari-hari. Mengingat kemampuan motorik siswa memiliki peranan 

yang sangat penting, maka kemampuan motorik tersebut perlu ditingkatkan. 

Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

motorik anak antara lain bermain, kegiatan ekstrakulikuler olahraga di sekolah 

dan, olahraga yang lebih di khususkan ke olahraga permainan.  

Kemampuan motorik merupakan fenomena yang selalu melekat pada usia 

anak-anak atau pelajar Sekolah Dasar (SD). Kemampuan motorik berkembang 

seiring dengan pertumbuhan anak, perkembangan anak, latihan atau olahraga dan 

gizi yang dikonsumsi oleh anak. Gizi adalah masalah utama yang harus diberikan 

sedini mungkin sejak janin dalam kandungan. Dengan terpenuhinya gizi yang 
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baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang secara normal. Gizi bersangkut 

paut dan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan antara lain dengan 

pertumbuhan jasmani, kecerdasan otak, daya tahan tubuh, produktivitas kerja, dan 

juga dengan keluarga berencana (Bambang Soetedjo, 1987:1). 

Kebutuhan makanan yang bergizi adalah faktor yang harus dipenuhi dalam 

kegiatan olahraga. Namun kelebihan zat makanan juga tidak baik terhadap kondisi 

tubuh. Dalam kaitannya dengan kemampuan motorik, anak yang kekurangan gizi 

biasanya otot-ototnya menjadi lemah sehingga kemampuan motoriknya kurang 

baik. Demikian halnya jika anak terlalu kelebihan gizi geraknya juga kurang 

lincah, shingga kemampuan motoriknya kurang baik. Idealnya keadaan status gizi 

adalah berada dalam keadaan seimbang. 

Status gizi dan kemampuan motorik merupakan suatu hal penting yang 

perlu diperhatikan pada masa anak-anak. Masa anak-anak mengalami periode-

periode tertentu dalam perkembangan geraknya. Anak besar yaitu usia 6-12 tahun 

merupakan masa perkembangan fisik. Dalam meningkatkan kemampuan fisik 

perlu disertai juga peningkatan kemampuan gerak. Sejalan dengan peningkatan 

yang ajeg, maka juga terjadi peningkatan yang ajeg dalam kemampuan geraknya 

terutama keterampilan dasar lari, meloncat dan melempar (Sugiyanto 1994 : 39). 

Belum diketahuinya kemampuan motorik dan status gizi pada siswa-siswa 

SD khususnya siswa putra kelas 5 di gugus V kecamatan Jebres Surakarta tahun 

pelajaran 2006/2007 adalah salah satu alasan mengapa peneliti mengambil sampel 

penelitian tersebut. Disamping itu ada alasan lain mengapa peneliti mengambil 

sampel tersebut, yaitu tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa sangat 

bervariasi. Maksudnya pada usia tersebut ada sebagaian anak yang pertumbuhan 

dan perkembangannya kurang normal, yaitu badan kurus, kelihatan lemah dan ada 

juga beberapa siswa yang memiliki badan gemuk, suka jajan dan kurang gerak. 

Kondisi yang demikian tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan motoriknya. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, pengkajian dalam 

penelitian ini diarahkan pada dua pokok permasalahan yaitu kemampuan motorik 

dan status gizi. Hal inilah yang mendasari penelitian dengan judul ”Studi Tentang 
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Kemampuan Motorik dan Status Gizi Pada Siswa Putra Kelas V Sekolah Dasar 

Negeri se Gugus V Kecamatan Jebres Surakarta Tahun Pelajar 2006/2007”.  

    

 

 

 

 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas , maka 

masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai bertikut: 

1. Belum diketahui kemampuan motorik pada siswa putra kelas V SD Negeri 

se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. 

2. Belum diketahui tingkat status gizi pada siswa putra kelas V SD Negeri se 

Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. 

3. Bervariasinya tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa putra kelas V 

SD Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 

2006/2007. 

4. Kurangnya pemenuhan gizi yang seimbang pada siswa putra kelas V SD 

Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 

2006/2007. 

5. Kurangnya minat siswa untuk melekukan aktivitas di luar ruangan. 

 

C. Pambatasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, masalah dalam 

penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Kemampuan motorik pada siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di 

Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. 
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2. Status gizi pada siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di Kecamatan 

Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah dalam 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah  kemampuan motorik siswa putra kelas V SD Negeri se 

Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007? 

2. Bagaimanakah tingkat status gizi siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus 

V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk mangetahui : 

1. Kemampuan motorik siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di 

Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007.  

2. Status gizi siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di Kecamatan 

Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian ini daharapkan mempunyai manfaat : 

1. Bagi guru penjaskes dapat mengatahui kemampuan motorik dan tingkat 

status gizi siswanya. 

2. Sebagai masukan dan informasi untuk guru penjaskes agar dapat dijadikan 

pertimbangan dalam meningkatkan kemampuan motorik siswanya 

sehingga membantu pencapaian prestasi belajar siswa-siswanya.  

3. Bagi siswa, dapat mengetahui kemampuan motorik dan tingkat status 

gizinya. 

4. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan kepada orang tua siswa dalam 

meningkatkan status gizi anaknya dalam pencapaian prestasi belajar 

anaknya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Kemampuan Motorik 

a. Pengertian Kemampuan Motorik       

  Kemampuan motorik dapat pula disebut sebagai kemampuan gerak (motor 

ability). Mulyono B. (1994:298) menyatakan bahwa, “Kemampuan gerak dapat 

diidentifikasikan sebagai hadirnya kemampuan bawaan dan kemampuan yang 

diperoleh dalam melakukan keterampilan gerak (motor skill) dari sifat yang 

umum atau fundamental, kemampuan olahraga spesialisasi tingkat tinggi atau 

teknik senam”.      

Kemampuan gerak pada umumnya tak lepas dari aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa secara efektif dan efisien. Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1991: 

249) “Kemampuan gerak dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik, maka pelaksanaannya akan 

semakin efisien”. Agar gerakan yang dipelajari dapat dikuasai dengan baik, anak 

dituntut belajar dengan baik dan teratur sehingga akan diperoleh perilaku motorik 
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yang lebih baik dan terus dikembangkan menjadi suatu keterampilan dalam 

penampilan yang efektif dan efisien. 

Pengertian kemampuan motorik adalah persepsi yang menyangkut semua 

modalitas persepsi, yaitu stimulus yang diterima diteruskan ke pusat syaraf atau 

otak untuk diinterprestasikan. Disisi lain, kemampuan motorik adalah ciri-ciri 

umum atau kemampuan inidividual yang mendasari penampilan dalam berbagai 

keterampilan atau perfoma gerak (Gusril, 2004:4).  

Kemampuan motorik merupakan kemampuan yang mendasari gerak yang 

dilakukan, di luar teknik khusus dalam olahraga. Kemampuan motorik terdiri dari 

kemampuan gerak dasar yang bersifat relatif statis dan permanen, yang ditentukan 

oleh keturunan. Kemampuan motorik tidak mudah diubah melalui pengalaman 

dan latihan. Kemampuan motorik seseorang berkembang relatif secara otomatis 

sesuai dengan tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kematangan.  

Pada dasarnya kemampuan motorik ini merupakan faktor bawaan. Karena 

kemampuan motorik ini faktor bawaan, maka kemampuan motorik dalam diri 

manusia lebih bersifat statis, sulit berubah dan bertahan lama. Kemampuan 

motorik yang ditampilkan oleh seseorang juga dipengaruhi oleh kesegaran gerak 

yang dimilikinya. Dalam hal ini yang dipengaruhi oleh pengalaman dan latihan. 

Dengan demikian kemampuan motorik seseorang sangat bergantung pada faktor 

bawaan, namun demikian kemampuan motorik yang ditampilkan dipengaruhi oleh 

faktor pengalaman dan latihan. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Motorik 

Menurut Sukintaka (2004:79) bahwa, “Berkembangnya kemampuan motorik 

sangat ditentukan oleh dua faktor yakni pertumbuhan dan perkembangan dan 

masih didukung dengan latihan sesuai dengan kematangan anak dan gizi yang 

baik”. Sedangkan Burke (1980:79) menyatakan Faktor seperti tipe tubuh, dasar 

fisiologis, intelegensi, usia dan jenis kelamin merupakan faktor pembawaan yang 

dapat mempengaruhi kemampuan motorik. Berikut ini akan diuraikan mengenai 

pengaruh kondisi fisik, jenis kelamin, intelegensi dan usia terhadap kemampuan 

motorik. 
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1) Pengaruh Unsur Kondisi Fisik Terhadap Kemampuan Motorik 

Kemampuan motorik merupakan unsur yang mendasari kemampuan gerak 

dari seseorang. Kemampuan motorik terdiri dari unsur gerak dasar yang dimiliki 

manusia. Unsur-unsur gerak dasar dari kemampuan motorik tersebut, terdiri dari 

unsur kondisi fisik yang mendasari pembentukan keterampilan motorik anak. 

Kemampuan gerak (kemampuan motorik) yang ditampilkan anak dalam 

kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada komponen-komponen kondisi 

fisik yang dimiliki.  

