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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Shuttle Run 

1. Definisi Shuttle Run 

Shuttle run merupakan suatu latihan dengan mengubah gerakan 

tubuh dari arah lurus yang dilakukan secepat mungkin dengan teknik 

lari secara bolak-balik (Marjana dkk., 2014). Shuttle run juga 

merupakan bentuk latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kelincahan kaki (Sajoto, 1995). Menurut Muchtar (1992) salah satu 

bentuk latihan untuk meningkatkan kelincahan atau agility seseorang 

yaitu dengan latihan shuttle run atau nama lainnya yaitu lari bolak-

balik. Metode dari latihan shuttle run adalah lari yang dilakukan 

dengan cara bolak-balik dengan tempo yang secepat-cepatnya dimulai 

dari satu titik ke titik yang lainnya dengan menempuh jarak tertentu. 

Adapun suatu unsur gerak yang terdapat dalam latihan shuttle run 

yaitu lari dengan mengubah arah dan posisi tubuh, kecepatan, 

keseimbangan. Mengingat kecepatan dan keseimbangan merupakan 

suatu komponen dari kelincahan gerak sehingga latihan ini dapat 

digunakan untuk meningkatkan agility atau kelincahan.  

Tujuan dari latihan shuttle run adalah untuk melatih mengubah 

gerakan tubuh dari arah lurus. Siswa maupun atlet pada latihan ini 

diminta untuk berlari bolak-balik dengan secepat mungkin dari titik 

satu ke titik yang lainnya. Namun ketika sampai pada suatu titik yang 
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ditentukan maka atlet harus berusaha secepat mungkin untuk 

membalikkan badan untuk kembali lari menuju titik yang lainnya 

(Sajoto, 1995). 

2. Pelaksanaan Shuttle Run 

Sebelum melakukan latihan shuttle run atau lari bolak-balik ada 

beberapa hal perlu diperhatikan, antara lain : 

a. Sebaiknya jarak antara kedua titik tempuh tidaklah terlalu jauh, 

dapat diperkirakan antara 4 sampai 5 meter saja. Jika jarak misalnya 

berkisar 10 meter, maka terdapat kemungkinan bahwa setelah 

melakukan beberapa kali lari bolak-balik atau shuttle run atlet tidak 

mampu lagi untuk melanjutan larinya, sehingga untuk menghindari 

kelelahan pada atlet maka jarak diusahakan tidak terlalu jauh. 

Karena kelelahan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

kecepatan larinya, sehingga latihan tersebut sudah tidak sah atau 

tidak valid lagi untuk digunakan dalam melatih agility. 

b. Jumlah pengulangan atau repetition pada lari bolak-balik atau 

shuttle run sebaiknya jangan terlalu banyak pengulangan karena 

juga dapat mempengaruhi kelelahan pada atlet. Apabila 

pengulangan dalam berlari terlalu banyak pengulangan maka dapat 

menyebabkan faktor kelelahan seperti pernyataan diatas. Dimana 

faktor kelelahan tersebut akan dapat mempengaruhi kelincahan 

(Harsono, 1988). 

Dalam melaksanakan latihan shuttle run ada peralatan yang 

perlu diperhatikan, yaitu,  



19 

 

 

Alat : 

a. Lapangan 

b. Stopwatch 

c. Alat untuk mencatat (pensil dan buku) 

d. Tali rafia (sebagai tanda jarak tertentu) 

e. Bola 

 Pelaksanaan : 

a. Siswa diminta untuk siap berada dilapangan, memakai baju 

olahraga dan sepatu yang nyaman. 

b. Lintasan dibuat sepanjang 4 sampai 5 meter dibuat dengan tali 

rafia sebagai tanda batas perlintasan. 

c. Siswa diminta untuk berlari secara cepat dilintasan yang telah 

dibuat lalu mengambil bola satu persatu secara bergantian, 

pengulangan dilakukan 6 sampai 8 kali secara bolak-balik. 

