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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usia sekolah anak–anak mengalami proses pertumbuhan fisik yang berbeda 

antara laki-laki dan perempuan. Pada anak laki-laki lengan, paha dan kakinya 

cenderung bertambah panjang, sementara pada anak perempuan panggul dan 

pahanya cenderung membesar. Pertumbuhan selama masa antar 6–9 tahun begitu 

cepat, kebanyakan anak mencapai pola yang matang melalui keterampilan 

motorik kasar, dan postur serta keseimbangan mereka menjadi lebih baik. Mereka 

mulai pada tahap belajar keterampilan–keterampilan transisi yang bersifat 

gerakan–gerakan dasar yang dikombinasikan serta berfariasi (Purcell, 2005). 

Anak pada usia besar keinginan untuk melakukan aktivitas fisik 

berkembang pesat, hal ini memberikan kemungkinan untuk meningkatkan kualitas 

kemampuan fisik dan gerakannya menjadi lebih besar dan anak mulai mengikuti 

berbagai macam aktivitas olahraga yang biasa dilakukan orang dewasa. Dalam 

aktivitas olahraga, perfoma fisik merupakan syarat untuk penampilan yang 

optimal. Karakteristik fisik seperti komposisi tubuh serta kemampuan fisik seperti 

kekuatan, kecepatan daya tahan dan keseimbangan. keseimbangan berperan 

penting dalam performa olahraga dan ehidupan sehari-hari (Permana, 2013). 

Keseimbangan memiliki berbagai faktor yang sangat penting, sehingga 

faktor keseimbangan disini berperan sangat besar pada anak-anak didalam 



2 

 

 

 

melakukan kegiatan olahraga dan didalam kehidupan sehari-hari. Jika 

keseimbangan seseorang tidak bagus maka akan berpengaruh dalam melakukan 

kegiatan olahraga, kegiatan sehari-hari misalnya berjalan, melompat, berlari. Ini 

akan menjadi masalah bagi seorang anak ketika keseimbangan mereka tidak 

begitu bagus, sering terjatuh, tidak mampu menjaga keseimbangan tubuh diri 

sendiri yang kemudian akan mempengaruhi dirinya untuk menjauhi 

lingkungannya. Ini dikrenakan dalam suatu permainan beregu apabila salah satu 

anak yang memiliki keseimbangan yang tidak bagus akan berpengaruh terhadap 

permainan (Permana, 2013). 

Perkembangan keseimbangan dinamik pada anak usia 8-9 tahun mengalami 

peningkatan baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk 

keseimbangan statis tetap ada peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan baik 

pada laki-laki maupun perempuan. Dengan keseimbangan anak akan dapat 

melakukan aktifitas sehari-hari seperti membantu pekerjaan rumah, mengurangi 

resiko cedera saat bermain, dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan rasa 

aman (Permana, 2013). 

Keseimbangan diklasifikasikan menjadi keseimbangan statis dan dinamis. 

Keseimbangan statis adalah kemampuan mempertahankan keadaan seimbang 

tubuh dalam keadaan diam. Keseimbangan dinamik adalah kemampuan untuk 

mempertahankan keadaan seimbang tubuh dalam keadaan bergerak (Ismaryati, 

2006). 

Latihan keseimbangan sangat penting untuk anak karena latihan ini sangat 

membantu mempertahankan tubuhnya agar stabil pada saat melakukan kegiatan 
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sehari–hari. Banyak cara meningkatkan keseimbangan anak. Secara umum 

keseimbangan anak dapat dilatih dengan gerakan-gerakan dasar ketika bermain 

seperti berdiri dengan satu kaki, berjalan diatas balok, berjalan dengan egrang. 

Keseimbangan juga dapat di tingkatkan dengan salah satu jenis senam yang dapat 

meningkatkan keseimbangan yaitu senam lantai. Dimana di dalam senam lantai 

ada salah satu gerakan yang dapat meningkatkan keseimbangan yaitu gerakan 

mengangkat kaki keatas dengan tumpuan pada kedua tangan atau handstand 

(Aminarni. dkk., 2007). 

Senam menurut Muhajir (2007) dapat diartikan sebagai bentuk latihan fisik 

yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih 

dan terencana untuk mencapai tujuan. Senam lantai adalah satu cabang olahraga 

yang mengandalkan aktivitas seluruh anggota badan yang yang seluruh 

keterampilan gerakan dilakukan dilantai. Manfaat senam lantai terdiri dari dua 

bagian yaitu: 1) manfaat fisik: melalui berbagai kegiatan anak yang terlibat dalam 

senam akan berkembang daya tahan ototnya, kekuatannya, powernya, 

kelentukannya, koordinasinya, serta keseimbangannya. Apalagi jika ditekankan 

pada kegiatan yang menurut sistem kerja jantung dan paru, program senam akan 

menyambung bagi perkembangan fisik yang seimbang. 2) manfaat mental dan 

sosial: ketika mengikuti program senam, siswa dituntut untuk berfikir sendiri 

tentang perkembangan keterampilannya. Untuk itu, siswa harus mampu 

menggunakan kemampuan berfikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah 

gerak. Dengan demikian siswa akan berkembang kemampuan mentalnya 

(Mahendra, 2001). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim (2013) dengan judul “Pengaruh 

Latihan Senam Lantai terhadap hasil Keseimbangan (Balance) Statis Siswa Putra 

kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Singkawang”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh senam lantai terhadap keseimbangan statis. 

Peneliti ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh latihan senam lantai terhadap 

keseimbangan statis pada siswa putra kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Kota Singkawang. Pangesti (2011) dengan judul Pengaruh Pemberian gymnastic 

exercise terhadap keseimbangan pada anak usia 8-9 tahun Di SD Gonilan 2. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian gymnastic 

exercise terhadap keseimbangan pada anak usia 8-9 tahun. Peneliti ini 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian gymnastic exercise terhadap 

keseimbangan static dan dynamic standing balance pada anak usia 8-9 tahun. 

Senam lantai sebagai bagian dari kurikulum pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan merupakan olahraga yang sangat memerlukan daya tahan, 

kekuatan, kelentukan, keseimbangan dan koordinasi. Demikian pula halnya 

dengan gerakan handstand yang menjadi salah satu gerakan senam lantai yang 

diajarkan di SDN 2 Getas kelas 3 dan 4. Hasil survei yang dilakukan, 

keseimbangan pada siswa usia 8-9 tahun mengalami gangguan karena pada saat 

siswa diminta untuk melakukan test keseimbangan dengan alat ukur stork stand 

test, siswa hanya mampu bertahan selama 19 detik, dimana masuk dalam kategori 

keseimbangan buruk. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh latihan handstand terhadap peningkatan keseimbangan statis 

pada anak laki-laki usia 8 sampai 9 tahun. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam 

penulisan ini dirumuskan berupa: Apakah ada pengaruh latihan handstand 

terhadap peningkatan keseimbangan statis pada anak laki–laki usia 8-9 tahun. 

C. Tujuan Penelitin 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan handstand 

peningkatan terhadap keseimbangan statis pada anak laki–laki 8–9 tahun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam penerapan 

ilmu metode penelitian, khususnya mengetahui pengaruh latihan 

handstand terhadap peningkatan keseimbangan statis pada anak laki–laki 

usia 8-9 tahun. 

2. Manfaat Bagi Pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai bahan utuk meningkatkan kesehatan anak-anak 

terutama anak laki-laki dan memberikan pengetahuan mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan keseimbangan pada anak–anak 

terutama anak laki-laki. 

 