Antara komponen gerak (motorik) dengan kemampuan kondisi fisik tidak 

dapat dipisahkan. Unsur kondisi fisik merupakan unsur yang mendasari 

terhadap tampilnya gerak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-

unsur fisik yang mendasari keterampilan gerak anak menurut Iskandar Z. Adi 

Sapoetra dkk (1999:8) terdiri dari “(a) kecepatan, (b) power, (c) kelincahan, (d) 

koordinasi, (e) keseimbangan dan (f) kecepatan reaksi”. Unsur daya tahan, 

kekuatan otot dan kelentukan juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

gerak yang ditampilkan anak.  

 

2) Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Kemampuan Motorik 

Jenis kelamin merupakan suatu ciri yang menandakan seseorang yang       

dibawa sejak lahir. Secara kodrati antara laki-laki dan perempuan memiliki ciri-

ciri fisik dan kemampuan yang berbeda. Rusli Lutan (1998; 349) bahwa empat 

alasan mengapa terjadi perbedaan dalam penampilan gerak antara laki-laki dan 

perempuan yaitu: (1) bentuk tubuh, (2) strutur anatomis (3) fungsi fisiologis dan 

(4) faktor-faktor budaya. Antara laki-laki dan perempuan secara  anatomis dan 

fisiologis memiliki perbedaan hal ini nampak jelas dengan adanya perbedaan 

ukuran tubuh, komposisi tubuh serta kemampuan fungsi paru dan jantung. 

Perbedaan tersebut nampak terutama sejak mulai umur 6 tahun. Anak SD kelas 

V adalah anak yang berumur 9 - 11 tahun. Pada usia 9 dan 10 tahun anak 

perempuan menjadi sedikit lebih tinggi dan berat dari pada anak laki-laki. Tetapi 

kemudian anak laki-laki dapat melampaui anak perempuan dalam hal tinggi 
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badan dan pertumbuhan otot. Pada usia 11 tahun laki-laki dan perempuan lebih 

senang dipisah dalam kegiatan bermainnya, perilaku mereka menjadi lebih 

terpadu, anak laki-laki selalu unggul dalam pertumbuhan. Anak laki-laki akan 

menggalami peningkatan ukuran tubuh lebih besar dari pada perempuan, dapat 

dilihat dari paha anak perempuan lebih besar adapun disekitar torak dan lengan 

untuk laki-laki  menggalami pembesaran yang lebih cepat dalam Phil Yanuar 

Kiram (1992: 37). Selain itu juga diikuti oleh hormon pertumbuhan antara anak 

laki-laki dan perempuan juga berbeda. Pada pria terjadi penambahan jaringan 

otot sedangkan pada wanita menuju pada pengurangan otot dan penambahan 

jaring lemak demikian macam keadaan tersebut  maka pria jelas akan memiliki 

kekuatan lebih besar daripada wanita. Oleh karena itu anak laki-laki rata-rata 

memiliki kemampuan gerak yang lebih tinggi daripada anak perempuan. 

Pada masa anak-anak perkembangan dan pertumbuhan fisik antara pria 

dan wanita kurang lebih sama, kemudian menginjak remaja mengalami 

perbedaan. “Peningkatan (pertumbuhan dan perkembangan fisik) tercepat anak 

perempuan secara fisik dan fisiologis mencapai kematangannya lebih awal 

kurang lebih 2 tahun” (Waharsono, 1999:42). Pada masa ini wanita mengalami 

perkembangan fisik yang lebih tinggi daripada pria. Lebih lanjut Waharsono 

(1999:42) mengemukakan bahwa, “pada anak perempuan peningkatan kekuatan 

tercepatnya dicapai pada usia antara 9-10 tahun, sedangkan pada anak laki-laki 

peningkatan tecepatnya pada usia 11-12 tahun”. 

 

3) Pengaruh Intelegensia Terhadap Kemampuan Motorik 

Intelegensia merupakan kemampuan dasar seseorang untuk berfikir dan 

berbuat sesuatu. Secara lebih luas dan terperinci oxendine yang dikutip Rusli 

Lutan (1998:350) mengemukakan bahwa: 

“Intelegensia pada dasarnya merupakan (1) kemampuan untuk 
menyesuaikan diri dengan situasi baru, (2) kemampuan untuk berfikir 
abstrak, (3) pembeda kualitas antara manusia dengan hewan, (4) abilitas 
untuk berfikir dengan cepat, (5) cara seseorang berprilaku dalam 
menghadapi masalah yang berubah-ubah”. 
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Penguasaan terhadap keterampilan motorik juga dipengaruhi tingkat 

intelegensia anak. Kecepatan anak dalam mempelajari suatu jenis gerakan yang 

rumit dan kompleks sangat bergantung pada tingkat intelegensia yang dimiliki. 

Anak yang cerdas (intelegensinya tinggi) tentu memiliki kemampuan yang lebih 

cepat untuk menguasai jenis keterampilan yang lebih kompleks dari pada anak 

yang intelegensinya rendah. 

 

4) Pengaruh Usia Terhadap Kemampuan Motorik 

Kemampuan motorik anak berkembang sesuai tingkatan usia dan taraf 

pertumbuhan fisiknya sesuai dengan kodrat alamiah pada manusia, seseorang 

pada usia muda mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan 

bertambahnya usia, anak mengalami pertumbuhan, perkembangan dan 

kematangan baik fisik, fisiologis maupun psikologis. Anak mengalami 

pertumbuhan yaitu berupa, bertambahnya masa otot, bertambahnya ukuran 

tubuh, bertambahnya ukuran organ jantung dan paru-paru. Seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan manusia dari anak-anak hingga dewasa 

kemampuan motorik seseorang akan meningkat. 

Pertumbuhan dan perkembangan fisik dan fisiologis anak berpengaruh 

terhadap penampilan gerak yang dilakukan. Dalam hal ini Waharsono (1999:53) 

mengemukakan bahwa, “sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh dan 

meningkatnya kemampuan fisik, maka meningkat pulalah kemampuan gerak 

anak besar”. 

Penguasaan gerak yang dimiliki anak berbeda sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan masa anak kecil, anak 

besar, masa pra pubertas dan masa pubertas memiliki karakteristik yang 

berbeda. Penguasaan gerak anak pada anak besar lebih baik jika dibandingkan 

dengan masa anak kecil. Demikian juga pada masa pasca pubertas, kemampuan 

motorik anak lebih baik dari  pada masa pra pubertas. 

Semakin tinggi tingkatan usia seseorang sampai pada taraf tertentu, maka 

semakin tinggi pula tingkat keterampilan motorik yang harus dimiliki. Menurut 

Schmidt yang dikutip Rusli Lutan (1988:348) bahwa, “salah satu generalisasi 
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yang sederhana mengungkapkan efek usia terhadap taraf keterampilan motorik 

ialah setelah lewat usia 25 tahun terjadi penurunan yang sistematik dalam 

perilaku motorik”. Dengan demikian sebelum usia 25 tahun keterampilan 

motorik seseorang dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya.   

 

c. Klasifikasi Keterampilan Motorik 

1) Keterampilan Motorik Kasar (gross motor skills) dan Keterampilan  

Motorik Halus (fine motor skills) 

Tingkah laku gerak sering ditemukan kata-kata yang digunakan untuk 

menunjukkan bagian-bagian dan tingkatan yang dilakukan oleh tubuh manusia 

dalam pola pergerakan. Gerakan-gerakan motorik tersebut sering didefinisikan 

sebagai kemampuan motorik kasar dan halus (gross and fine motor skill). Untuk 

menentukannya. Cratty dalam George H Sage (1984:18)  berpendapat bahwa, 

”Kemampuan motorik bisa saja ditempatkan dalam sebuah rangkaian 
kesatuan dari gerak tajam kekasar dengan klasifikasi sebagai berikut: 
berdasarkan pada ukuran otot yang dilibatkan dalam pelaksanaan gerak, 
jumlah dorongan yang digunakan, atau besarnya jarak dimana gerakan 
tersebut terjadi”. 

 
Kemampuan motorik kasar melibatkan gerakan seliruh badan dan gerakan 

seluruh tungkai & lengan seperti; berjalan, melompat, berenang, shooting dalam 

jumpshot, atau melakukan servis dalam tennis. Kemampuan motorik tajam 

dilakukan oleh otot-otot kecil khususnya jari, tangan dan lengan bawah, dan 

sering kali melibatkan koordinasi mata dan tangan (George H Sage 1984:18). 

 

2) Keterampilan Tersendiri (discrete), Berurutan (serial) dan  

Berkelanjutan (continuous) 

Menurut George H Sage (1984:19), pengertian dari kemampuan tersendiri 

(discrete), berurutan (serial) dan  berkelanjutan (continuous,) adalah :  

1. Kemampuan tersendiri (discrete): ditandai dengan kejelasan awalan 
dan akhiran sebuah gerakan, kemampuan ini hanya melibatkan gerakan 
tunggal seperti dalam gerakan menembak anak panah dan melempar 
bola. 
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2. Kemampuan berurutan (serial) : saat awalan dan akhiran gerakan 
tersebut bisa diidentifikasikan dan saling berurutan dalam satu 
rangkaian, contohnya senam rutin dalam palang bertingkat dan palang 
sejajar. 

