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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa anak-anak merupakan masa relatif panjang, karena pada masa 

tersebut seorang anak akan mengalami proses perkembangan dalam 

banyak hal, misalnya perkembangan fisik, kognitif, mental, emosional, 

sosial, maupun perkembangan moral (Qudsyi, 2010). Pada masa tersebut 

juga dapat dikatakan masa keemasan, serta dapat disebut masa krisis dalam 

tahap kehidupan yang mana pada usia anak-anak menjadi penentu terhadap 

perkembangan usia mereka selanjutnya. Pada dasarnya dunia mereka yaitu 

bermain, dapat terlihat jelas bahwa bermain merupakan bagian dasar yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak. Bermain secara aktif dapat 

mendorong anak lebih mampu bergerak dan berubah menyesuaikan diri 

ketika bermain, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih fleksibel dan 

mampu mengikuti berbagai permainan tersebut, bermain secara aktif dapat 

dilakukan melalui permainan tradisional (Gita, 2016). 

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mengalami kemajuan sangat pesat. Dapat dilihat dari semakin banyaknya 

alat elektronik yang semakin canggih dan semakin bermunculan jenisnya, 

di antaranya yaitu adanya gadget seperti smartphone, komputer, laptop dan 

televisi (Dwiningrum, 2012). Munculnya kemajuan teknologi membuat 

minat permainan tradisional kurang diminati sehingga menyebabkan 

aktivitas fisik mereka berkurang (Gita, 2010). Menurut riset kesehatan 

dasar kementrian kesehatan Indonesia pada tahun 2013, menjelaskan saat 
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ini 42,0 persen masyarakat berusia lebih dari 10 tahun dapat dikatakan 

mengalami kekurangan aktivitas fisik. Dijelaskan pada kelompok usia 

terdapat kecenderungan semakin bertambah usia seseorang maka akan 

semakin menurun juga aktivitas fisiknya dan pada usia ≥ 50 tahun mulai 

terjadi penurunan yang lebih nyata (Widiyani, 2013). Kurangnya suatu 

aktivitas fisik dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik seseorang, 

misalnya kurangnya pengalaman dalam bergerak, terhambatnya tingkat 

penguasaan ketrampilan gerak dasarnya, tingkat kebugarannya akan relatif 

kurang baik sehingga dapat beresiko obesitas dan permasalahan lainnya 

(Nurcahyo, 2011). Maka diperlukan olahraga untuk menunjang aktivitas 

mereka. 

Olahraga dapat dikatakan salah satu bagian dari aktivitas yang 

dilakukan manusia dalam sehari-harinya, serta berguna dalam 

pembentukan jasmani serta rohani yang sehat. Saat ini olahraga sudah 

memberikan manfaat yang sangat nyata dan positif guna meningkatkan 

kesehatan masyarakat. Olahraga juga mampu berperan penting dalam 

meningkatan kemampuan bangsa dalam melaksanakan sistem 

pengembangan secara berkelanjutan (Ahmadi, 2014). Sehingga dengan 

olahraga dapat menjadikan manusia memiliki kebugaran jasmani yang 

sehat. 

Kebugaran jasmani merupakan kemampuan dari tubuh seseorang 

untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari tanpa menyebabkan 

kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan energi untuk 

menikmati waktu luang dan melakukan pekerjaan maupun keperluan yang 
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mendadak (Nugroho, 2010). Beberapa komponen penting yang terdapat 

dalam kebugaran jasmani menurut Mutohir dkk., (2007) yaitu daya ledak 

otot (Explosive strength, muscular power), kecepatan (Speed), kelenturan 

(Flexibility), kelincahan (Agility), ketetapan (Accuracy), reaksi (Reaction), 

keseimbangan (Balance), dan koordinasi (Coordination). Oleh sebab itu 

upaya dalam menciptakan kebugaran jasmani dalam tubuh sangatlah 

beragam salah satunya dengan meningkatkan agility atau kelincahan. 

