
1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

 Kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan 

tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga 

pembinaan dalam rangka meningkatkan kesegaran jasmani sudah selayaknya 

dilakukan sejak usia dini. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sudah 

dimulai sejak seseorang berada di bangku sekolah TK, Sekolah Dasar (SD), 

sampai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

merupakan sebuah investasi jangka panjang dalam upaya pembinaan mutu sumber 

daya manusia Indonesia. Hasil yang diharapkan itu akan dicapai setelah masa 

yang cukup lama. Karena itu sebagai upaya pembinaan mutu sumber daya 

manusia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di lembaga pendidikan 

formal dapat berkembang lebih pesat agar mampu menjadi landasan bagi 

pembinaan keolahragaan nasional. Maka pendidikan olahraga di sekolah dasar 

akan memegang peranan yang sangat penting dalam menyiapkan manusia 

Indonesia seperti yang dimaksud. Oleh karena itu lewat berbagai usaha 

pemerintah berusaha agar rakyat selalu dalam keadaan sehat dan segar sebab itu 

adalah deteksi awal untuk menuju peningkatan prestasi dan kualitas manusia. 

 Seseorang yang memiliki kesegaran jasmani yang baik adalah orang yang 

cukup mempunyai kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan pekerjaannya 

dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Untuk dapat mencapai 
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kondisi kesegaran jasmani yang prima seseorang perlu melakukan latihan fisik 

yang melibatkan komponen-komponen kesegaran jasmani dengan metode latihan 

yang benar. Terdapat 10 macam komponen kesegaran jasmani, yaitu kekuatan 

(strenght), daya tahan (endurance) daya ledak (explosive power), kecepatan 

(speed), kelenturan (flexibility), kelincahan (agility), koordinasi (koordination), 

keseimbangan (balance), ketepatan (accurate), dan reaksi (reaktion). 

 Untuk mengetahui dan menilai tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat 

dilakukan dengan melaksanakan pengukuran. Pengukuran adalah proses 

pengumpulan informasi. Disamping itu pengukuran sebagai penentuan tujuan dari 

skor yang berupa angka yang didasarkan pada tugas gerak atau tugas kerja. 

Melalui pengukuran dapat ditentukan pencapaian atau status para testi (yang kita 

ukur). Pengukuran kesegaran jasmani dilakukan dengan tes kesegaran jasmani. 

Salah satu tes yang dapat dilakukan adalah melalui tes kelincahan (Agility). 

 Kelincahan merupakan salah satu komponen kesegaran jasmani yang 

sangat diperlukan untuk semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan perubahan 

posisi tubuh dan bagian-bagiannya. Disamping itu kelincahan merupakan 

prasyarat untuk mempelajari dan memperbaiki keterampilan gerak dan teknik 

olahraga, terutama gerakan-gerakan yang membutuhkan koordinasi gerak. 

Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh atau 

bagian-bagiannya secara cepat dan tepat    (Kirkendall, Gruber, dan Johnson, 1987 

: 122). Selain dikerjakan dengan cepat dan tepat, perubahan-perubahan tadi harus 

dikerjakan dengan tanpa kehilangan keseimbangan (Sharkey, 1984 : 45). Dari 

batasan ini, terdapat tiga hal yang menjadi karakteristik kelincahan yaitu 
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:perubahan arah lari, perubahan posisi tubuh, dan perubahan arah bagian-bagian 

tubuh. Kelincahan merupakan gabungan dari koordinasi, kecepatan, kelentukan 

dan  power.  Sementara  itu,  koordinasi  merupakan  kemampuan  biomotor  yang 

kompleks, yang merupakan interaksi antara kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan 

kelentukan. Dengan demikan, faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi juga 

berpengaruhpada kualitas kelincahan seseorang. Bertolakdari kondisi yang 

mempengaruhi kemampuan kelincahan maka ada beberapa pedoman dalam 

memilih tes untuk mengetahui tingkat kelincahan seseorang. Dari jenis tes 

kelincahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah Squat Thrust, Ilionis Agfility 

Run,  Shuttle Run, Doging Run, dan Bumerang Rubh Right, dan peneliti 

menggunakan Shuttle Run sebagai tes kelincahan. Hal ini peneliti lakukan karena 

dari sekian jenis tes kelincahan Shuttle Run adalah tes yang paling sederhana dan 

mudah dilakukan dan ini sesuai dengan sampel yang akan dipergunakan ialah 

siswa sekolah dasar.  