3. Kemampuan berkelanjutan (continuous) adalah gerakan yang 
berulang-ulang seperti pada gerakan lari dan renang gaya bebas. 

 

3) Keterampilan Tertutup (closed skills) dan Keterampilan Terbuka 

(open skills) 

Kemampuan gerak manusia bisa diklasifikasikan sebagai kemampuan 

tertutup dan kemampuan terbuka bergantung pada tingkatan mana pelaku bisa 

melakukan urutan gerak standar dan pada tingkat mana pelaksanaan gerakan 

efektif berdasarkan pada kondisi lingkungan dimana gerakan itu terjadi 

dikemukakan oleh E.C Poulton dalam George H Sage (1984:18).  

Menurut George H Sage (1984:18), pengertian dari kemampuan terbuka 

dan tertutup adalah :  

1. Kemampuan terbuka (open skill) adalah gerakan yang harus dilakukan 
dalam kondisi lingkungan yang bervariasi.gerakan ini memerlukan 
respon yang fleksibel. Sebagai contoh menangkap dan mengembalikan 
bola dari lokasi yang berbeda dilapangan pada  pemain bola tangan 
tidak akan pernah menggunakan pola gerakan yang sama dalam 
melakukan dua lemparan/tembakan. 

2. Kemampuan tertutup (closed skill) adalah  pola gerakan yang konsisten 
dan dilakukan dalam lingkungan yang tidak berubah,jika kondisi 
lingkungannya stabil dan tidak berubah, maka siswa  akan berusaha 
untuk melakukan gerakan yang paling efektif. Sebagai contoh Senam 
ketangkasan, loncat papan, lempar cakram, tolak peluru 

 
 

4)  Keterampilan Langkah Dalam (self-paced) dan Langkah Luar 

(externally-paced) 

George H Sage (1984:20), dfinisi dari kemampuan langkah dalam dan 

langkah luar adalah :  

1. Langkah dalam (self-paced) adalah pelaksanaan beberapa gerak 
motorik, langkah-langkah yang berada dibawah kontrol pelaku. 
Sebagai contoh Bowling, golf, dan renang 

2. Langkah luar (externally-paced) adalah Gerakan yang mengharuskan 
pelaku merespon objek luar. Sebagai contoh Fielder dalam baseball 
atau softball harus merespon terbangnya bola sebelum menangkapnya. 
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Pemain tennis yang melakukan pukulan  back-hand stroke harus 
merespon pada lintasan bola tersebut. 

 

d. Perkembangan Kemampuan Motorik  Anak 

Sesuai dengan kodrat alamiahnya manusia, sejak lahir mengalami 

perubahan-perubahan, berupa peningkatan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

Perubahan-perubahan tersebut disebut pertumbuhan dan perkembangan. 

Perkembangan merupakan proses perubahan kapasitas fungsional atau 

kemampuan kerja organ-organ tubuh kearah keadaan yang makin terorganisasi 

dan terspesialisasi. Manusia dari anak-anak hingga dewasa mengalami berbagai 

perkembangan, antara lain yaitu perkembangan fisiologis, psikologis, intelektual, 

sosial dan kemampuan gerak. 

Perkembangan gerak dapat pula disebut motor development. Menurut 

Waharsono (1999:5) bahwa, 

“Perkembangan gerak atau motor development adalah suatu proses sejalan 
dengan bertambahnya usia dimana secara bertahap dan berkesinambung 
gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisasi 
dan tidak terampil ke arah penampilan keterampilan gerak yang kompleks 
dan terorganisasi dengan baik, yang pada akhirnya ke arah penyesuaian 
keterampilan menyertai terjadinya proses menua (menjadi tua) dalam 
kehidupan normal”. 
 

Manusia sebagai makhluk yang dinamis, memiliki kemampuan gerak yang 

paling sempurna jika dibandingkan dengan binatang. Penguasaan berbagai 

kemampuan gerak yang dimiliki oleh menusia tidak dicapai dengan serta merta. 

Anak mengalami perkembangan gerak dengan melalui tahapan-tahapan. Secara 

kronologis sepanjang hidupnya menusia dapat dibedakan ke dalam lima tahap 

kehidupan yaitu, masa bayi, masa anak kecil, masa anak besar, masa remaja serta 

masa dewasa dan tua. Setiap masa kehidupan manusia memiliki kecenderungan-

kecenderungan karakteristik tertentu, termasuk di dalamnya yang berhubungan 

dengan perkembangan geraknya. 

Sejak lahir, secara bertahap dan berangsur-angsur anak mengalami 

peningkatan kemampuan gerak. Peningkatan kemampuan gerak dapat 

diidentifikasikan melalui penampilan geraknya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Waharsono (1999:53) :Peningkatan kemampuan gerak dapat 

diidentifikasikan dalam bentuk : (a) gerakan dapat dilakukan dengan mekanika 

tubuh yang makin efisien, (b) gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan 

terkontrol, (c) pola atau bentuk gerakan makin bervariasi, (d) gerakan semakin 

bertenaga. 

Perkembangan motorik anak dapat dilihat dari kemampuan geraknya yang 

makin bervariasi. Berbagai macam gerakan dapat dilakukan semakin efisien, 

halus, lancar dan terkontrol serta bertenaga. Perkembangan gerak yang dicapai 

manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penguasaan terhadap 

berbagai kemampuan motorik dapat dicapai jika anak memperoleh kesempatan 

untuk melakukannya. Anak yang kurang mendapat kesempatan untuk melakukan 

berbagai aktivitas fisik, dapat berakibat pada terhambatnya perkembangan gerak 

yang dicapai. 

 

e. Pertumbuhan dan Perkembangan Keterampilan Motorik Masa Anak 

Besar 

Anak mengalami perkembangan gerak dengan melalui tahapan-tahapan. 

Analisis perkembangan gerak pada manusia ditinjau mulai sejak lahir hingga tua. 

Secara kronologis sepanjang hidupnya manusia dapat dibedakan dalam lima 

tahapan kehidupan yaitu, masa bayi, masa anak kecil, masa anak besar, masa 

remaja serta masa dewasa dan tua. Setiap masa kehidupan manusia memiliki 

kecenderungan-kecenderungan karakteristik tertentu, termasuk di dalamnya yang 

berhubungan dengan perkembangan geraknya. Dalam penelitian ini yang dikaji 

anak perkembangan kemampuan motorik pada masa anak besar. 

Pada umumnya masa anak besar berusia 6 sampai 12 tahun. Waharsono 

(1999:37) mengemukakan bahwa, 

“Ukuran dan proporsi bagian-bagan tubuh anak besar mengalami 
perubahan dibandingkan pada anak kecil. Secara proporsional kaki dan 
tangan tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan togok, hal ini 
seperti halnya terjadi pada anak-anak kecil .Dengan kecepatan 
pertumbuhan kaki dan pertumbuhan togok yang tidak sama, maka anak 
besar umumnya menjadi panjang kakinya. Hal ini makin tampak pada 
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akhir masa anak besar.Pada umur 6 tahun panjang kaki + 45% dari tinggi 
badan, dan pada umur 11 tahun panjang kaki + 47% dari tinggi badan”. 
 

Pada usia anak besar, anggota gerak atas dan anggota gerak bawahnya 

bertambah dengan cepat. Keadaan tersebut berpengaruh pada perkembangan 

kemampuan gerak yang dicapainya. Dengan cepatnya pertumbuhan anggota gerak 

atas maupun bawah tersebut, maka perkembangan kemampuan motorik anak juga 

cukup pesat. 

Pada anak besar juga mengalami pertumbuhan otot yang pesat. Waharsono 

(1999:55) mengemukakan bahwa, “Pada masa anak besar pertumbuhan panjang 

kaki cukup cepat, demikian juga pertumbuhan jaringan ototnya terutama pada 

tahun-tahun terakhir”. Dengan keadaan tersebut maka kekuatan otot yang 

dimilikinya juga meningkat. Dengan kekuatan otot yang meningkat tersebut, maka 

kemampuan gerak seperti melempar, berlari, memanjat, melompat dan sebagainya 

juga meningkat dengan pesat. Sebab kekuatan merupakan faktor utama yang 

mendasari berbagai gerak fisik seperti yang dikemukakan tersebut.  

 

f. Pertumbuhan dan Perkembangan Kemampuan Motorik Anak Usia 

Sekolah Dasar 

Dalam pendidikan jasmani di Sekolah Dasar, siswa dikelompokan menjadi 

dua ruang lingkup, yaitu : “(1) Olahraga pendidikan untuk anak-anak masa usia 6-

9 tahun atau siswa kelas I , II dan III.. (2) Olahraga pendidikan untuk anak-anak 

usia  10-12 tahun atau siswa kelas  IV, V dan  VI “ (Sudjarwo dkk,1984:5).  