d. Pelatih terus memantau dan mencatat waktu untuk melihat waktu 

yang sudah ditempuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Shuttle Run 
(Sumber: Rosandic, 2008) 
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3. Fisiologis  

Keuntungan dari latihan lari bolak-balik atau shuttle run jika 

dilhat secara psikis yaitu gerakan yang terdapat pada latihan shuttle 

run lebih mudah di ingat sehingga kemungkinan bagi atlet untuk dapat 

berkonsentrasi secara penuh dalam memacu kecepatan berlari, serta 

bila dilakukan secara rutin dan terus – menerus maka atlet akan 

terbiasa dengan sudut belok yang tajam 180 derajat (Harsono, 1988). 

Kelebihan dari latihan shuttle run adalah berdasarkan efek fisiologis 

yang dihasilkan pada latihan ini berorientasi pada footwork (gerak 

kaki), speed (kecepatan) yang mana gerakan kaki dan kecepatan akan 

banyak mendapat porsi dalam latihan ini (Muchtar, 1992). Bila dilihat 

dari ilmu yang mempelajari gerak tubuh makhluk hidup (faal), latihan 

berteknik mampu melatih koordinasi fungsi saraf dan dapat 

membentuk suatu reflek, yaitu suatu gerakan-gerakan secara tepat dan 

cepat. Membentuk kemampuan kelincahan pada seorang pemain 

tidaklah mudah, karena kemampuan tersebut merupakan peningkatan 

dari kemampuan biomotor dan melalui suatu sistem mekanisme yang 

sangat rumit dan juga melibatkan kondisi sistem neuromuscular, 

kardiomuscular, respirasi, sistem organ dan lain sebagainya 

(Giriwoyo, 2012). 

Secara fisiologi efek dari latihan shuttle run yang ditimbulkan 

yaitu melibatkan otot-otot inferior atau bagian bawah, adapun dampak 

yang akan timbul dari melakukan shuttle run menurut Harsono (1988) 

yaitu kemungkinan atlet mengalami cidera otot akan lebih besar, 
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karena pada latihan ini menuntut kemampuan dari kekuatan otot untuk 

berhenti secara mendadak lalu berbelok arah untuk berlari kearah 

yang sebaliknya, serta akan banyak membutuhkan konsentrasi penuh 

pada saat berbalik arah, karena pada saat melakukan latihan shuttle run 

sering terjadi kehilangan kesimbangan. Sedangkan keseimbangan juga 

merupakan salah satu komponen penting untuk melatih kelincahan. 

Maka diperlukan jarak tempuh yang cukup dan pengulangan yang 

cukup untuk menghindar cidera yang ditimbulkan dari kelelahan. 

 

B. Reaction Ball 

1. Definisi Reaction Ball  

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 dengan bola yang dapat melatih reaksi tubuh 

dan dapat membentuk koordinasi gerakan kesegala arah secara cepat 

dan tepat. Sehingga peningkatan pada latihan dengan menggunakan 

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 pada tubuh (Febriyanti 
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dkk, 2017). 

Reaction ball berguna meningkatkan koordinasi tangan dan mata, 

karena bola yang sulit untuk diimbangi menawarkan gerakan tidak 

teratur pada saat dilemparkan atau terpental. Sehingga sangat bagus 

untuk pelatihan olahraga dan membangun kelincahan dan waktu 

reaksi yang cepat. Latihan reaction ball dapat dilakukan dimana saja 

baik didalam ataupun diluar ruangan. Dapat dilakukan oleh usia 

delapan tahun sampai dewasa. Keterampilan dasar yang dibutuhkan 

yaitu : melempar, menangkap, kemampuan bergerak cepat ke segala 

arah. Kutipan dari Febriyanti dkk, (2017). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Reaction Ball 

(Sumber: Febriyanti dkk, 2017) 
 

2. Penatalaksanaan  

Berdasarkan penatalaksanaan latihan dengan menggunakan 

reaction ball ada banyak teknik dan ada banyak modifikasi gerakan, 

antara lain : 

a. Bola dilemparkan atau dipantulkan dengan satu tangan kelantai 

didepan badan. 
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b. Lalu biarkan bola tersebut memantul dilantai. 

c. Ketika sudah memantul maka bola ditangkap diantara tinggi 

pinggang atau bahu dan selanjutnya dapat dilakukan dengan 

satunya. 

