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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Tentang Motor Ability 

Pendidikan jasmani yang disajikan di sekolah dasar diwujudkan dengan 

berbagai aktifitas melalui kegiatan fisik. Kegiatan fisik dalam proses pendidikan 

tersebut bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan gerak 

dasar, menanamkan nilai, sikap, dan kebiasaan hidup sehat. Selanjutnya dalam 

kemampuan gerak akan memberikan sumbangan yang berarti dalam belajar 

berbagai keterampilan gerak, yang sangat diperlukan untuk melakukan berbagai 

aktifitas olahraga maupun kegitan sehari-hari.  

Sehubungan dengan hal tersebut Nurhasan (2000:98) menyatakan bahwa 

“Arti yang sederhana dapat ditafsirkan bahwa motor ability adalah kemampuan 

umun seseorang untuk bergerak. Secara lebih spesifik mengenai pengertian motor 

ability adalah kapasitas seseorang untuk dapat melakukan bermacam-macam 

gerakan yang memerlukan keberanian dalam olahraga.” 

Perilaku motor dalam dunia olahraga sangat penting untuk diketahui dan 

penguasaan gerak dalam olahraga sangat berkaitan erat. Sedangkan pengertian 

dari “motor” tersebut sering disama artikan dengan gerak (movement), namun 

sesungguhnya pengertian kedua kata ini berbeda. Seperti yang dijelaskan 

Mahendra (2000:59) menyatakan bahwa “Movement adalah gerak yang bersifat 
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eksternal atau dari luar dan mudah di amati, sedangkan motor adalah gerak yang 

bersifat internal atau dari dalam, konstan, dan sukar diamati. 

Ability seseorang akan turut serta menentukan perilaku dan hasilnya. Yang 

dimaksud adalah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan secara pisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir, belajar dan dari 

pengalaman. 

Menurut Stepen P. Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi (2003:52) 

ability adalah suatu kapasitas individu untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan 

tertentu. Yang di maksud dengan ability adalah karakteristik stabil yang berkaitan 

dengan kemampuan maksimum pisik mental seseorang. 

Perkembangan penguasaan kemampuan gerak dasar secara otomatis sejalan 

dengan meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan fisik, maka 

meningkat pula kemampuan gerak siswa terhadap kemampuan gerak dasar. 

Menurut Sajoto dan Waharsono (2004:53) menyatakan bahwa “ Berbagai 

kemajemukan gerak yang sudah bisa dilakukan pada masa sebelumnya akan 

semakin dikuasai kemampuan gerak bisa diidentifikasikan dalam bentuk : 

1. Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien. 

2. Gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol. 

3. Pola atau benyuk gerakan semakin bervariasi. 

4. Gerakan semakin bertenaga. 

 

Karakteristik seorang siswa yang menguasai motor ability (terdidik) dalam 

pendidikan jasmani menurut “Physical Education And Sport” (NASPE) dalam 

Harsuki (2003:28) ciri-cirinya adalah seperti di uraikan dibawah ini : 

1. Mempelajari berbagai keterampilan yang diperlukan dalam melakukan 

berbagai aktifitas. 
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2. Segar dan bugar secara jasmaniah 

3. Berpartisipasi secara teratur dalam aktifitas jasmani. 

4. Mengetahui implikasi dan manfaat dari keterlibatan dalam  aktifitas jasmani. 

5. Menghargai aktifitas jasmani dan sumbangannya kepada gaya hidup yang 

sehat. 

Siswa yang menguasai karakteristik kemampuan gerak dasar (terdidik) 

dalam pendidikan jasmani seperti yang dikemukakan diatas akan dapat dijumpai 

pada siswa dengan program pendidikan jasmani yang dirancang dan dilaksanakan 

secara efektif dan inovatif dengan di dukung dari peralatan dan fasilitas yang 

cukup dan alokasi waktu yang memadai yang telah tercantum dalam kurikulum. 