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah kemampuan motorik pada kelompok 

siswa kelas V. Siswa pada kelas V rata-rata memiliki usia 9-11 tahun. Seiring 

dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan 

motorik anak usia 9-11 tahun sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap 

geraknya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Pada masa ini ditandai 

dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Anak lebih menyukai 

permainan terutama yang bersifat persaingan, dengan pokok perhatian pada 

keterampilan dan keunggulan dan tidak semata-mata pada kegembiraan. Oleh 

karena itu, usia ini merupakan masa ideal untuk belajar keterampilan yang 
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berkaitan dengan motorik ini, seperti main sepak bola, bola basket, bulutangkis, 

boal voli, dan olahraga lain yang bersifat permainan.  

 
g. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam belajar kemampuan 

motorik anak usia 9 sampai 11 tahun. 

Menurut  Purnomo Ananto.dkk (www,google.id) ada 6 hal penting yang 

harus diperhatikan dalam belajar gerak yaitu : 

1) Kesiapan Belajar 
Apabila pelajaran itu dikaitkan dengan kesiapan belajar, maka yang 
dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah 
siap akan lebih unggul ketimbang oleh orang yang belum siap untuk 
belajar. 

2) Kesempatan Belajar 
Banyak anak yang tidak berkesempatan untuk mempelajari motorik 
karena hidup dalam lingkungan yang tidak menyediakan kesempatan 
belajar atau karena orang tua takut hal yang demikian akan melukai 
anaknya. 

3) Kesempatan Berpraktek / latihan 
Anak harus diberi waktu untuk berpratek / latihan sebanyak yang 
diperlukan untuk menguasai. Meskipun demikian, kualitas praktek / 
latihan jauh lebih penting ketimbang kuantitasnya. Jika anak berpraktek / 
berlatih dengan model sekali pukul hilang, maka akan berkembang 
kebiasaan kegiatan yang jelek dan gerakan yang tidak efisien. 

4) Model yang Baik 
Dalam belajar gerak (motorik), meniru suatu model memainkan peran 
yang penting, maka untuk mempelajari suatu dengan baik; anak harus 
dapat mencontoh dengan baik 

5) Bimbingan  
Untuk meniru suatu model dengan betul, anak membutuhkan bimbingan. 
Bimbingan juga membantu anak membetulkan sesuatu kesalahan 
sebelum kesalahan tersebut terlanjur dipelajari dengan baik sehingga 
sulit dibetulkan kembali. 

6) Motivasi  
Motivasi belajar penting untuk mempertahankan minat dari 
ketertinggalan, untuk mempelajari, sumber motivasi adalah kepuasan 
pribadi yang diperoleh anak dari kegiatan tersebut, kemandirian dan 
gengsi yang diperoleh dari kelompok sebayanya serta kompensasi 
terhadap perasaan kurang mampu dalam bidang lain khususnya dalam 
tugas sekolah. 

 

h. Tes Kemampuan Motorik  
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Dalam menganalisa kemampuan motorik sekolah dasar, terdapat beberapa 

kemampuan yang dites. Sugiyanto (2002: 4-27) menjelaskan sebagai berikut: 

1) Komponen Perkembangan Kemampuan Melompat. 
Kemampuan melompat dapat digunakan sebagai prediktor kekuatan 
tubuh dan juga bisa merupakan tes diagnosik dalam hal koordinasi gerak 
perkembangan kemampuan melompat berkaitan erat dengan peningkatan 
kekuatan dan koordisi tubuh. 
Pada masa anak besar terjadi perkembangan melompat cukup erat. 
Perkembangan berbentuk daya lompat (makin jauh dan makin tinggi) 
dan berbentuk peningkatan kualitas bentuk gerakan. Bentuk gerakan 
semakin baik atau semakin efisien ditinjau secara mekanik 
Perbandingan melompat antara anak laki-laki dan anak perempuan 
sampai umur lebih kurang 9 tahun hanya sedikit perbedaanya dan 
sesudahnya perbedaan itu semakin besar anak laki-laki lebih baik dalam 
kemampuan melompatnya, baik ditinjau dari segi daya loncat maupun  
dari segi kualitas geraknya. Berikut grafik yang menunjukkan irama 
perkembangan kemampuan melompat usia 5 – 17 tahun.  
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Grafik 1.Perkembangan lompat Jauh Tanpa Awalan pada Usia 5 sampai 17 Tahun 
(Espenshade dan Eckert dalam Sugiyanto 1998:156) 

 

2) Komponen Perkembangan Kemampuan melempar 
Perkembangan kemampuan melempar pada anak besar meliputi dua 
aspek perkembangan yaitu Perkembangan yang bersifat kualitatif 
(kualitas gerakan melemparnya semakin baik dan effisien) dan 
Kuantitaif (anak semakin jauh kemampuan  melemparnya) 
Kemampuan melempar bisa dinilai dengan cara mengukur jauhnya 
lemparan menggunakan dengan bola medicine sedangkan untuk menilai 
kemampuan yang bersifat kualitatif bisa menggunakan analisis 
sinamatografi yaitu analisis rekaman gambar untuk melihat kebenaran 
mekaniknya. 
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Kecenderungan perkembangan lengan dan bahu yang mulai berbeda 
antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masa anak besar, maka 
perbedaan kemampuan melemparnya pun menjadi makin besar. Bentuk 
perkembangan lengan dan bahu anak laki-laki sampai umur 17 tahun 
masih terus meningkat kemampuannya, sedangkan anak perempuan 
peningkatan hanya sampai umur 14 tahun, untuk kemampuan melempar 
ke arah sasaran tertentu dimana unsur kekuatan tidak banyak digunakan 
atau hanya menekankan pada ketepatan antara anak laki-laki dan anak 
perempuan tidak berbeda kemampuannya, namun secara mekanik anak 
laki-laki lebih baik. Berikut grafik perkembangan kemampuan melempar 
sejauh-jauhnya pada usia 5 - 17 tahun  
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Grafik 2. Perkembangan Kemampuan Melempar Jauh pada Usia 5 – 17 

Tahun.(Espenshade dan Eckert dalam Sugiyanto 1998:158) 

 

3) Perkembangan Kemampuan Berlari 
Untuk mengetahui kemampuan kecepatan dan kelincahan bisa diukur 
dengan tes lari zig-zag. Kecepatan berlari dihasilkan dari panjangnya 
langkah dan cepatnya irama langkah. Panjang langkah dipengaruhi otot 
kaki, sedangkan kelincahan dipengaruhi oleh kemampuan membelok 
atau merubah arah. 
Pada anak besar pertumbuhan panjang kaki cukup cepat demikian juga 
pertumbuhan jaringan ototnya. Dengan kecenderungan pertumbuhan 
tersebut sangat mendukung perkembangan kemampuan berlari. Berikut 
grafik yang menunjukkan irama perkembangan kemampuan berlari anak 
berusia 5 – 17 tahun. 
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Grafik 3. Kemampuan berlari cepat anak-anak usia 5 sampai dengan 17 tahun. 

(Espenshade dan Eckert dalam Sugiyanto 1998 : 154) 

 
2. Status gizi 

Gizi bersangkut paut dan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan, antara 

lain dengan pertumbuhan jasmani, kecerdasan otak, daya tahan tubuh dan 

produktivitas kerja. Kata “gizi” berasal dari bahasa arab yang berarti “makanan”. 

Setelah diketahui bahwa di dalam makanan terdapat zat hidrat arang, lemak, 

protein, vitamin dan mineral, maka gizi itu merupakan sebagian dari kehidupan 

manusia yang harus dipraktekkan seharu-hari. 

Manusia membutuhkan gizi untuk melakukan kegiatan yang dilakukan 

sehari-hari,bila suatu hari mengalami kurang makanan, tubuh akan terasa lemas, 

tak bertenaga, malas, kurang bersemangat, dan lain sebagainya. Pada saat tertentu  

seseorang akan merasa lapar dan dahaga, itu merupakan tanda pertama gizi yang 

diperlukan tak mencukupi lagi. Makanan juga berfungsi untuk pertumbuhan, 

perkembangan fisik,dan mental, kegiatan kerja, menjaga kondisi tubuh, 

menimbulkan rasa aman dan bahagia. 

 

a. Pengertian Status Gizi 

Makan bagi orang hidup, ternyata bukan semata-mata agar perut menjadi 

kenyang saja. Tapi makanan yang dimakan harus dapat menunjang kegiatan 

sehari-harinyayaitu untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan diperlukan 

oleh tubuh. Status gizi menurut Bambang Soetedjo (1992 : 1) diartikan sebagai 
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“suatu keadaan jasmani dan rohani yang dihasilkan oleh  makanan yang dimakan 

dan proses penggunaanya oleh tubuh. Kiranya perlu dikembangkan suatu 

kebiasaan makan yng sehat sejak usia muda, sehingga dapat tercipta kebiasaan 

makan yang baik“. Hal senada juga dikemukakan Suhardjo (1985 : 15) bahwa, 

“status gizi diartikan sebagai suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh 

konsumsi, penyerapan, dan penggunaan makanan. Susunan makanan yang 

memenuhi kebutuhan tubuh dapat menciptakan status gizi yang memuaskan”. 

Dari pendapat diatas dapat didefinisikan bahwa status gizi merupakan 

pencerminan atau akibat dari makanan yang dimakan oleh tubuh, sehingga status 

gizi yang dimiliki oleh seseorang bergantung pada makanan yang dimakan. 

