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Latar Belakang: Kelincahan merupakan salah satu komponen kesegaran motorik 

yang diperlukan untuk semua aktifitas yang membutuhkan kecepatan perubahan 

posisi tubuh dan bagian-bagiannya. Untuk membentuk kelincahan seorang anak 

harus bergerak aktif, usia anak 4-5 tahun merupakan masa golden age periode 

dimana kemampuan yang dimiliki anak meningkat secara pesat dan sangat baik 

jika diberikan stimulasi. Salah satu stimulasi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kelincahan anak usia 4-5 tahun adalah shuttle run.  

Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh permainan shuttle run terhadap 

kelincahan anak usia 4-5 tahun. 

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan pre and 

post test with control group design, yaitu sampel pada kelompok perlakuan 

diberikan permainan shuttle run dengan jarak 4-5 meter selama 4 minggu dengan 

frekwensi 3x seminggu. Pengukuran kelincahan dilakukan dengan shuttle run test 

dengan jarak 10 meter menggunakan parameter berupa stopwatch. Teknik analisis 

data menggunakan uji wilcoxon untuk uji pengaruh dan uji beda pengaruh 

menggunakan uji mann whitney.   

Hasil Penelitian: Ada pengaruh permainan shuttle run terhadap kelincahan anak 

usia 4-5 tahun setelah dilakukan uji statistik menggunakan uji wilcoxon 

didapatkan p-value 0,000 pada kelompok perlakuan dan kontrol serta terdapat 

beda pengaruh setelah dilakukan uji statistik menggunakan uji mann whitney 

didapatkan p-value 0,000. 

Kesimpulan: Ada pengaruh permainan shuttle run terhadap kelincahan anak usia 

4-5 tahun. 

Kata kunci: Shuttle Run, Kelincahan, Anak Usia 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Menurut Karyono (2011) kelincahan merupakan salah satu komponen 

kesegaran motorik yang diperlukan untuk semua aktifitas yang membutuhkan 

kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagiannya. Oleh karena itu untuk 

membentuk kelincahan, seorang anak diharuskan untuk sering bergerak aktif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2005) menjelaskan bahwa anak-

anak zaman sekarang cenderung lebih suka bermain secara pasif yang 

menggunakan teknologi canggih sehingga menyebabkan anak cenderung pasif 

dan kurang gerak. Padahal untuk membentuk kelincahan dibutuhkan tubuh yang 

harus sering bergerak aktif, salah satunya dengan bermain secara aktif.  

Adapun jenis permainan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kelincahan adalah shuttle run. Seperti yang telah diugkapkan oleh Restu (2009) 

shuttle run merupakan salah satu latihan yang dapat meningkatkan kelincahan, 

shuttle run adalah salah satu latihan kelincahan yang dilakukan dengan cara lari 

bolak-balik dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak tertentu secara cepat.  

Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di TK Taqiyya Kartasura 

dan TK Aisyiyah Gonilan yang berumur 4-5 tahun, bahwa Kelincahan anak pada 

TK tersebut masih terbilang kurang dimana anak masih kesulitan membalikkan 

tubuhnya secara langsung pada saat berlari. 

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian  tentang “Pengaruh Permainan Shuttle Run Terhadap Peningkatan 

Kelincahan Anak Usia 4-5 Tahun”. 

 



LANDASAN TEORI 

Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal. Salah satu cara untuk membentuk tumbuh kembang 

yang optimal adalah dengan memberikan stimulasi. 

Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi 

pada setiap perkembangan. Stimulasi diperlukan untuk merangsang otak dan 

semua sistem indera. Proses ini sebaiknya diberikan sedini mungkin, misalnya 

pada anak usia 4-5 tahun yang sedang berada dalam periode keemasan. Pada masa 

ini perkembangan kemampuan anak meningkat secara pesat sehingga membentuk 

etika, kepribadian yang mantap, kecerdasan, kemandirian, keterampilan dan 

produktivitas yang baik (Yuriestien dkk., 2009). Adapun stimulasi yang dapat 

diberikan pada usia 4-5 tahun adalah stimulasi untuk kelincahan. 

Kelincahan adalah salah satu komponen kesegaran motorik yang diperlukan 

untuk semua aktifitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan 

bagian-bagiannya (Karyono, 2011). Menurut Asadi (2012) kelincahan sebagai 

kemampuan untuk mempertahankan atau mengontrol posisi tubuh saat mengubah 

arah dengan cepat dan akurat selama serangkaian gerakan.  

Menurut Zivcic dkk. (2008) Salah satu latihan yang dapat meningkatkan 

kelincahan pada anak adalah shuttle run. Shuttle run adalah salah satu latihan 

kelincahan yang dilakukan dengan cara lari bolak-balik dari satu titik yang satu ke 

titik lainnya dengan jarak tertentu secara cepat (Restu, 2012). 