 Sehingga tujuan akhir yang ingin di capai dengan pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah adalah menghasilkan peserta didik yang mempunyai 

kemampuan gerak dasar yang optimal dalam pendidikan jasmani (Physically 

Educated). 

Diharapkan kemampuan gerak (motor ability) yang optimal dapat 

menunjang kehidupan siswa dimasa yang akan datang sehingga pendidikan 

jasmani memberikan sumbangan yang positive bagi perkembangan siswa tersebut. 

Setiap siswa mempunyai potensi dan kemampuan gerak yang berbeda-beda. 

Perbedaan tersebut merupakan permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya 

dalam proses dan kegiatan pembelajaran, sehingga siswa dapat mengusai seluruh 

kemampuan gerak yang diajarkan dengan baik. Salah satu caranya dengan 

melakukan pengelompokan kemampuan siswa melalui motor ability.  

Hasil belajar siswa dapat diamati melalui perubahan tingkat pemahaman 

siswa terhadap suatu materi pembelajaran, sikap dan kemampuan geraknya. Hal 
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ini sebagaimana dijelaskan oleh Sukmadinata (2000:144) sebagai berikut “Belajar 

sesuatu bidang pelajaran, minimal meliputi 3 proses : 

1. Proses mendapatkan atau memperoleh informasi baru untuk melengkapi atau 

menggantikan informasi yang telah dimiliki atau menyempurnakan 

pengetahuan yang telah ada. 

2. Transformasi yaitu proses memanipulasi pengetahuan agar sesuai dengan 

tugas yang baru. 

3. Proses evaluiasi untuk mengecek apakah manipulasi sudah memadai untuk 

dapat menjalankan tugas mencapai sasaran. 

 

 

 

B. Kajian Tentang Permainan Olahraga Tradisional 

 

Permainan tradisional adalah suatu bentuk permainan yang dimiliki oleh 

suatu daerah yang merunjuk permainan budaya yang sudah diamalkan oleh suatu 

masyarakat kita. Diamana setiap daerah memiliki suatu permainan yang khas 

sesuai daerahnya masing-masing “Paket kelas IV- Sekolah Dasar” 

Menurut Soetoto pontjopoetra (2006:6.1) Indonesia memiliki beraneka 

ragam suku bangsa dan budaya, sehingga banyak memiliki jenis-jenis permainan 

tradisional yang sering dimainkan oleh masyarakat untuk mengisi waktu luang 

selesai melakukan kegiatan sehari-hari. Tiap daerah memiliki jenis dan cara 

bermain yang berbeda-beda, tetapi ada beberapa permainan yang mempunyai 

persamaan dalam hal cara bermain dan peraturan, hanya nama yang berbeda. 

Permainan anak adalah salah satu jenis permainan yang diperuntukan untuk 

nak-anak, diantaranya berasal dari permainan tradisional yang berbeda-beda dari 
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tiap daerah, nama permainan tradisional pada umumnya berasal dari latar 

belakang, tujuan ataupun dari legenda yang berkaitan dengan kehiduupan social 

masyarakat dan permainan anak tradisional tidak semuanya mengandung unsure 

pendidikan jasmani. Dalam permainan anak ini banyak sekali bergerak, suatu hal 

yang mempunyai pengaruh baik terhadap peredarran darah.Luas pernafasan 

diperbesar, ruang dada diperbesar keseluruh jurusan, dan paru-paru lebih baik. 

Karena permaainan tradisional banyak bergerak, maka organ-organ tubuh kita 

berfungsi lebih baik, dan pada gilirannya akan meningkatkan kondisi fisik dan 

kesehatan. 

Dari pendapat para ahli tentang permainan tradisional dapat disimpulkan 

bahwa permaiana tradisional adalah permainan yang dimiliki suatu daerah, yang 

pada umumnya berasal dari latar belakang, tujuan atau dari legenda yang 

berkaitan dengan kehiduapan sosial. Karena permaian tradisional banyak sekali 

bergerak maka akan dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan. 