 
Gambar 2.3: Bounce and catch 

(Sumber: Febriyanti dkk, 2017) 

 

3. Fisiologis 

Reaction ball berguna dalam mengembangkan berbagai 

keterampilan serta dapat diperlukan untuk kinerja olahraga di berbagai 

usia dan tingkat kemampuan. Desain bola tersebut yang mana memiliki 

6 sisi memungkinkan untuk tidak dapat diprediksi ketika dilemparkan 

atau terpental ke berbagai arah. Sehingga sangat menyenangkan, 

sederhana dan fleksibel dalam penggunaannya. Latihan dengan reaction 

ball sangat ideal untuk berbagai program pelatihan. Maka reaction ball 

dapat meningkatkan kelincahan dan reaksi. Adapun efek maupun 

keterampilan tambahan yang diperoleh dari latihan dengan reaction ball 

yaitu: 

a. Keseimbangan: Kemampuan untuk mencapai, melatih dan menjaga 

sentral tubuh. 
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b. Gerakan bilateral: kemampuan untuk menggunakan serta 

menggerakkan kedua sisi tubuh dengan efisiensi yang sama. 

c. Persepsi kedalaman: kemampuan untuk menilai suatu jarak dari 

objek dan bergerak secara akurat. 

d. Koordinasi mata dan tangan: kemampuan dari sistem penglihatan 

untuk mengkoordinasi suatu informasi yang telah diterima melalui 

mata yang berfungsi untuk mengkontrol, membimbing, dan 

mengarahkan tangan dalam melakukan tugas yang diintruksikan. 

e. Fokus: konsentrasi terhadap suatu objek pada pandangan dekat 

maupun terbatas. 

f. Fokus pada perubahan: kemampuan untuk melihat suatu objek dari 

dekat ke jauh dan sebaliknya tanpa blur. 

g. Kesadaran perifer: kemampuan mengendalikan atau memperkuat 

otot-otot yang mengontrol penglihatan tepi dan meningkatkan 

kemampuan dalam mengenali objek pada jangkauan visual terluar. 

h. Pelacakan: suatu proses mengikuti sesuatu. 

Koordinasi yaitu merupakan bentuk harmonisasi yang mempunyai 

keterhubungan fungsi antara beberapa elemen gerak. Komponen 

koordinasi secara bersama-sama berkolaborasi dengan komponen 

keseimbangan membentuk kemampuan dalam berdiri, berlari, 

melompat, menendang, melempar atau berbagai gerakan dasar lainnya. 

Sehingga koordinasi mata dan tangan merupakan suatu kemampuan 

yang dimiliki seseorang untuk memadukan kinerja dari kualitas 

penglihatan dan otot, tulang, serta persendian tangan dalam 
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menghasilkan suatu gerakan yang lebih efektif dan juga efisien. 

Koordinasi mata dan tangan sangat penting sekali dimiliki bagi siswa, 

dalam melakukan aktivitas yang bersifat ketangkasan, misalnya gerakan 

melempar benda tepat sasaran dan menangkap benda yang sedang 

bergerak (Maksum, 2007). 

 

C. Agility (Kelincahan) 

1. Definisi Agility atau kelincahan 

Agility atau kelincahan adalah suatu kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk dapat mengubah arah tubuh dengan cepat dan tepat pada 

waktu ketika bergerak tanpa menyebabkan adanya kehilangan 

keseimbangan (Ismaryanti, 2008). Agility juga merupakan salah satu hal 

dasar yang penting dimiliki tubuh untuk melakukan aktivitas secara 

fungsional, kemampuan dalam melakukan kegiatan olahraga seperti 

kemampuan tubuh untuk bergerak secara cepat dan berhenti mendadak, 

perubahan arah secara cepat, efisien, dan penyesuaian gerak kaki pada 

tubuh maupun bagian tubuh pada saat melakukan aktivitas olahraga. 