Shuttle run akan diberikan selama 4 minggu dengan frekwensi 3 kali 

seminggu (Lutan, 2002). Permainan ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi 

otot dan gerakan yang berulang pada lengan dan tungkai yang akan melibatkan 

sistem kerja primer yang mewujudkan terjadinya gerakan dan mempengaruhi 

perkembangan motorik kasar. Menurut Giriwijoyo dan Dikdik  (2012) sistem 

kerja primer adalah perangkat pelaksana gerak yang terdiri dari sistema skelet 

yang berfungsi sebagai pergerakan persendian, sistema muskular yang berfungsi 

untuk menimbulkan terjadinya kontraksi otot dan sistema nervorum yang 

berfungsi sebagai penghantar rangsang. Pada saat melakukan shuttle run terjadi 

pergerakan persendian lengan dan terutama tungkai sehingga akan meningkatkan 

fleksibilitas. Kemudian, adanya kontraksi otot berulang akan menghasilkan 

kekuatan otot yang berguna untuk meningkatkan kecepatan gerak. Saat latihan 

berlangsung akan terjadi koordinasi fungsi otot yang berfungsi untuk 

meningkatkan ketepatan gerak dan memelihara keseimbangan. Fleksibilitas, 

kekuatan, kecepatan dan koordinasi adalah hal-hal yang diperlukan untuk 

meningkatkan kelincahan, sehingga jika semua komponen tersebut telah dilatih 

akan berpengaruh terhadap peningkatan kelincahan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah quasi eksperiment. Penelitian ini 

bertempat di TK Taqiyya Kartasura dan TK Aisyiyah Gonilan. Pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Februari – Maret 2015. Jumlah responden  dalam penelitian ini 



sebanyak 20 orang di TK Taqiyya Kartasura dan 18 sebagai kelompok perlakuan 

dan 18 orang di TK Aisyiyah Gonilan sebagai kelompok kontrol. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Shuttle Run sedangkan variabel 

terikat adalah kelincahan anak usia 4-5 tahun.  

 

HASIL PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini kelas yang digunakan adalah kelas A TK Taqiyya 

Kartasura sebagai kelompok perlakuan dengan jumlah siswa 20 orang dan kelas A 

TK Aisyiyah Gonilan sebagai kelompok kontrol dengan jumlah siswa 18 orang. 

Sebelum mengikuti sesi latihan setiap responden mengikuti pre test untuk 

mengukur tingkat kelincahan anak menggunakan shuttle run test dengan jarak 10 

meter dan menggunakan parameter berupa stopwatch. Kemudian setelah 

mengikuti pre test pada kelompok perlakuan diberikan latihan menggunakan 

permainan shuttle run sebanyak 3 kali selama 4 minggu, selanjutnya setiap 

responden mengikuti post test untuk mengukur seberapa besar kelincahan anak 

setelah diberikan latihan pada kelompok perlakuan dan tanpa diberikan latihan 

pada kelompok kontrol. 

Menurut Ismayarti (2008) faktor yang mempengaruhi kelincahan tersusun 

atas beberapa komponen yang terdiri dari kecepatan, koordinasi, fleksibilitas, 

waktu reaksi dan kekuatan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelincahan yaitu 

usia,  jenis kelamin dan berat badan. 

  Dari beberapa sumber ulasan serta data – data yang telah di paparkan, 

maka dapat dijelaskan bahwa apabila stimulasi kelincahan diberikan pada anak 



secara rutin dan teratur maka akan menimbulkan peningkatan pada kelincahan 

anak, terutama pada usia 4-5 tahun yang merupakan golden age periode. 

Adapun pada anak yang tidak diberikan stimulasi kelincahan juga terdapat 

peningkatan kelincahan karena mendapatkan stimulasi dari faktor lingkungan 

yang dapat mempengaruhi kelincahan, namun peningkatan yang terjadi tidak 

sebesar peningkatan yang didapatkan oleh anak yang mendapatkan stimulasi 

kelincahan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan perhitungan uji statistik disimpulkan 

bahwa ada pengaruh permainan shuttle run terhadap kelincahan anak usia 4-5 

tahun dengan p-value 0,000. 

Saran 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Shuttle run dapat digunakan sebagai salah satu latihan yang digunakan untuk 

meningkatkan kelincahan pada anak. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut mengenai 

latihan yang dapat meningkatkan kelincahan anak dan diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat melakukan penelitian lain dengan permainan yang lebih 

bervariasi dengan jumlah responden yang lebih banyak. 
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