Beberapa manfaat olahraga tradisional di indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Olaharaga tersebut dapat terus diwariskan kepada generasi selanjutnya sebagai 

warisan kekayaan budaya bangsa jangan sampai hilang dan musnah. olahraga 

tersebut terdokumentasi dan tersosialisasikannya sehingga akan dikenal 

sebagai olahraga yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut menjadi semakin 

penting karena Unesco (Organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu dan budaya) 

mulai mengdokumentasikan kebudayaan seluruh negara didunia sebagai 

warisan kebudayaan dunia (World Heritage). 
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2. Harapan bahwa beberapa olahraga tradisional Indinesia akan dipertandingkan 

di ajang Olimpiade Internasional ( Olypic games) 

3. Agar negara lain tahu betapa kaya budaya Indonesia dan bisa dijadikan 

sebagai aset perekonomian dan bidang pariwisata. 

Beberapa macam permainan olahraga tradisional : 

1. Pencak Silat 

Pencak silat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang 

sudah berkembang sejak dahulu kala. Pencak silat berakar pada budaya Melayu 

dan telah dikenal luas diberbagai Negara.  

2. Sepak Takraw 

Sepak takraw adalah olahraga dimainkan dengan cara seperti main bola dan 

bola voli, tetapi dilakukan dilapangan bulu tangkis. Olahraga ini berasal dari 

zaman Kesultanan Malaka (1402-1511) dan disebut juga dengan sepak raga. 

Jumlah pemain dalam permainan adalah tiga orang untuk masing-masing regu. 

3. Egrang 

Engran merupakan olahraga yang berasal dari daerah jawa. Biasanya sering 

dijumpai saat perayaan  HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai salah satu 

olahraga yang dilombakan. Egran termasuk olahraga yang murah karena hanya 

membutuhkan bambu dan kayu saja sebagai bahaannya. 
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4. Karapan Sapi 

Karapan sapi adalah olahraga pacuan sapi yang berasal dari daerah Madura. 

Dalam permainan ini, sepasang Sapi lah yang” berolahraga” dengan menarik 

semacam kereta kayu melewati lintasan sepanjang 100 meter. Joki sapi atau 

penunggang sapi hanya perlu berdiri di kereta kayu dan mengendalikan laju sapi-

sapinya agar tidak oleng. 

5. Tarik Tambang 

Mungkin olahraga ini masih populer karena masih sederhana. Karena dari 

namanya saja olaraga ini, itu menarik tambang. Tambang yang ditarik itu bukan 

sembarangan karena ada lawan juga yang menarik dari arah berlawanan.  

6. Bakiak 

Sama halnya dengan bakiak, olahraga ini sering muncul saat perayaan HUT 

Kemerdekaan Indonesia sebagai olahraga yang dilombakan. Bakiak ini dimainkan 

sedikitnya tiga orang dalam satu kelompok. Mereka berlomba untuk sampai 

kegaris finish duluan.  

7. Perahu Naga. 

Ini merupakan olahraga dayung. Yang berbeda perahunya dilengkapi 

dekorasi seperti naga. Olahraga ini bahkan sudah menjadi salah satu olahraga 

resmi yang diselenggarakan di SEA GAMES. 
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8. Kasti 

Kasti atau gebokan merupakan sejenis olahraga bola. Permainan yang 

dilakukan di 2 kelompok ini menggunakan bola tenis sebagai alat untuk 

menembak lawan dan tumpakan batu untui disusun. Siapapun yang berhasil 

menumpuk batu tersebut dengan cepat tanpa terkena pukulan bola adalah 

kelompok yang memenangkan permainan. 