Ketika individu memiliki agility yang baik maka akan memiliki 

kesempatan yang baik pula dalam artian lain sukses dalam aktivitas fisik, 

bila dibandingkan dengan individu memiliki agility yang buruk. Dapat 

dikatakan demikian karena agility sendiri merupakan aspek dari beberapa 

kondisi fisik yang penting dimiliki seseorang untuk meningkatkan 

performa dan menghindari individu tersebut dari cidera (Dawes, 2011). 

Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kelincahan 

seseorang bila dilihat secara fisiologis yaitu kekuatan otot, kecepatan, 
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tenaga ledak otot, waktu reaksi, keseimbangan dan koordinasi. Adapun 

faktor lainnya yang mempengaruhi kelincahan seseorang bila dilihat 

secara individual yaitu, tipe tubuh, usia, jenis kelamin, berat badan, dan 

kelelahan (Depdiknas, 2000). 

2. Anatomi 

Pada tubuh bagian bawah atau ekstremitas inferior merupakan bagian 

tubuh atau kumpulan otot besar yang memiliki kontribusi sangat penting 

terhadap kelincahan (Sukma, 2015). Beberapa group otot besar yang 

terdapat pada bagian ekstremitas inferior atau bawah adalah 

a. Grup otot quadriceps femoris 

b. Group otot hamstring 

c. Group otot plantar fleksor ankle 

d. Group otot dorsi fleksor ankle 

Namun tidak hanya otot-otot tersebut, tetapi masih terdapat beberapa 

otot lainnya yang juga ikut berperan dalam membentuk agility atau 

kelincahan, yaitu terdapat diantaranya otot gluteus maximus, otot gluteus 

minimus, dan otot gluteus medius. Otot ini memiliki peranan yang 

penting dalam kelincahan, karena berguna agar tubuh bagian belakang 

tetap tegap (Sukma, 2015). 

 

3. Pengukuran Agility 

Pengukuran agility pada penelitian ini menggunakan pengukuran 

illinois agility run test yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

merubah arah (kelincahan) seseorang dengan waktu secepat mungkin 
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tanpa kehilangan keseimbangan. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu: 1. 

Stopwatch, 2. Meteran, 3. Cone, 4. Tali rafiyah, 5. Alat tulis. Sedangkan 

untuk pelaksanaannya yaitu : subjek diintruksikan untuk berdiri di garis 

start, setelah mendengar aba-aba “ya” subjek kemudian di intruksikan 

untuk berlari secepat mungkin dengan mengikuti arah anak panah garis 

hitam atau lintasan sampai berakhir di garis finish. Untuk lebih jelasnya 

dapat melihat gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 2.4: Illinois agility run test 

Sumber: Brian Mackenzie (2005) 

 

 

 

 

D. Karakteristik Usia 10 Sampai 12 Tahun 

• Karakteristik Umum Usia 10-12 Tahun 

Terdapat batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli 

yaitu berdasarkan usia 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja 

ini biasanya dibedakan menjadi tiga, yaitu 12-15 tahun (masa remaja 
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awal), 15-18 tahun (masa remaja petengahan), dan 18-21 tahun (masa 

remaja akhir). Tetapi para ahli seperti Monks, Knoers, dan Haditono 

membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 

berusia berkisar 10-12 tahun, masa remaja awal berkisar 12-15 tahun, 

masa remaja pertengahan 15-18 tahun dan masa remaja akhir berkisar 

18-21 tahun (Deswita, 2006). 

