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Gerak Dasar Lokomotor ?

• Sebuah keterampilan motorik dimana
kaki/tungkai menggerakkan tubuh dari
satu tempat ke tempat yang lain.

• Keterampilan lebih khusus yang
berkembang kemudian di masa anak-
anak.

• Gerak dasar manusia yang secara alami
ada dan berkembang dalam berbagai
aktivitas jasmani.



Perkembangan Gerak Dasar
lokomotor

• Sebelum berjalan (prewalking)
• Jalan (walking)
• Berlari (running)
• Loncat/lompat (jumping)
• Hooping
• Galloping
• Sliding
• Skiping



Prewalking

• Merayap (crawling)
• Merambat (creeping)
• Bergerak dengan bantuan tangan/lengan.

Keterbatasan umum:
– Tangan/lengan diperlukan untuk bergerak.
– Anak-anak tidak dapat mengekplorasi

lingkungan.



Jalan (walking)

• Dikarakteristikkan oleh perubahan secara
progresif pergerakan tungkai/kaki dan
secara simultan bersentuhan dengan
penyangga permukaan.

• Siklus berjalan:
– Fase mengayun
– Fase menyangga
– Fase doubel menyangga



Jalan (walking)

• Yang diperlukan saat berjalan:
– Kekuatan tungkai dan kaki
– Keseimbangan.
– Pola-pola berjalan.



Perkembangan pola berjalan



Kecepatan berjalan

Gait Parameter
Age (yr) Step Length

(cm)
Stride Length

(cm)
Steps/min Walking Speed

(cm/s)

1 21.6 43.0 175.7 63.7

2 27.5 54.9 155.8 71.8

3 32.9 67.7 153.5 85.5

7 47.9 96.5 143.5 114.3

Adult 65.5 129.4 114.0 121.6



Lari (Running)

• Perluasan alami dari
berjalan.

• Dicirikan dengan
adanya pergantian.



Fase lari

• Menyangga (support)
• Melayang (flight)
• Pemulihan (recovery)

Koordinasi dengan gerakan lengan sangat
penting



Perkembangan berlari
Stage 1

Stage 2



Perkembangan berlari
Stage 3

Stage 4



Lompat/Loncat (jumping)

• Tubuh dilontarkan ke udara oleh
kekuatan/gaya yang dibangkitkan dalam
satu atau dua tungkai/kaki.

• Tubuh mendarat dengan satu/dua
kaki/tungkai.

• Bentuk dari lompat/loncat: hooping dan
leaping.

• Lompat/loncat terjadi secara horizontal
dan vertikal.



Fase/tahap lompat/loncat

• Tahap persiapan
• Tahap lepas landas/menumpu
• Tahap melayang
• Tahap mendarat.



Hooping

• Bentuk dari lompat
• Satu kaki menjadi tumpuan dan mendarat

dengan kaki yang sama.
• Memerlukan kekuatan lebih dan

kesimbangan yang baik.



Tahapan Hooping
Stage 1

Stage 2



Tahapan Hooping

Stage 3

Stage 4



Gallop



Skipping