9. Boy-boyan  

Ini masih masuk dalam katagori olahraga. Permainan ini biasanya terdiri 

dari 2 tim, tim satu yang bertahan dan satunya lagi menyerang. Olahraga ini mulai 

menghilang karena keterbatasan lahan yang bisa digunakan. 

10. Pathol  

Pathol adalah olahraga gulat tradisional yang berasal dari kecamatan 

Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, konon permainan pathol telah ada 

sejak jaman Majapahit, yang awalnya merupakan acara sayembara untuk mencari 

kasatria terbaik yang bisa menjaga pelabuhan Tuban yang waktu itu ramai oleh 

perampok dan penyamun. 

 

 

C. Kajian Tentang Permainan Lompat Tali 

 

Ketika kita masih dalam usia anak- anak banyak permainan masa kecil yang 

sangat baik untuk tumbuh kembang tulang, salah satunya permainan lompat tali 

atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan skipping. Permainan ini sangat baik 
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untuk meninggikan badan, terlebih cara melakukannya sangat mudah, dan tidak 

menguras kantong untuk bisa melakukannya. Cukup bermodalkan satu tali untuk 

melompat, bisa juga dengan membuatnya sendiri dari jalinan karet gelang. 

Permainan lompat tali adalah permainan yang menyerupai tali yang disusun 

dari karet gelang, ini merupakan permainan yang terbilang sangat populer sekitar 

tahun 70-an sampai 80-an, menjadi favorit saat “keluar main” di sekolah dan 

setelah mandi sore di rumah. Sederhana tapi bermanfaat, bisa dijadikan sarana 

bermain sekaligus olahraga. Tali yang digunakan terbuat dari jalinan karet gelang 

yang banyak terdapat di sekitar kita. 

 

Gambar 2.11 

Lompat tali 

 

Lompat tali atau skipping berguna untuk meninggikan badan karena 

gerakannya yang naik- turun berpusat pada kekuatan kaki dan otot kaki. Ketika 
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gerakan naik, otot kaki dan tulang kaki mendorong badan untuk melompat, 

kemudian ketika gerakan turun kekuatan otot kaki dan tulang kaki digunakan 

sebagai penopang badan di atas lantai atau tanah.Gerakan secara teratur ini sangat 

baik untuk kesehatan dan kekuatan tulang dan otot di kaki. 

Kesehatan pernapasan dan kekencangan otot lengan juga bisa didapatkan 

dari olah raga lompat tali ini. Saat melakukan olah raga ini sama seperti olah raga 

berenang yang membuat semua anggota tubuh bergerak, gerakan lompat tali juga 

membuat seluruh tubuh anda ikut bergerak nai- turun sesuai irama, organ jantung 

dan orga pernapasan anda terlatih untuk lebih teratur dan berirama. Lemak di 

tubuh juga akan banyak terbakar ketika anda melakukan olah raga ini. Sehingga 

olah raga lompat tali berguna untuk kesehatan tubuh keseluruhan khususnya 

menambah tinggi badan. 

Sebenarnya permainan lompat tali karet sudah bisa dimainkan semenjak 

anak usia TK (sekitar 4–5 tahun) karena motorik kasar mereka telah siap, apalagi 

bermain lompat tali dapat menjawab keingintahuan mereka akan rasanya 

melompat. Tapi umumnya permainan ini memang baru populer diusia sekolah 

(sekitar 6 tahun). Jenis permainan lompat tali terbagi menjadi dua : Lompat kaki 

yang bersifat santai dan yang bersifat sport / olahraga. Lompat tali yang santai 

biasanya dimainkan oleh anak perempuan sedangkan yang sport / olahraga 

dimainkan oleh anak laki – laki. Dengan kata lain, permainan lompat tali tersebut 

bisa dimainkan oleh laki – laki maupun perempuan tanpa memandang gender. 
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Main lompat tali merupakan suatu kegiatan yang baik bagi tubuh. Secara 

fisik anak jadi lebih terampil, karena bisa belajar cara dan teknik melompat yang 

dalam permainan ini memang memerlukan keterampilan sendiri. Lama- lama, bila 

sering dilakukan, anak dapat tumbuh menjadi cekatan, tangkas dan dinamis. Otot-

ototnya pun padat dan berisi, kuat serta terlatih.Selain melatih fisik, mainan ini 

juga bisa membuat anak – anak mahir melompat tinggi dan mengembangkan 

kecerdasan kinestetik anak.Lompat tali juga dapat membantumengurangi obesitas 

pada anak. 