Adanya pemaaman individu dalam keluarga atau masyarakat akan faedah 

makanan bergizi bagi kesehatan, akan dapat mengurangi terjadinya gangguan gizi. 

Karena dengan pemahaman yang benar menginai gizi,akan membantu seseorang 

dalam memilih makanan yang dikonsumsi, sehingga pemenuhan gizi dapat 

dicapai dari makanan yang dimakan. Dengan demikian gizi merupakan faktor 

yang penyting dalam kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas. 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi ststus gizi 

Status gizi seseorang banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. 

Kebutuhan gizi tiap-tiap individu berbeda-beda, bergantung pada kapasitas kerja 

yang dilakukan. Bambang Soetedjo (1993 : 45) mengemukakan pendapat bahwa, 

unsur-unsur yang mempengaruhi status gizi seseorang adalah sebagai berikut:  

1) Intake makanan/ jumlah makanan  
Yaitu jumlah makanan yang diserap kedalam tubuh tergantung dari 
banyak sedikitnya makanan yang dimakan. 

2) Tingkat sosial ekonomi  
Keadaan ekonomi keluarga berpengaruh pada penyediaan bahan 
makanan yang cukup akan nilai gizi. Keadaan ekonomi keluarga yang 
rendah akan terasa lebih baik, jika dibandingkan dengan keadaan 
ekonomi yang baik. 

3) Tingkat pendidikan  
Tingat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada status gizinya. 
Pangetahuan akan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi sangat 
penting, sehingga memilih bahan makanan yang bernilai gizi tinggi perlu 
diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. 
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4) Hygiene dan sanitasi lingkungan. 
 Keadaan lingkungan tempat tinggal yang sehat sangat mendukung 
pencapaian gizi yang baik. 

 

Pada kenyataannya, di masyarakat masih banyak terjadi gangguan-gangguan 

gizi yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:  

1) Ketidak tahuan antara makanan dan kesehatan banyak terjadi pada 

keluarga yang tidak memperhatikan makanan yang di makan 

2) Kebiasaan atau pantangan terhadap makanan tertentu 

3) Prasangka buruk terhadap beberapa janis makanan yang bernilai gizi 

tinggi 

4) Kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan 

5) Penghasilan keluarga yang rendah  

6) Jarak kelahiran yang terlalu rendah. 

 
Gizi diperlukan manusia untuk menjamin kelangsungan hidup, menjalankan 

alat-alat dalam tubuh, untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel yang rusak. Gizi 

itu harus tersedia sesara teratur dalam ragam mutu dan jumlah yang cukup, agar 

tetap sehat, bergairah dan kuat bekerja. 

Status gizi yang baik sangat dibutuhkan dalam melakukan aktivitas selalu 

berhubungan dangan keadaan tubuh dan banyak penyakit yang di timbulkan 

karena kurang gizi. Gizi juga selalu berhubungan dengan pertumbuhan jasmani, 

kecerdasan otak, daya tahan tubuh, produktivitas kerja dan keluarga berencana. 

 

c. Pentingnya Gizi Seimbang 

Manusia dalam kehidupannya sangat memerlukan zat-zat makanan untuk 

kelangsungan hidup organ tubuh. Makanan merupakan kebutuhan utama untuk 

kelangsungan hidup manusia dan sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan. 

Tubuh manusia, baik dalam keadaan istirahat maupun bekerja sangat memerlukan 

zat-zat gizi kedalam organ tubuh. Makanan juga diperlukan guna memelihara 

kondisi fisik yang baik. Anak sebagai individu yang sedang tumbuh dan 

berkembang sangat memerlukan makanan yang mengandung gizi yang cukup.  
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Intake Gizi yang baik berperan penting di dalam mencapai pertumbuhan 

badan yang optimal. Dan pertumbuhan badan yang optimal ini mencakup pula 

pertumbuhan otak yang sangat menentukan kecerdasan seseorang. Dampak akhir 

dari konsumsi gizi yang baik dan seimbang adalah kualitas sumber daya manusia. 

Tanpa mendapat masukan gizi yang baik, maka pertumbuhan dan perkembangan 

kemungkinan akan terhambat. 

Makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung gizi yang 

seimbang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh. Makanan yang 

dikonsumsi harus disesuaikan dengan aktivitas fisik sehari-hari. Menurut Sarwoto 

dan Bambang Soetedjo (1993:23) bahwa, ”Kualitas makanan yang kita makan 

dengan didukung oleh kegiatan fisik yang teratur akan memberikan jaminan 

terhadap tingkat kesehatan seseorang. Namun sebaliknya makanan yang baik 

tanpa didukung oleh kegiatan fisik dalam arti kerja dan istirahat yang tidak 

seimbang, akan menimbulkan beban bagi tubuh. 

. Kebutuhan gizi untuk setiap orang tergantung pada aktivitas yang 

dilakukan sehari-hari. Makanan yang dikonsumsi tidak boleh berlebihan atau 

terlalu sedikit. Makanan yang seimbang baik kualitas maupun kuantitasnya akan 

dapat dicapai status gizi yang baik.  

Obesitas (kegemukan) dan overwight sering digunakan untuk 

menggambarkan anak-anak yang bergizi lebih. Obesitas pada anak dapat terjadi 

karena ketidakseimbangan antara energi yang dikonsumsi dengan energi yang 

dikeluarkan. Artinya, anak tersebut banyak makan tetapi kurang aktivitas fisik. 

Obesitas (kegemukan) juga terjadi karena makanan yang dikonsumsi terlalu 

berlebihan maka akan terjadi penumpukan lemak dalam tubuh, dan dibiarkan 

dalam waktu yang relatif lama. 

Anak-anak yang menderita gizi kurang berpenampilan lebih pendek dengan 

bobot badan lebih rendah. Laju pertumbuhan bobot akan lebih banyak terpengaruh 

pada kondisi kurang gizi dibandingkan tinggi badan. Bila defisiensi gizi 

berlangsung lama dan parah, maka pertumbuhan tinggi badan akan terpengaruh 

pula, bahkan proses pendewasaan akan terganggu.    
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d. Akibat kekurangan gizi 

Banyak gangguan yang ditimbulkan akibat kekurangan gizi, Bambang 

Soetedjo (1993 : 3) mengemukakan sebagai berikut : 

1. Akibat kekurangan gizi dengan pertumbuhan jasmani. 
Keadaan gizi atau makanan berpengaruh terhadap pertumbuhan jasmani 
seseorang, jika gizinya baik pertumbuhan jasmaninya lebih baik dan 
lancar jika dibandingkan dengan gizinya buruk. 

2. Akibat kekurangan gizi dengan kecerdasan otak 
Terutama pada anak-anak yang memiliki zat pembangun yang berasal 
dari makanan yang cukup, sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan 
perkembangan otaknya. Kekurangan zat pembangun manyebabkan 
kecerdasan otaknya akan berkurang  atau lamban, tidak kreatif, pasif, 
dan tidak berinisiatif. 

3. Akibat kekurangan gizi dengan daya tahan tubuh. 
Orang yang tidak mendapat makanan yang bergizi akan mudah terkena 
penyakit 

4. Akibat kekurangan gizi dengan produktivitas kerja.  
Makanan akan menimbulkan energi atau kekuatan bagi tubuh, sehingga 
dengan tambahan makanan atau keadaan gizi yang cukup, produktivitas 
kerja akan meningkat. 

5. Akibat kekurangan gizi dengan kuluarga berencana 
Salah satu usaha keluarga berencana adalah menjarangkan kelahiran dan 
membatasi jumlah anak. Penyajian gizi yang sehat dan memadai akan 
lebih mudah dilaksanakan pada keluarga kecil, sehingga kesejahteraan 
keluarga akan mudah dicapai. 

 
Dari apa yang dikemukakkan diatas, jelaslah bahwa gizi sangat penting daan 

dibutuhkan dalam tubuh manusia. Kekurangan gizi dapat menyebabkan berbagai 

penyakit yang akan mengganggu kelangsungan hudup. 

 

e. Penggolongan zat gizi 

Dalam mencapai kualitas hidup yang sehat, manusia memerlukan gizi yang 

harus tersedia dalam makanan sehari-hari. Makanan menyediakan unsur-unsur 

kimia tubuh yang dikenal dengan zat gizi. Berdasarkan fungsinya zat-zat makanan 

dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Zat tenaga (hidrat arang, lemak, protein), (2) Zat 

Pembangun (protein, mineral, air), (3) Zat pengatur (mineral, air, vitamin). 

Zat-zat tersebut diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, untuk 

mengganti jaringan yang rusak serta menggatur berbagai fungsi tubuh. 

Karbohidrat, protein dan lemak dapat mengghasilkan energi untuk keperluan 
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hidup sehari-hari, sedangkan vitamin, mineral  dan air dipakai oleh tubuh untuk 

mengatur berbagai kegiatan hidup sehari-hari dan untuk mengatur berbagai 

kegiatan metabolisme didalam tubuh. 