Menurut Nadisah dalam Danang dan Muhammad (2017) 

mengemukakan bahwa anak kelas IV, V dan VI atau berusia sekitar 10- 

12 tahun memiliki karakteristik secara fisiologis dan fungsional sebagai 

berikut: 

a. Mempunyai koordinasi dalam menampilkan keterampilan-

keterampilan dasar sudah membaik 

b. Daya tahan tubuh mulai mengalami peningkatan 

c. Pertumbuhan fisiknya semakin baik 

d. Koordinasi antara mata dengan tangan sudah baik 

e. Postur tubuh masih belum baik tetapi terus berproses 

f. Secara fisiologis anak perempuan satu tahun lebih unggul dari pada 

anak laki-laki 

g. Gigi tetapnya mulai tumbuh untuk mengganti gigi susu 

h. Perbedaan jenis kelamin belum terlalu berpengaruh 

i. Terdapat perbedaan individual yang semakin nyata 

Karakteristik anak-anak kelas V dan VI, berusia sekitar 11-12 tahun: 

a. Otot-otot penunjang yang dimiliki lebih berkembang lagi dari usia-

usia sebelumnya. 
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b. Semakin menyadari dan mengerti mengenai keadaan tubuhnya sendiri. 

c. Bermain secara aktif lebih diminati, baik oleh anak laki-laki maupun 

perempuan. 

d. Pada masa usia ini bukan masa bertambahnya tinggi dan berat badan. 

e. Perkembangan kekuatan ototnya belum sejalan dengan masa 

pertumbuhannya. 

f. Reaksi dalam mengolah gerakan semakin membaik. 

g. Minat terhadap cabang-cabang olahraga pertandingan mulai terlihat. 

h. Perbedaan antara anak laki-lak dan perempaun semakin terlihat jelas 

i. Postur tubuhnya terlihat sehat dan kuat 

j. Koordinasi-koordinasi geraknya semakin baik 

k. Pada usia ini perkembangan pada panjang tungkai lebih cepat dari 

pada anggota bagian atas. 

l. Kekuatan otot antara anak laki-laki dan anak perempaun semakin 

terlihat perbedaannya 

Pada anak usia sekolah dasar pertumbuhan yang terlihat jelas adalah 

terdapat pertambahan panjang lengan dan kaki, koordinasi antara tangan 

dan mata serta kaki dan mata juga bertambah baik pula. Mempunyai 

keberanian yang semakin berkembang, hal ini terjadi baik pada anak laki-

laki maupun perempuan. Pada anak perempuan perlu dibimbing untuk 

mengembangkan kekuatan badan bagian atas yang sangat berguna untuk 

memelihara berat badannya. Pada masa ini aktivitas olahraga sangat 

dianjurkan bagi anak-anak yang berusia sekolah dasar, pertumbuhan dan 

koordinasi yang terus berlanjut akan semakin mengalami proses 
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penyempurnaan pada usia-usia tersebut, tetapi yang terlihat benar-benar 

menonjol adalah perkembangan keseimbangan dan keterampilannya 

terutama dalam aktivitas olahraga (Sadoso, 1992). Sehingga dengan 

diadakannya latihan untuk meningkatkan agility dapat menjadikan 

keseimbangan, koordinasi dan keterampilan siswa juga menjadi baik dan 

juga dapat meningkatkan perkembangan gerak khususnya kelincahan 

gerak. 

Secara psikologis anak berusia antara 10-12 tahun sudah mampu 

berpikir secara bijaksana. Hal ini ditandai dengan ia berperilaku sesuai 

dengan aturan moral yang ada dimasyarakat, agar ia bisa disukai oleh 

orang dewasa, bukan karena takut akan hukuman. Sehingga dalam 

melakukan kebaikan bagi anak usia seperti ini lebih dinilai dari 

tujuannya. Ia pun akan menjadi anak yang lebih tahu akan aturan. 