Untuk melakukan suatu lompatandengan ketinggian tertentu dibutuhkan 

keberanian dari anak. Berarti, secara emosi ia dituntut untuk membuat suatu 

keputusan besar, mau melakukan tindakan melompat atau tidak. Dan juga saat 

bermain, anak – anak akan melepaskan emosinya. Mereka berteriak, tertawa dan 

bergerak. 

Anak juga belajar melihat suatu ketepatan dan ketelitian. Misalnya, 

bagaimana ketika tali diayunkan, ia dapat melompat sedemikian rupa sehingga 

tidak sampai terjerat tali dengan berusaha mengikuti ritme ayunan. Semakin cepat 

gerak ayunan tali, semakin cepat ia harus melompat. 

Untuk bermain tali secara berkelompok, anak membutuhkan teman yang 

berarti memberi kesempatannya untuk bersosialisasi sehingga ia terbiasa dan 

nyaman dalam kelompok. Ia dapat belajar berempati, bergiliran, menaati aturan 

dan yang lainnya. 
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Saat melakukan lompatan, terkadang anak perlu berhitung secara matematis 

agar lompatannya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam aturan 

permainan. Umpamanya, anak harus melakukan lima kali lompatan saat tali 

diayunkan, bila lebih atau kurang ia harus gantian menjadi pemegang tali. Anak 

juga secara tidak langsung belajar dengan cara melihat dari teman – temannya 

agar bisa mahir dalam melakukan permainan tersebut. 

Dalam permainan tradisional mengenal konsep menang atau kalah. Namun, 

menang atau kalah tidak menjadikan para pemainnya bertengkar, mereka belajar 

untuk bersikap sportif dalam setiap permainan. Dan juga tidak ada yang unggul, 

karena setiap orang punya kelebihan masing – masing untuk setiap permainan, hal 

tersebut meminimalisir ego di diri anak-anak. 

Dalam bahasa Inggris permainan lompat tali berarti skipping rope.di 

Indonesia istilah ini merujuk pada olahraga skipping yaitu melompati tali yang 

diayunkan oleh pemainnya melewati kepala dan kaki. Olahraga ini dipercaya 

efektif dalam membakar lemak dan menambah tinggi badan.Tali pemutarnya 

bukanlah yang terbuat dari jalinan karet gelang, namun tali khusus yang dapat 

diperoleh di toko peralatan olahraga. 

Di Amerika Serikat permainan ini disebut jump rope, di Kanada disebut 

rope skipping. Di Negara-negara tersebut lompat tali dimainkan secara individu. 

Sedangkan di Jepang permainan ini dimainkan oleh kelompok besar di mana lebih 

dari sepuluh orang melompati satu putaran tali secara bersamaan. 
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a. Manfaat Bermain Lompat Tali 

Salah satu manfaatnya dapat memberikan kesehatan bagi tubuh, diantaranya 

dapat menyehatkan kulit, menghilangkan racun tubuh, menguatkan organ 

dalam tubuh, menstabilkan hormon dan melatih otak. 

Selain itu olahraga ini sangat menghemat pengeluaran, karena tidak banyak 

yang dibutuhkan. Juga sangat efisien dari tempat dan biaya, lompat tali secara 

bebas dapat dilakukan dengan durasi berapapun. 

 

b. Tujuan bermain lompat tali 

1. Motorik kasar 

Main lompat tali merupakan suatu kegiatan yang baik bagi tubuh. 