 

f. Penilaian status gizi 

Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan berbagai cara, satu diantaranya 

adalah dengan metode antropometri. Dengan antropometrik dapat dilakukan 

beberapa macam pengukuran yaitu pengukuran berat badan (BB), tinggi badan 

(TB), lingkar kepala (LK), lingkar lengan atas (LLA), dan lingkaran dada (LD), 

tebal lemak dan sebagainya (Soekirman, 2000:66). Berat badan berkorelasi linier 

dengan tinggi badan, artinya dalam keadaan normal perkembangan berat badan 

akan mengikuti pertambahan tinggi badan pada percepatan tertentu.  

Indeks massa tubuh (IMT) merupakan indeks yang dihitung sebagai hasil 

bagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat dari tinggi badan dalam meter. 

IMT adalah nilai konversi dari hasil pengukuran antropometrik tinggi badan dan 

berat badan.didalam penelitian ini yang digunakan untuk mangetahui keadaan gizi 

siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta 

ditentukan dengan rumus indeks berat badan terhadap tinggi badan menurut 

Iskandar Z. Sapoetra (1999:39) sebagai berikut: 

)(mKuadrat Badan  Tinggi

(Kg)Badan Berat 
Indeks

2
=  

Kriteria : 

1. > 25,0  = gemuk 

2. 18,5 – 25,0 = Normal 

3. 17,0 – 18,4  = Kurang Gizi I 

4. 16,0 – 16,9 = kurang Gizi II 

5. < 16,0  = Kurang Gizi III 

 

B. Kerangka Pemikiran 
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Kemampuan motorik diartikan merupakan kualitas hasil gerak individu 

dalam melakukan gerak. Berkembangnya kemampuan motorik sangat dipengaruhi 

oleh faktor pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan kemampuan motorik 

merupakan sesuatu yang penting dalam menjelaskan konsep umum perkembangan 

manusia. Perkembangan tersebut tidak akan berhenti pada unsur tertentu tetapi 

akan berjalan kontinyu dari lahir hingga mati. Kemampuan motorik anak didik 

dapat dilihat bagaimana seseorang dapat melakukan kemampuan gerak yaitu 

gerak lokomotor, nirlokomotor dan manipulatif. Untuk tujuan tersebut perlu 

diketahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan gerak.  

Kemampuan motorik merupakan unsur yang penting bagi siswa untuk 

mencapai keberhasilan di sekolah. Untuk menunjang pencapaian tujuan 

pendidikan secara menyeluruh kemampuan motorik siswa perlu dievaluasi. 

Dengan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan motorik siswa maka guru 

akan mengetahui kemampuan anak sebagai dasar dan tujuan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan kemampuan motorik 

harus berdasar pengetahuan tentang karakteristik anak didik, kemampuan motorik 

tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan anak didik, mengetahui dasar 

keterampilan motorik tiap cabang olahraga.  

Melalui evaluasi dapat diketahui tingkat kemajuan siswa dan keberhasilan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi merupakan masukan atau 

umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pola dan sistem pembelajaran yang 

dilakukan. Tingkat kemampuan motorik anak didik dapat diketahui dengan tes 

kemampuan motorik yaitu tes kemampuan melompat, kemampuan melempar, 

kemampuan berlari.  

Gizi bersangkut paut dan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan, antara 

lain dengan pertumbuhan jasmani, kecerdasan otak, daya tahan tubuh dan 

produktivitas kerja. Status gizi yang baik sangat dibutuhkan dan penting bagi 

siswa. Karena dengan adanya gizi yang baik dapat membantu pertumbuhan 

jasmani, kecerdasan otak, daya tahan tubuh dan produktivitas kerja yang 

dilakukan serta kegiatan fisik maupun mental. Dengan demikian siswa akan 

mudah menerima pekajaran tanpa ada kesulitan yang disebabkan karena adaanya 
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gangguan gizi, sehingga siswa dapat belajar dengan lancar dan dapat mencapai 

prestasi belajar dengan baik. 

Pemenuhan kebutuhan gizi harus diupayakan dan berkesinambungan sejak 

dalam kandungan hingga dewasa. Kekurangan gizi mempunyai dampak yang 

buruk, dimana pertumbuhan dan perkembangan baik fosik dan mental menjadi 

terhambat. Selain itu juga, kekurangan gizi akan berakibat kemampuan kerja fisik 

atau aktivitas sehari-hari akan menurun, sehingga akan berpengaruh terhadap 

penampilan fisik dan kamampuan motoriknya. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Pengambilan data kemampuan motorik dan status gizi dalam penelitian ini 

akan dilaksanakan di Sekolah Dasar  se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 1. Jadwal Pengambilan Data  

Hari / Tanggal Nama Sekolah Tempat Tes 

Senin / 04-9-2006 

Selasa / 05-9-2006 

Rabu / 06-9-2006 

Jumat / 08-9-2006 

Jumat / 15-9-2006 

Jumat / 15-9-2006 

 

SD N Gulon 

SD N Ngoresan 

SD N Bulukantil 

SD N Sanggrahan 

SD N Tegal Kuniran 

SD N Tugu Jebres 

Lapangan SD N Gulon 

Lapangan SD N Ngoresan 

Lapangan SD N Bulukantil 

Lapangan SD N Sanggrahan 

Lapangan SD N Tegal Kuniran 

Lapangan SD N Tegal Kuniran 

 

 

B. Metode Penelitian 
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Metode penelitian dapat diartikan sebagai prosedur atau cara yang 

ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif bersifat eksploratif 

yang dilakukan secara survey Suharsimi Arikunto (1993:209). Mengenai 

komponen-komponen motorik Sekolah Dasar Kelas V se Gugus V di Kecamatan 

Jebres Surakarta Tahun Pelajaran 2006 / 2007.  

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta yang terbagi dalam 6 Sekolah Dasar. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan seluruh populasi yang ada. Jadi 

penelitian ini adalah penelitian populasi. 

 Adapun perincian adalah sebagai berikut :    

Tabel 2. Perincian Jumlah Sampel Untuk Siswa Putra. 

No Nama Sekolah Populasi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

SD N Bulukantil 

SD N Ngoresan 

SD N Gulon 

SD N Sanggrahan 

SD N Tegal Kuniran 

SD N Tugu Jebres 

25 

23 

21 

19 

7 

12 

 Jumlah 107 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan 

dengan tes dan pengukuran. Untuk mengukur kemampuan motorik menggunakan 

Barrow Motor Ability Tes dari Barry L Johnson and Jack K Nelson (1986:362), 

meliputi : Standing Long Jump (lompat jauh tanpa awalan) menggambarkan 

kemampuan melompat, Zig- zag run (lari zig zag) menggambarkan kemampuan 
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berlari, Medicine Ball Put (melempar bola medicine) dimodifikasi dengan bola 

basket dari M. Furqon dan Muchsin Doewes (1999:29) menggambarkan 

kemampuan melempar. Petunjuk pelaksanaan tes kemampuan motorik terlampir : 

 Sedangkan gizi ditentukan dengan menggunakan indeks berat badan 

terhadap tinggi badan menurut Iskandar Z. Sapoetra (1999:39) sebagai berikut: 

 

)(mKuadrat Badan  Tinggi

(Kg)Badan Berat 
Indeks

2
=  

 

 

Kriteria : 

6. > 25,0  = gemuk 

7. 18,5 – 25,0 = Normal 

8. 17,0 – 18,4  = Kurang Gizi I 

9. 16,0 – 16,9 = kurang Gizi II 

10. < 16,0  = Kurang Gizi III 

 

E. Teknik Analisis Data 

Tehnik Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

statistik deskriptif. Sebagai berikut :  

 

1. Mencari Reliabilitas Tes. 

  
A

WA

MS

MSMS
R

−
=                                                                                           

Keterangan : 

 R = Koefisien Reliabilitas 

AMS  = Kuadrat rata-rata diantara subyek 

WMS  = Kuadrat rata-rata dalam subyek 

 

2. Mencari T-Score 
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Langkah-langkah mencari T-Score menurut Mulyono B (2000:104) sebagai 

berikut : 

1) Mencari rentangan dari angka yang kasar hasil tes. 
2) Menetapkan interval ( i ). Kelas interval dapat mencapai 40. 
3) Membuat tabel frekuensi. 
4) Membuat frekuensi ( f ) dengan men-tally 
5) Mencari comulatif ( cf ) dari bawah. 
6) Mencari cf-1/2 f. 

7) Mencari persen ( %) dengan rumus : 
N

fCf 2/1−
  x 100 

8) Mencari T-Score dengan menggunakan tabel T-Score 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Dalam bab ini disajikan mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian yang 

disajikan adalah hasil dari analisis yang telah dilakukan terhadap data dari tiap 

variabel. Data dari masing-masing variabel yang diambil dalam penelitian, terdiri 

dari data : kemampuan motorik dan status gizi pada siswa putra kelas V SD 

Negeri Se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. 

Berturut-turut dalam bab ini disajikan mengenai deskripsi data, pengujian 

persyaratan analisis, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data. 

 

A. Deskripsi Data 

Data dari tiap variabel dikelompokan dan dianalisis dengan statistik seperti 

terlihat pada lampiran. Adapun deskripsi data secara keseluruhan disajikan dalam 

bentuk tebel sebagai berikut : 

Tabel 3. Deskripsi Data Hasil Tes Kemampuan Motorik dan Status Gizi Pada 
Siswa Putra Kelas V SD Negeri Se Gugus IV di Kecamatan Jebres 
Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. 