• Karakteristik Agility Usia 10-12 Tahun 

Salah satu masa usia emas (golden age) dalam pebinaan fisik 

maupun mental seorang anak adalah ketika memasuki usia 10 sampai 

dengan 12 tahun. Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, 

Jepang, dan yang lain sebagainya, telah lama memberikan perhatian 

terhadap pentingnya melakukan suatu pembinaan karakter secara 

berkelanjutan. Karena melihat urgensi fungsi dan peranan anak di 

kemudian hari, maka perlu diberikan pembinaan yang bersifat sistematis, 

terstruktur dan terencana maka daripada itu anak perlu disiapkan 

pembinaan menggunakan metode-metode ilmiah (Juniarta dan 

Siswantoyo, 2014). Pada usia pra-remaja 10 sampai 12 tahun merupakan 
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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 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 pada atlet 

saja tetapi profesi lain pun juga memerlukan tingkat agility yang baik dan 

ideal (Sulistia, 2014). 

Kelincahan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

melakukan aktivitas olahraga dan dalam menjalani kehidupan sehari- 

hari. Kelincahan yang berarti kemampuan mengubah arah dan posisi 

tubuh secara cepat dan tepat pada saat bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Dengan menerapkan 

pembelajaran bersifat permainan yang berorientasi pada peningkatan 

kelincahan dan keterampilan siswa secara tepat dilakukan agar siswa 

merasa senang dan menjadi terhibur, sehingga siswa lebih percaya diri 

dalam melakukan setiap aktivitas dan gerakannya (Mutohir & Maksum, 

2007). 

Mengenai latihan yang akan diberikan terdapat dosis latihan yang 

perlu diperhatikan, pada tingkat intensitas beban latihan dapat dilihat 

dengan melakukan perhitungan kondisi fisik (Nala, 2011). Repetisi atau 

pengulangan dalam latihan sebaiknya 3 repetisi untuk tiap setnya untuk 

menghasilkan suatu peningkatan yang maksimal (Nala, 2011). Dengan 
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berbagai pertimbangan secara teoritis serta karakteristik usia maka dalam 

penelitian ini latihan dilakukan tiga kali sesi pertemuan dalam seminggu, 

dengan jarak jeda waktu tidak lebih dari 48 jam. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menghindari kondisi fisik responden kembali ke 

keadaan semula karena efek istirahat yang terlalu lama, latihan ini 

dilakukan selama 4 minggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

(Nala, 1998). 

 

E. MI Ma’arif Pademonegoro 

Di desa Pademonegoro terdapat 2 sekolah dasar yaitu SDN 

Pademonegoro dan MI Ma’arif Pademonegoro. Pada penelitian ini 

dilakukan di MI Ma’arif Pademonegoro, dimana lembaga ini merupakan 

sekolah islam swasta yang bertempat di desa Pademonegoro, kecamatan 

Sukodono, kabupaten Sidoarjo. Sekolah madrasah ibtidaiyah ini sudah 

terakteditasi A, berdiri sejak tanggal 20 Maret 1978. Sekolah yang berbasis 

islami ini memiliki visi dan misi yang mengunggulkan ajaran islam, 

sehingga berhijab bagi siswa perempuan disana merupakan hal wajib. 

Aktivitas diluar pembelajaran formal terdapat kegiatan ekstrakurikuler 

banjari, kaligrafi, pencak silat, seni rupa dan pramuka. Namun tidak semua 

siswa mengikuti kegiatan yang bersifat latihan fisik sehingga kami 

tertantang untuk melakukan penelitian yang bersifat meningkatkan 

perkembangan gerak yaitu agility atau kelincahan. 

Adapun alasan yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian 

disana yaitu kebutuhan pengetahuan siswa khususnya dalam hal praktek 
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mengenai olahraga. Dikarenakan sistem pembelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan atau biasa disingkat penjasorkes yang mereka 

dapatkan sangat minim, karena sistem pembelajaran khususnya penjasorkes 

yang mereka dapatkan dalam kalkulasi satu bulan yaitu terdapat 2 kali teori 

dan 2 kali praktek, misalnya minggu ini teori maka minggu selanjutnya 

yaitu praktek. Sehingga kebutuhan jasmani dan kebutuhan olahraga dirasa 

kurang, mengingat kebutuhan pengetahuan pada usia sekolah dasar dan 

usia pertumbuhan juga hal penting. 

 