Agility atau kelincahan adalah suatu kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam mengubah arah tubuh secara cepat dan tepat ketika 

bergerak, serta tanpa menyebabkan adanya suatu kehilangan 

keseimbangan (Ismaryanti, 2008). Agility dapat dikatakan hal mendasar 

yang penting dimiliki oleh seseorang untuk mendukung kemampuan tubuh 

dalam beraktivitas secara fungsional, kemampuan dalam melakukan 

aktivitas olahraga seperti kemampuan bergerak dengan cepat, berhenti 

mendadak, kemampuan secara cepat dalam merubah arah tubuh, 

menyesuaian gerak kaki pada tubuh serta menyesuaikan gerak bagian 

tubuh lainnya pada saat melakukan aktivitas olahraga. Jika seorang 

individu mempunyai agility yang baik maka individu tersebut memiliki 

kesempatan yang baik pula, dalam artian sukses dalam melakukan 

aktivitas fisiknya, jika dibandingkan dengan seorang individu mempunyai 

agility yang buruk. Dapat dikatakan sedemikian rupa karena agility sendiri 

merupakan salah satu aspek dari beberapa kondisi fisik yang harus dimiliki 

individu yang berguna meningkatkan performa dan menghindari individu 

dari cidera (Dawes, 2011). 
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Kurangnya perkembangan gerak khususnya agility atau kelincahan 

yang mana merupakan ciri khas dari seorang anak dapat mempengaruhi 

keterampilan geraknya, contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Jika 

kemampuan atau keterampilan gerak dasar seorang anak menurun, maka 

dapat menyebabkan anak tidak dapat menyesuaikan aktivitas bermainnya, 

menyebabkan berkurangnya kemampuan berolahraga, serta berdampak 

anak mudah mengalami kelelahan, sehingga berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mengajar disekolah yang juga ikut menurun (Purwanti, 2013). 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kelincahan seseorang bila 

dilihat dari segi fisiologis yaitu kekuatan otot, kecepatan, daya ledak otot, 

waktu reaksi, keseimbangan dan koordinasi. Faktor lain yang juga 

berpengaruh pada kelincahan dari segi individual yaitu, tipe tubuh, usia, 

jenis kelamin, berat badan dan kelelahan (Depdiknas, 2000). 

Pada usia pra-remaja 10 sampai dengan 12 tahun dapat dikatakan 

masa menuju remaja, yang mana pada masa tersebut kelincahan juga 

sangat dibutuhkan mengingat akan bertambahnya aktivitas yang akan 

mereka hadapi sehingga mereka membutuhkan kelincahan untuk 

menunjang kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi dalam melakukan 

suatu aktivitas serta dengan dilakukan latihan yang berfungsi 

meningkatkan agility dapat meningkatkan perkembangan gerak khususnya 

kelincahan gerak pada anak usia 10 – 12 tahun. Karena agility tidak hanya 

diberlakukan untuk atlet saja tetapi profesi lain pun memerlukan tingkat 

agility yang baik dan ideal (Sulistia, 2014).  

Adapun batasan usia remaja menurut Monks, Knoers, dan Haditono 
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yang merupakan seorang ahli, membedakan masa remaja menjadi empat 

bagian, yaitu masa pra-remaja berkisar 10-12 tahun, masa remaja awal 12-

15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun dan remaja akhir berkisar usia 

18-21 tahun (Deswita, 2006). Salah satu masa usia emas (golden age) 

dalam dilakukannya pembinaan fisik maupun mental seorang anak adalah 

ketika anak berusia 10 sampai dengan 12 tahun. Negara maju seperti 

Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, dan sebagainya, telah lama memberikan 

kontribusi serta perhatian terhadap pentingnya pembinaan karakter secara 

berkelanjutan. Karena melihat urgensi dari fungsi dan peranan anak di 

kemudian hari, maka perlu dilakukan pembinaan yang bersifat sistematis 

dan terencana untuk itu anak perlu disiapkan pembinaan dengan 

menggunakan metode secara ilmiah (Juniarta dan Siswantoyo, 2014). 

Dalam meningkatkan agility diperlukan seseorang yang paham 

mengenai mekanisme latihan, dosis latihan serta efek fisiologis dari latihan 

tersebut maka fisioterapi sangat berperan dalam hal ini. Fisioterapi dapat 

melatih pasien dengan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam 

teknik serta menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan 

fisioterapi (Kepmenkes, 2008). Sehingga dalam hal ini fisioterapi berperan 

penting dalam upaya meningkatkan agility dan diharapkan dengan adanya 

fisioterapi, banyak seseorang yang terbantu khususnya dalam 

meningkatkan perkembangan gerak dalam aspek kelincahan atau agility 

karena fisioterapi sendiri memiliki latihan- latihan yang bersifat 

meningkatkan kelincahan atau agility. Pada dasarnya terdapat berbagai 
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macam latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan agility, antara 

lain beberapa metode latihan kelincahan menurut Harsono (1988) yaitu : 

lari bolak-balik (shuttle run), lari zig-zag, squart trust, lari rintangan dan 

sebagainya. Dalam meningkatkan kelincahan atau agility memang terdapat 

banyak metode, misalnya dalam penelitian ini membahas tentang 

peningkatan agility dengan menggunakan pemberian kombinasi shuttle run 

dan bounce and catch reaction ball. 

