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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ajarilah putra putrimu 

berenang memanjat” (HR. At-Thatwi). Dalam hadits lain beliau juga 

bersabda: “Mengajari anak-anak berenang dan memanah adalah 

kewajiban,” beliau lalu berkata “Ajari anakmu memanah dan latihlah 

berkuda sampai mereka lancar” (HR. Bukhari). Dalam hal ini, 

meningkatkan kesehatan anak sangatlah penting.  

Kesehatan anak-anak dan kesejahteraan sangat berkorelasi dengan 

kebugaran fisik mereka. Beberapa kajian ilmiah dan pendidikan olahraga 

kebugaran fisik secara khusus tentang anak menjadi perhatian. Besar 

aktivitas fisik berupa bermain yang seperti berolahraga sebagai contoh 

lompat tali.  (Golle et al, 2015).  

Lompat tali adalah memegang kedua ujung tali kemudian 

mengayunkannya melewati kepala dan kaki sambil melompatinya 

(Purnamasari et al, 2013). Hasilnya dapat meningkatkan keseimbangan 

dan kelincahan mereka secara signifikan. Berdasarkan Janssen dan 

LeBlanc anak dan remaja 5-17 tahun sebaiknya meningkatkan waktu 

mereka untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sampai 

kuat selama 30 menit/hari (Aagaard, 2012 dalam Partavi, 2013).  
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Kelincahan merupakan salah satu komponen yang diperlukan 

untuk semua aktifitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi 

tubuh dan bagian-bagiannya. Oleh karena itu, seorang anak diharuskan 

untuk sering bergerak aktif (Karyono, 2011). Pada usia ini memasuki 

perkembangan motorik, salah satu unsurnya yaitu kelincahan, sehingga 

dapat meningkatkan kelincahan pada anak. 

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti pada tanggal 15 Oktober 

2016 di SD Negeri Losari 153 Surakarta, dan pretest dengan right 

boomerang run test yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui kelincahan 

anak. Nilai standart untuk anak laki-laki yaitu >10.79 dan untuk 

perempuan yaitu  >12.60, didapatkan hasil pada siswa laki-laki dan 

perempuan dari 22 siswa rata-rata cukup.  

Oleh sebab itu, dengan memperhatikan uraian latar belakang 

tersebut diatas maka akan diadakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Lompat Tali (Rope Jump) terhadap Kelincahan pada Anak Usia 9-10 

Tahun di SDN Losari 153 Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada Pengaruh Lompat Tali (Rope Jump) terhadap 

Kelincahan pada Anak Usia 9-10 Tahun di SDN Losari 153 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk megetahui adanya Pengaruh Lompat Tali (Rope Jump) terhadap 

Kelincahan pada Anak Usia 9-10 Tahun di SDN Losari 153 Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kelincahan pada anak sebelum melakukan 

lompat tali (rope jump). 

b. Untuk mengetahui kelincahan pada anak setelah melakukan 

lompat tali (rope jump). 

c. Untuk mengetahui pengaruh pemberian lompat tali (rope jump) 

terhadap kelincahan pada anak usia 9-10 tahun di SDN Losari 

153 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya tentang penaruh lompat tali (rope jump) terhadap 

kelincahan pada anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat memiliki pemahaman dan informasi ilmiah dalam 

meningkatkan kemampuan kelincahan melalui permainan lompat 

tali (Rope jump). 
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b. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam peningkatan hasil 

belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran kelincahan pada 

siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh permainan lompat 

tali (Rope jump) terhadap kelincahan anak usia 9-10 tahun di SDN 

Losari 153 Surakarta.  