2. Emosi  

Saat bermain anak-anak akan melepaskan emosinya. Mereka berteriak, 

tertawa dan bergerak. 

3. Ketelitian dan Akurasi 

Anak juga belajar melihat suatu ketepatan dan ketelitian. 

4. Sosialisasi 

Untuk bermain tali secara berkelompok, anak membutuhkan teman yang 

berarti memberi kesempatannya untuk bersosialisasi. 

5. Intelektual. 

Saat melakukan lompatan, terkadang anak perlu berhitung secara matematis 

agar lompatannya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam aturan 

permainan. 
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6. Moral. 

Setiap permainan ada menang dan kalah. Mereka belajar untuk bersikap 

sportif. 

 

c. Cara bermain lompat tali 

 Berdiri tegak dengan kedua tangan memegang ujung tali. 

 Tempatkan tali di belakang tubuh sebagai awal. 

 Lompat sebanyak 30 repetisi sambil mengayunkan tali ke depan. 

 Istirahat selama 30 detik. 

 Kemudian lakukan lagi 30 repetisi, dengan mengayunkan tali ke belakang. 

 Lakukan sebanyak 4-8 set atau sesuai dengan kemapuan Anak. 

 Tips: Biasanya para pemula masih sering tersangkut, harus beradapasi dan 

menjaga konsentrasi. 
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Gambar 2.12 

Cara bermain lompat tali 

 

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Tergesernya permainan tradisional oleh permainan modern seperti 

permainan dikomputer sangat berpengaruh besar bagi setiap orang. Kurangnya 

rasa bangga akan kebudayaan sendiri membuat sebagian kalangan masyarakat 

tidak peduli dengan keberadaan permainan olahraga tradisional yang ada diruang 

lingkupnya. Dimana setiap wilayah memiliki beragam permainan tradisional, akan 
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tetapi seiring perkembangan era global, beragam permainan tradisional terancam 

punah. 

Permainan olahraga tradisional banyak macamnya, salah satunya permainan 

lompat tali. Dimana permainan lompat tali dapat meningkatkan motor ability pada 

anak didik disekolah dengan dasar permainan yang disalurkan melalui latihan 

lompat tali. Melalui latihan lompat tali tersebut anak dapat mencapai tingkat 

kondisi fisik yang kuat. Sehingga menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan 

yang baik. 

Permainan lompat tali tersebut bila terus diberi latihan-latihan khusus akan 

dapat menghasilkan kelincahan pada seseorang dengan kemampuan kondisi fisik 

yang baik. Selain itu banyak manfaat dari hasi latihan-latihan yang secara 

sistematis dalam permainan lompat tali. Diantaranya kelincahan kaki, tangan, 

lengan, otot tungkai dan lainnya. Juga dapat menyalur keberbagai cabang olahraga 

lainnya sebagai dasar gerak yang baik. Maka diduga penerapan permainan 

olahraga tradisional melalui latihan lompat tali dapat meningkatkan motor ability 

pada siswa putri SDN cijengkol kecamatan seragpanjang kabupaten subang. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dimaksudkan untuk menjawab suatu pertanyaan.Jawaban 

dipertanyakan itu masih lemah dan bersifat sementara, maka perlu dibuktikan 

kebenarannya. Menurut penelitiSuharsimi Arikunto (2000:45) mengemukakan 

bahwa untuk penelitian dua atau lebih variable, hipotesis merupakan dugaan 

kebenaran mengenai hubungan dua variable atau lebih. 
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Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis yang penulis ajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Penerapan permainan olahraga tradisional melalui latihan lompat tali 

memberikan  hasil  yang  signifikan terhadap peningkatan motor ability(Studi 

Eksperimen pada Siswa Putri SDN Cijengkol Kecamatan Serangpanjang 

Kabupaten Subang)” 

 

 

 

 