Shuttle Run atau lari bolak-balik merupakan suatu latihan 

mengubah gerak tubuh dari arah lurus dengan cara lari secara bolak-balik 

yang dilakukan secepat mungkin (Marjana dkk., 2014). Shuttle Run atau 

lari bolak-balik merupakan latihan untuk meningkatkan kelincahan kaki 

(Sajoto, 1995). Bentuk dari latihan shuttle run adalah lari dengan cara 

bolak-balik yang dilakukan dengan secepat mungkin, dimulai dari satu 

titik ke titik yang lainnya dengan menempuh jarak yang sudah ditentukan. 

Adapun suatu unsur gerak yang terlibat dalam latihan ini yaitu lari dengan 

mengubah arah dan posisi tubuh, kecepatan, keseimbangan. Sedangkan 

kecepatan dan keseimbangan merupakan suatu komponen dari kelincahan 

gerak sehingga latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan agility 

atau kelincahan (Muchtar, 1992). 

Reaction ball merupakan sebuah alat berbentuk bola yang memiliki 

6 sisi yang saling menonjol, sedangkan bounce (memantulkan) and catch 

(menangkap) merupakan teknik dari latihan dengan reaction ball. 

Sehingga latihan bounce and catch reaction ball merupakan bentuk latihan 

yang dapat melatih reaksi tubuh dan dapat membentuk koordinasi gerakan 
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kesegala arah secara cepat. Sehingga peningkatan latihan dengan 

menggunakan teknik permainan bola tersebut dapat meningkatkan 

kelincahan, koordinasi mata dan tangan, serta dapat meningkatkan reaksi 

terhadap suatu hal. Latihan dengan menggunakan reaction ball sangat 

menarik dan dapat digunakan oleh semua kalangan usia, serta dapat 

digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu alat ini 

dirancang untuk melatih kelincahan, reaksi, dan koordinasi gerak tubuh 

(Febriyanti dkk., 2017). 

Dari penelitian yang dilakukan Junanta (2014), mengemukakan 

bahwa shuttle run merupakan latihan yang cocok digunakan untuk 

meningkatkan kebugaran anak yang berusia 10-12 tahun. Karena pada 

latihan ini tidak bersifat pembebanan, sehingga dapat dilakukan oleh 

semua usia. Pada analisa data penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

permainan berlari memindahkan bola atau benda dengan shuttle run pada 

penelitian observasi ahli materi terhadap permainan rintangan ini, 

mengatakan bahwa model ini termasuk dalam kategori yang sangat baik 

diterapkan untuk latihan kebugaran jasmani anak usia 10-12 tahun baik 

ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pengembangan yang 

dilakukan melalui model dan metode permainan ini adalah kelincahan. 

Sedangkan menurut Febriyanti dkk., (2017), mengemukakan bahwa 

reaction ball merupakan latihan yang dapat digunakan oleh semua 

kalangan usia dan baik pria maupun wanita, serta latihan bounce and catch 

reaction ball ini secara tidak langsung dapat melatih koordinasi, reaksi dan 

kelincahan. Dikarenakan manfaat dari kedua latihan tersebut sama- sama 
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baik, maka pada penelitian ini peneliti mengkombinasikan kedua latihan 

tersebut untuk meningkatkan kelincahan atau agility. 

Berdasarkan studi pendahuluhan yang telah dilakukan pada siswa-

siswi MI Ma’arif Pademonegoro pada usia 10-12 tahun didapatkan rata-

rata nilai agility mereka termasuk kategori sedang bahkan ada yang 

kurang. Sehingga peneliti ingin meningkatkan agility siswa-siswi tersebut, 

mengingat agility pada usia tersebut sangat berperan penting untuk 

meningkatkan perkembangan gerak khususnya kelincahan dan juga belum 

ada penelitian sebelumnya yang mengkombinasikan latihan shuttle run dan 

bounce and catch reaction ball untuk meningkatkan agility atau 

kelincahan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kombinasi shuttle run dan 

bounce and catch reaction ball terhadap peningkatan agility usia 10-12 

tahun di MI Ma’arif Pademonegoro. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi shuttle run dan bounce and catch 

reaction ball terhadap peningkatan agility usia 10-12 tahun di MI Ma’arif 

Pademonegoro ? 