 Sekolah Dasar di Gugus Madukoro Kecamatan Banyumanik terletak di 

perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, sehingga siswa-siswi 

yang bersekolah sebagian adalah anak pedesaan. Biasanya di daerah pedesaan 

anak-anaknya masih identik dengan persaudaraan di dalam melakukan suatu 

kegiatan apapun. Contohnya saat berada di sekolah anak-anak mengisi waktu 

luangnya dengan bermain bersama teman-temannya tanpa merasa lelah. Dari hal 

tersebut diatas maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat kelincahan 

siswa-siswi yang ada di Sekolah Dasar se-Gugus Madukoro Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang tersebut. Karena sampai dengan tahun pelajaran 
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2018/2019 belum pernah dilakukan pengukuran tingkat kelincahan pada siswa-

siswinya. Sehingga diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran pendidikan 

jasmani dan kesehatan yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan anak didik. 

 Bertolak dari hal tersebut di atas, maka peneliti menggunakan anak usia 8 

tahun sebagai sampel penelitian. Untuk itu peneliti memberikan tes dan 

pengukuran kelincahan pada siswa Sekolah Dasar di Gugus Madukoro Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang Tahun Pelajaran 2018 / 2019. 

 

1.2 Permasalahan  

 Dari latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, maka muncullah  

permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

“Bagaimana tingkat kelincahan anak usia 8 tahun pada siswa Sekolah Dasar se-

Gugus Madukoro Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun Pelajaran 2018 / 

2019?.” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian pada umumnya untuk menentukan kebenaran dan mengkaji 

kebenaran suatu ilmu pengetahuan (Sutrisno Hadi, 1987:271) oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui tingkat kelincahan anak usia 8 tahun 

pada siswa Sekolah Dasar se-Gugus Madukoro Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang Tahun Pelajaran 2018 / 2019. 

 

 



5 

 

 

 

1.4 Penegasan Istilah  

 Agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang judul, maka perlu ada 

penjelasan tersendiri tentang arti dan makna judul tersebut. Penjelasan tersebut 

dikemas dalam penegasan istilah seperti berikut : 

1.4.1 Survei : Merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu 

dalam waktu (jangka waktu) yang bersamaan (Suharsimi Arikunto, 2008:84).   

1.4.2 Tingkat : Suatu instrumen yang digunakan untuk mendapatkan suatu 

informasi tentang induvidu atau obyek.  

1.4.3 Kelincahan : Kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh 

ataubagian-bagiannya secara cepat, tepat dan akurat (Kirkendall, Gruber, dan 

Johnson, 1987:122).  

1.4.4 Anak Usia 8 tahun : Dikategorikan anak adalah orang yang belum dewasa 

yang berusia 8 tahun. 

1.4.5 Laki-laki : Jenis kelamin seseorang yang ditentukan oleh keadaan 

biologisnya. 

1.4.6 Perempuan : Jenis kelamin seseorang yang ditetukan oleh 

keadaanbiologisnya. 

1.4.7 Sekolah Dasar : Suatu jenjang pendidikan paling bawah yang disediakan 

untuk anak-anak usia 7-12 tahun. 

1.4.8 Gugus Madukoro : Lokasi dimana sekolah yang dimaksud dalam penelitian 

ini berada. 

1.4.9 Tahun Pelajaran : Suatu periode waktu siswa belajar yang diakhiri dengan 

tes keberhasilan belajar. 
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1.5 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.5.1 Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti pengamatan 

lapangan tentang tingkat kelincahan anak usia 8 tahun. 

1.5.2 Memberikan pengetahuan dan masukan bagi pelatih atau guru pendidikan 

jasmani dan kesehatan tentang tingkat kelincahan anak usia 8 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