 
Variabel N Satuan Mean SD Hasil 

Terendah 
Hasil 

Tertinggi 
Status Gizi  107 Kg/m

2
  15,89 2,27 12,24 24,33 
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Standing 
Long Jump 

107 Meter 1,77 
 

0,25 1,10 2,32 

Lempar Bola 
Medecine 

107 Meter 3,25 0,58 2,30 4,80 

 
Kemam- 

Puan 
motorik 

Lari 
Zig-Zag 

107 Detik 7,89 0,48 7,00 9,31 

 

Berdasarkan deskripsi data di atas dapat diketahui nbahwa, siswa putra  

kelas V SD Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 

2006/2007 memiliki rata-rata indeks status gizi 15,89, nilai terendahnya yaitu 

12,24, nilai tertingginya yaitu 24,33 dengan simpangan baku 2,27. 

Selanjutnya hasil tes standing long jump yang di capai siswa putra  kelas V 

SD Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 

memiliki rata-rata 1,77 meter, nilai terendahnya yaitu 1,10 meter, nilai 

tertingginya yaitu 2,32 meter dengan simpangan baku 0,25 meter. 

Hasil tes lempar bola medicine yang di capai siswa putra  kelas V SD 

Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 

memiliki rata-rata 3,25 meter, nilai terendahnya yaitu 2,30 meter, nilai 

tertingginya yaitu 4,80 meter dengan simpangan baku 0,58 meter. 

Hasil tes lari zig-zag yang di capai siswa putra  kelas V SD Negeri se Gugus 

V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 memiliki rata-rata 

7,89 detik, nilai terendahnya yaitu 7,00 detik, nilai tertingginya yaitu 9,31 detik 

dengan simpangan baku 0,48 detik. 

 

B. Mencari Reliabilitas 

Dalam penelitian ini dilakukan penghitungan reliabilitas hasil tes, dengan 

maksud umtuk mengetahui tingkat keajegan hasil tes yang diperoleh. Adapun 

hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap hasi tes kemampuan motorik siswa 

putra kelas V SD Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun 

pelajaran 2006/2007 sebagai berikut : 

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Data. 

Variabel Reliabilitas Kategori 
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1. Standing Long Jump 0,91 Tinggi Sekali 

2. Lempar Bola Medicine 0,93 Tinggi Sekali  

3. Lari Zig-zag 0,86 Tinggi 

 
Adapun pengartian kategori koefisien reliabilitas tes tersebut, menggunakan 

pedoman tabel koefisien korelasi dalam Mulyono B. (1992 : 22), yaitu : 

Tabel 5. Range Kategori Reliabilitas 

Kategori Reliabilitas 

Tinggi Sekali 0,90 – 1,00 

Tinggi 0,80 – 0,89 

Cukup 0,60 – 0,79 

Kurang 0,40 – 0,59 

Tidak Signifikan 0,00 – 0,39 

 

 

C. Hasil Analisis Data  

Dalam analisis data hasil tes kemampuan motorik dan status gizi ini, tiap 

variabel dilakukan dan dianalisis dengan menyusun norma klasifikasi kemampuan 

motorik. 

1. Kemampuan Motorik  

Hasil pengklasifikasian dan penyusunan norma penilaian terhadap 

kemampuan motorik pada siswa putra kelas V SD Negeri Se gugus V di 

kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 adalah sebagai berikut : 

Tabel 6.  Hasil Klasifikasi dan Norma Penilaian Hasil Tes Kemampuan Motorik 
Pada Siswa Putra Kelas V SD Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres 
Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. 

 
Nilai Kategori Jumlah Siswa Jumlah Siswa 

Dalam % 

               ≥     171 Baik 5 4,67 

   155      -      170   Cukup 23 21,50 

   138      -      154 Sedang 55 51,40 
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   123      -      137 Kurang 19 17,76 

               ≤     122 Kurang Sekali 5 4,67 

Total  107 100 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disusun norma penilaian 

kemampuan motorik pada siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di 

kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. Hasil ini dapat dijadikan 

sebagai evaluasi terhadap kemampuan motorik yang dimiliki siswa. 

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa kemampuan motorik siswa 

dapat dikategorikan dalam lima kategori yaitu baik, cukup, sedang, kurang, 

kurang sekali. Siswa yang memiliki kemampuan motorik dalam kategori baik 

sebanyak 5 siswa atau 4,67%, kategori cukup sebanyak 23 atau 21,50%, kategori 

sedang sebanyak 55 atau 51,40%, kategori kurang sebanyak 19 atau 17,76%, dan 

kategori kurang sekali sebanyak 5 atau 4,67% 

Hasil klasifikasi kemampuan motorik siswa putra kelas V SD Negeri se 

Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 tersebut 

disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut : 
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Gambar 4. Histogram Klasifikasi Kemampuan Motorik Siswa Putra Kelas V SD 
Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. 
Keterangan : 

B  : Baik    K : Kurang 

C : Cukup    KS : Kurang Sekali 

S : Sedang 

 

2. Status Gizi 

Hasil pengklasifikasian dan penyusunan norma penilaian terhadap status 

gizi pada siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres 

Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 adalah sebagai berikut : 

 
Tabel  7. Hasil Klasifikasi Status Gizi Pada Siswa Putra Kelas V SD Negeri se 

Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. 
 

Nilai Kategori Jumlah Siswa Jumlah Siswa 

Dalam % 

               ≥   26 Gemuk 0 0 

    18,5    -    25 Normal 11 10,28 

    17       -    18,4 Kurang Gizi I 13 12.15 

    16       -    16,9 Kurang Gizi II 17 15,89 

              ≤    16 Kurang Gizi III 66 61,68 

Total  107 100 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disusun norma penilaian status 

gizi pada siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres 

Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. Hasil ini dapat dijadikan sebagai evaluasi 

terhadap status gizi yang dimiliki siswa. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa status gizi siswa dapat 

dikategorikan dalam lima kategori yaitu gemuk, normal, kurang gizi I, kurang gizi 

II, dan kurang gizi III. Siswa yang memiliki status gizi dalam kategori gemuk 

sebanyak 0 siswa atau 0%, kategori normal sebanyak 11 atau 10,28%, kategori 
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kurang gizi I sebanyak 13 atau 12,15%, kategori kurang gizi II sebanyak 17 atau 

15,89%, dan kategori kurang gizi III sebanyak 66 atau 61,68% 

Hasil klasifikasi status gizi siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di 

Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 tersebut disajikan dalam 

bentuk histogram sebagai berikut : 
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Gambar  5. Histogram Klasifikasi Status Gizi Siswa Putra Kelas V SD Negeri se        
Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. 

 
Keterangan : 

G  : Gemuk    KG II : Kurang Gizi II 

N : Normal    KG III : Kurang Gizi III 

KG I : Kurang Gizi I 

 

Dari penelitian dapat disusun norma penilaian tentang kemampuan 
motorik pada siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V Kecamatan Jebres 
Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. Dari hasil tersebut juga dapat diketahui 
indeks status gizi pada siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di 
Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. Hasil ini dapat 
dijadikan sebagai evaluasi terhadap kemampuan Motorik yang dimiliki siswa. 
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Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani selalu diperlukan 
evaluasi dan penilaian. Dengan adanya norma seorang pengajar lebih mudah 
dalam menginterpretasikan dan membanding-bandingkan hasil tes yang dicapai 
siswa dengan norma yang sesuai. Juga dengan adanya norma akan lebih mudah 
mengklasifikasikan dan menentukan tingkat kemampuan motorik dan juga 
status gizi anak didiknya.  

Hasil evaluasi merupakan masukan atau umpan balik bagi pengajar 
untuk memperbaiki pola dan sistem pengajaran yang telah dilakukan. Dari 
hasil evaluasi para pengajar dapat memanfaatkannya untuk kepentingan 
perbaikan pembelajaran dan pengajaran. Hasil evaluasi yang berdasarkan data 
dari hasil tes, dapat merupakan koreksi kepada pengajar maupun siswa dalam 
hal pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran. Kelemahan yang dijumpai 
dalam proses pembelajaran dan pengajaran ini segera diperbaiki dan 
disempurnakan, sehingga pada waktu pelaksanaan pembelajaran dan 
pengajaran berikutnya tidak terulang kembali kelemahan-kelemahan tersebut. 

Pada penelitian ini dapat disusun norma penilaian tingkat kemampuan 
motorik untuk siswa Sekolah Dasar kelas V. Norma merupakan standard 
penilaian yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membandingkan 
dengan hasil yang dicapai subjek dalam tes. Norma yang ada dapat digunakan 
sebagai dasar untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Dengan adanya norma 
dan penilaian tingkat kemampuan motorik pengajar dapat mengetahui dan 
mengevaluasi kondisi dan tingkat kemampuan motorik yang dimiliki siswanya.  