 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 
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Mengetahui pengaruh kombinasi shuttle run dan bounce and 

catch reaction ball terhadap peningkatan agility usia 10-12 tahun di 

MI Ma’arif Pademonegoro. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi rata-rata agility sebelum diberi latihan 

kombinasi shuttle run dan bounce and catch reaction ball 

terhadap peningkatan agility usia 10-12 tahun di MI Ma’arif 

Pademonegoro. 

b. Mengidentifikasi rata-rata agility sesudah diberi latihan kombinasi 

shuttle run dan bounce and catch reaction ball terhadap 

peningkatan agility usia 10-12 tahun di MI Ma’arif 

Pademonegoro. 

c. Menganalisis pengaruh kombinasi shuttle run dan bounce and 

catch reaction ball terhadap peningkatan agility usia 10-12 tahun 

di MI Ma’arif Pademonegoro. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

   Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

maupun sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu 

fisioterapi olahraga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 
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  Penelitian ini diharapkan sebagai sarana ilmu pengetahuan 

untuk memberi edukasi lanjutan kepada peserta didik mengenai 

pentingnya menjaga kebugaran dan manfaat latihan sebagai 

meningkatkan agility. 

b. Bagi Siswa 

  Penelitian ini diharapkan sebagai acuan peserta didik 

mengenai pentingnya meningkatkan agility serta kebugaran 

jasmani. 

c. Bagi Peneliti Lain 

  Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai masukan 

untuk penelitian yang lebih meluas dan berkelanjutan mengenai 

kombinasi latihan shuttle run dan bounce and catch reaction ball. 

 

E. Keaslian Penelitian 

  Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 
Judul 

penelitian 

Tahun dan 

lokasi 

penelitian 

Rancangan 

penelitian 
Hasil 

Perbedaan 

penelitian 

1 Pengaruh 

pelatihan 

shuttle run 

terhadap 

kecepatan 

dan 

kelincahan 

Waya

n 

Marja

na 

dkk 

(2014

). 

SMP 

Negeri 3 

Tapak- 

siring 

Menggunak 

an desain 

pre-test 

post-test 

control 

group 

design. 

Pelatihan 

shuttle 

run 

berpenga

ruh 

terhadap 

peningka

tan 

kelincah

an pada 

siswa 

putra 

siswa 

kelas 

Variabel 

independen 

dalam 

penelitian ini 

adalah shuttle 

run. 

Sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah 

kombinasi 

shuttle run 

dan bounce 
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VIII 

SMP 

Negeri 3 

Tapak- 

siring. 

and catch 

reaction 

ball. 

 

Variabel 

dependen 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

kecepatan dan 

kelincahan. 

Sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah 

kelincahan. 

Subjek 

penelitian ini 

adalah siswa 

kelas VIII 

SMP Negeri 3 

Tapak- siring. 

Sedangkan 

subjek 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah siswa- 

siswi usia 

10-12 tahun 

di MI  

Ma’arif 

Pademonego

ro. 

 

Lokasi 

penelitian ini 

dilakukan di 

SMPN 3 

Tapak- siring. 

Sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di 

MI Ma’arif 

Pademonegoro 

2 Pengaru Dinar Quasi Ada Variable 
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h latihan 

shuttle 

run dan 

Nebrask

a agility 

drill 

terhadap 

kelincah

an pada 

pemain 

sepakbo

la di 

pusat 

latihan 

sepakbo

la 

Salatiga 

Ragil 

Santo

so, 

2016. 

Pusat 

pelatiha

n 

sepakb

ola 

Salatig

a 

eksperime

nt al 

dengan 

rancangan 

two group 

pre-test 

and post 

test 

design 

penga

ruh 

latiha

n 

shuttl

e run 

dan 

nebra

ska 

agility 

drill 

terhad

ap 

kelinc

ahan, 

tetapi 

tidak 

ada 

beda 

perbe

daan 

penga

ruh 

antara 

latiha

n 

shuttl

e run 

dan 

nebra

ska 

agility 

drill 

terhad

ap 

kelinc

ahan 

independen 

dalam 

penelitian ini 

adalah shuttle 

run dan 

nebraska 

agility drill. 

Sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah 

kombinasi 

shuttle run 

dan bounce 

and catch 

reaction ball. 

 

Subjek 

penelitian 

ini adalah 

pemain 

sepak bola. 

Sedangkan 

subjek 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah siswa- 

siswi usia 10-

12 tahun di 

MI Ma’arif 

Pademonegor

o Lokasi 

penelitian ini 

dilakukan di 

pusat 

pelatihan 

sepakbola 

salatiga. 

Sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di 

MI Ma’arif 

Pademonegor

o. 
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3 Perbeda

an 

pengaru

h latihan 

shuttle 

run dan 

lari zig-

zag 

terhadap 

kemamp

ua n 

menggir

in g 

dalam 

permain

an sepak 

bola 

peserta 

ekstraku

ri kuler 

di SMP 

Neger

i 2 

Bantul

. 

Fajar 

Wicaks

on o, 

2014. 

SMP 

Neger

i 2 

Bantul 

Teknik 

tes dan 

pengukur

an 

Latiha

n zig- 

zag 

lebih 

efektif 

diguna

kan 

untuk 

mening

katk an 

kemam

puan 

ketera

mpila n 

dribbli

ng 

pada 

peserta 

ekstrak

uriku 

ler 

sepak 

bola 

SMP 

Negeri 

2 

Bantul. 

Variable 

independen 

dalam 

penelitian ini 

adalah shuttle 

run dan lari 

zig-zag. 

Sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah 

kombinasi 

shuttle run 

dan bounce 

and catch 

reaction 

ball. 

 

Variabel 

dependen 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

kemampuan 

menggiring 

bola. 

Sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

oleh peneliti 

adalah 

meningkatka

n 

kelincahan. 

Subjek 

penelitian ini 

adalah 

peserta 

ekstrakuriku

ler sepak 

bola. 

Sedangkan 

subjek 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 
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adalah siswa- 

siswi usia 

10-12 tahun 

di MI 

Ma’arif 

Pademonego

ro. 

 

Lokasi 

penelitian 

ini 

dilakukan 

di SMPN 

2 

Bantul. 

Sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan di 

MI Ma’arif 

Pademonegor

o. 

4 Perband

in gan 

metode 

latihan 

cone 

dan 

reaction 

ball 

terhadap 

kelincah

an atlet 

puteri 

klub 

bola voli 

Fortius 

Universi

ta s 

Negeri 

Jakarta 

Dwita 

febriya

nti 

dkk., 

2017. 

Klub 

bola 

voli 

Fortius 

di 

Univers

ita s 

Negeri 

Jakarta 

Purposi

ve 

Samplin

g 

Metod

e 

latihan 

cone 

lebih 

efektif 

daripa

da 

metod

e 

latihan 

reactio

n ball 

Variable 

independen 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

perbandingan 

latihan cone 

dan reaction 

ball. 

Sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah 

kombinasi 

shuttle run 

dan bounce 

and catch 

reaction 

ball. 

 

Subjek 

penelitian ini 

adalah atlet 

puteri klub 

bola voli 

Fortius. 
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Sedangkan 

subjek 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

adalah siswa- 

siswi usia 10-

12 tahun di 

MI Ma’arif 

Pademonegor

o. 

 

Lokasi 

penelitian 

ini 

dilakukan 

di 

Universita

s Negeri 

Jakarta. 

Sedangkan 

penelitian 

ini 

dilakukan 

di MI 

Ma’arif 

Pademone

goro. 

5 Latihan 

lari zig zag 

lebih baik 

dari 

latihan 

skipping 

untuk 

meningkat

kan agility 

pada anak 

perempua

n usia 10-

12 tahun 

Sulistina, 

2014, 

SDN 

Neglasari 

3 

Tangeran 

Purposive 

sampiling 

Latihan 

zig zag 

mempu

nyai 

peningk

atan 

yang 

signifik

an 

terhada

p agility 

pada 

anak 

usia 10-

12 

tahun  

Variabel 

independen 

dalam penelitian 

ini adalah 

latihan zig zag 

dan skipping. 

Sednagkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah 

kombinasi 

shuttle run dan 

bounce and 

catch reaction 

ball  

Subjek 

penelitian ini 

adalah anak 

perempuan usia 

10-12 tahun 
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sedangkan 

subjek 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah siswa 

siswi usia 10-12 

tahun di MI 

Ma’arif 

Pademonegoro. 

Lokasi 

penelitian ini 

dilakukan SDN 

Neglasari 3 

Tangerang. 

Sedangkan 

penelitian ini 

dilakukan MI 

Ma’arif 

Pademonegoro. 