Dari hasil evaluasi dan penilaian akan dapat diperoleh informasi 
mengenai tingkat kemajuan yang dicapai berkaitan dengan kemampuan 
motorik. Pengajar dapat mengambil langkah untuk meningkatkan tingkat 
kemampuan motorik siswanya. Norma penilaian dari hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap 
keberhasilan proses pembelajaran. Di sisi lain pengajaran dapat memberikan 
pembelajaran yang sesuai dengan kondisi motorik siswanya.  
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, dapat diperoleh 
simpulan sebagai berikut: 

1.  Kemampuan motorik pada siswa putra kelas V SD Negeri se Gugus V di 

Kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 adalah: 

a. Kategori baik         =   ≥  171      yaitu sebanyak 5 siswa atau 4,67% 

b. Kategori cukup         =  155 – 170   yaitu sebanyak 23 siswa atau  21,40% 

c. Kategori sedang           =  138 - 154   yaitu sebanyak 55 siswa atau 51,40% 

d. Kategori kurang           =  123 - 137   yaitu sebanyak 19 siswa atau 17,76% 

e. Kategori kurang sekali =   ≤  122       yaitu sebanyak 5 siswa atau 4,67% 

 

2. Status gizi pada siswa putra kelas V SD Negeri se gugus V di    Kecamatan 

Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 adalah: 

a. Gemuk =  ≥   26 yaitu sebanyak 0 siswa atau 0% 

b. Normal   =  18,5 - 25   yaitu sebanyak 11 siswa atau 10,28% 

c. Kurang Gizi 1 =  17 – 18,4   yaitu sebanyak 13 siswa atau 12.15% 

d. Kurang Gizi 2 =  16 – 16.9   yaitu sebanyak 17 siswa atau 15,89% 
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e. Kurang Gizi 3 =  ≤    16  yaitu sebanyak 66 siswa atau 61,68% 

 

 

B. Implikasi 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diketahui bahwa presentasi 

kemampuan motorik dan presentasi status gizi siswa putra kelas V SD Negeri se 

Gugus V di kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007. Dari hal 

tersebut dapat diketahui kemampuan motorik siswa putra kelas V SD Negeri se 

Gugus V di kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 2006/2007 sebagian besar 

masuk dalam kategori sedang. Akan tetapi untuk status gizi pada siswa putra kelas 

V SD Negeri se Gugus V di kecamatan Jebres Surakarta tahun pelajaran 

2006/2007 sebagian besar masuk dalam kategori kutang gizi III. 

Implikasi dari hasil penelitian ini bahwa dalam memberikan penilaian 

terhadap tingkat kemampuan motorik siswa, pengajar di Kecamatan Jeebres 

Surakarta dapat menggunakan pedoman yang sesuai. Dalam hal ini pengajar SD 

se Gugus V di Kecamatan Jebres Surakarta dapat melihat norma yang ada, yaitu 

yang telah disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.   

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai profil kemampuan 
motorik siswa. Dari penelitian ini ada yang kemampuan motoriknya baik, 
cukup, sedang, kurang dan kurang sekali. Kemampuan motorik yang dimiliki 
siswa berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan dimasa mendatang. 
Untuk memperoleh kesgaran jasmani yang baik, seseorang harus melakukan 
aktifitas fisik dan olahraga secara teratur sesuai dengan ukurannya. Untuk 
melakukan aktifitas tersebut dibutuhkan gizi yang cukup. Sehingga status gizi 
berkaitan dengan tingkat kesegaran jasmani. 

 

 

 

 

 

 

C. Saran 
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Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil dan implikasi yang 
ditimbulkan, maka kepada para pengajar Sekolah Dasar Negeri se Gugus V di 
Kecamatan Jebres Surakarta, disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah hendaknya mengadakan program pemenuhan gizi seimbang di 

sekolahnya dan disampaikan kepada orang tua siswa. 

2. Guru hendaknya selalu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat 

kemampuan motorik yang dicapai siswanya. 

3. Bagi guru Penjas Sekolah Dasar Negeri se Gugus V di Kecamatan Jebres 

Surakarta dari hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memberikan 

pembelajaran sesuai dengan kemampuan motorik siswanya.  

4. Bagi siswa yang kemampuan motoriknya berada dalam kategori kurang dan 

kurang sekali hendaknya dihimbau agar melakukan dan mengikuti latihan 

tambahan. 

5. Agar orang tua selalu memperhatikan status gizi anaknya sehingga dapat 

meningkatkan status gizi anaknya tersebut menjadi lebih baik. 
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Lampiran 1 

PETUNJUK PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN MOTORIK 
(Barrow Motor Ability dari Barry L Johnson and Jack K Nelson 1986:362 ) 

 
1. Lari Zig-zag 

a) Perlengkapan 

• Lapangan yang rata  

• Pancang 

• Stopwatch 

• Roll meter 

• Blangko dan alat tulis 

b) Petugas 

• Seorang timer 

• Seorang pencatat nilai 

c) Pelaksanaan 

• lapangan dibuat lintasan dan ditata 4 buah pancang dengan jarak masing-

masing pancang adalah 6 feet (1.83m). 

• Jarak garis start dengan pancang pertama adalah 12 feet (3.66m) garis start 

sebagai awalan gerakan lari Zig-zag dan finish. 

• Testi yang mendapat giliran menempatkan diri pada garis start dan pada 

aba-aba “ya” testi lari secepat-cepatnya dengan berbelok-belok melewati 

tiap-tiap pancang dan bersamaan itu stopwacth dihidupkan oleh timer. 

• Sesudah sampai pada pancang terakhir testi lari kembali berbalik dengan 

membelok-belok melewati pancang menuju garis finish, setelah masuk 

finish stopwacth dimatikan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 42 

• Skor yang dicapai adalah waktu yang dicapai saat mulai lari hingga 

memasuki garis finish. 

• Testi diberi kesempatan sebanyak 3 kali dengan diselingi istirahat. 

• Hasil lari diukur dengan satuan detik.   

 

4,9 m

3 m

Starting and finishing point  

Gambar 6. Lapangan Zig- zag Run 
( Barry L Johnson and Jack K Nelson 1986:365 ) 
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Lampiran 2 

2. Tes Melempar Bola Medicine (Bola Basket)   

a). Perlengkapan 

• Kursi 

• Bola Medicine  dimodifikasi bola basket ukuran 7  

• Tali yang lunak untuk menahan tubuh 

• Roll meter 

• Blangko dan alat tulis 

b). Petugas 

• Seorang pemandu tes 

• Dua orang pengukur 

• Seorang pencatat 

c). Pelaksanaan 

• Testi menempatkan diri duduk diatas kursi dengan sikap punggung 

bersandar pada kursi serta pandangan lurus kedepan. 

• Testi memegang bola medicine dimodifikasi bola basket dengan kedua 

tangannya dengan jari-jari meregang dan diletakkan didepan dada. 

• Testi mendorong bola medicine dimodifikasi bola basket kedepan sejauh 

mungkin dengan meluruskan kedua tangan dan diakhiri dengan lecutan 

pergelangan tangan serta jari tangan dan punggung tetap menempel 

standar pada kursi. 

• Testi diberi kesempatan sebanyak tiga kali. 

• Semua hasil lemparan dicatat dan lemparan yang terjauh merupakan 

prestasi yang dicapai. 

• Hasil lemparan diukur dalam satuan meter. 
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Gambar 7. Medicine Ball Put (Bola Basket) 
(Barry L Johnson and Jack K Nelson 1986:217) 
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Lampiran 3 

3. Tes Lompat Jauh Tanpa Awalan 

a). Perlengkapan  

• Roll meter 

• Blangko dan alat tulis 

b). Petugas 

• Seorang pemandu tes 

• Dua orang pengukur lompatan 

• Seorang pencatat hasil 

c). Pelaksanaan 

• Siswa menempatkan diri digaris start. 

• Siswa melakukan persiapan melakukan lompatan tanpa awalan dengan 

melakukan gerakan yaitu menekuk kedua lutut, sehingga posisi jongkok. 

• Bersamaan dengan itu siswa melakukan lompatan sejauh-jauhnya tanpa 

awalan diikuti dengan mengayun kedua lengannya untuk membantu 

dorongan kedepan sehingga lompatan menjadi maksimal. 

• Lompatan diukur dari awalan sampai titik terdekat dengan garis start/balok 

tumpuan. 

• Kesempatan melakukan lompatan tiga kali 

• Prestasi yang digunakan adalah lompatan yang terjauh atau terbaik. 

• Hasil lompatan diukur dalam satuan meter.   
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Gambar 8. Standing Long Jump 
( Barry L Johnson and Jack K Nelson 1986:212 ) 

Lampiran 4 

4. Pungukuran Status Gizi 

a). Perlengkapan 

• Pengukur tinggi badan (microtoise) 

• Timbangan yang standart 

• Blangko dan alat tulis 

b). Petugas 

 

• Seorang pegukur tinggi badan 

• Seorang pegukur berat badan 

• Seorang pencatat 

c). Pelaksanaan 

• Pengukuran tinggi badan 

o Testi tanpa menggunakan sepatu atau alas kaki kemudian berdiri tegak 

menghadap lurus kedepan, posisi kepala tegak, tidak ditarik 

kebelakang. 

o Kepala, bahu, siku, panggil dan tumit menempel pada dinding 

• Pengukuran berat badan 

o Testi berdiri tegak di atas timbangan dengan memakai pakaian 

olahraga dan tanpa alas kaki. 

o Berat badan ditimbang dengan alat tim bangan yang standart. 
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