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Abstract: The purpose of this study is to increase the Basic Motion Activities of Elementary 

School Students in Learning Physical Education, Sports, and Health through the Play 

Approach, especially the manipulative basic motion of throwing. which is used as research 

material for enhancing Student Basic Motion Activities, this study uses a classroom action 

research method consisting of two cycles with four main activities namely planning, 

implementing actions, observing and reflecting. The results showed the percentage of data 

acquisition showed an overall increase in the basic motion of manipulative throwing from 4 

basic motion indicators of manipulative throwing (1) foot position, (2) body position, (3) arm 

movement, (4) vision. Obtain overall scores and monitor teacher and student actions, namely 

the basic motion of manipulative throwing with the acquisition of an overall score of 271 in 

Cycle I to 317 in Cycle II with an average of Cycle I of 8.47 to 9.91 in Cycle II and 

percentage in cycle I 68.4% to 80% in the second cycle and monitoring the actions of the 

first cycle 65% increased to 85% in the second cycle. Based on the results of this class action 

research it can be concluded that: Through the Play Approach can Increase Elementary 

Elementary School Student Activities in Learning Physical Education, Sports, and Health. 
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalam Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

Aktifitas Gerak Dasar Siswa Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, Dan Kesehatan Melalui Pendekatan Bermain khususnya gerak dasar manipulatif 

melempar. yang dijadikan bahan penelitian guna peningkatkan Aktifitas Gerak Dasar Siswa, 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus 

dengan empat kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Hasil penelitian menunjukkan persentase perolehan data menunjukan peningkatan 

secara keseluruhan dari gerak dasar manipuatif lempar dari 4 indikator gerak dasar 

manipulatif lempar (1) posisi kaki, (2) posisi tubuh, (3) gerakan lengan, (4) pandangan. 

Memperoleh skor keselurahan dan pemantuan tindakan guru dan siswa, yaitu gerak dasar 

manipulatif lempar dengan perolehan skor keseluruhan berjumlah dari 271 pada Siklus I 

menjadi 317 pada siklus II dengan rata-rata Siklus I 8,47 menjadi 9,91 Pada siklus II dan 

persentase pada siklus I 68,4% menjadi 80% pada siklus II dan pemantauan tindakan siklus I 

65% meningkat menjadi 85% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini 

dapat disimpulkan bahwa: Melalui Pendekatan Bermain dapat Meningkatkan Aktifitas Gerak 
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Dasar Siswa Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan 

Kesehatan. 

Kata kunci : Aktifitas Gerak Dasar, Pendekatan Bermain 
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PENDAHULUAN 

Pada era modern sekarang ini 

manusia dimanjakan dengan teknologi 

yang serba canggih. Perkembangan 

dan kemajuan teknologi hasil karya 

manusia pada umumnya bersifat lebih 

efektif dan efisien. Hal ini akan 

mengakibatkan aktifitas gerak manusia 

menjadi semakin berkurang. Kegiatan 

Belajar Pendidikan jasmani, olahraga 

dan  Kesehatan perlu ditingkatkan di 

lingkungan sekolah, dengan 

meningkatkan kegiatan olahraga 

diharapkan kesegaran jasmani siswa 

juga meningkat serta diikuti 

peningkatan dalam bidang akademik. 

Siswa membutuhkan Kegiatan Belajar 

Yang sesuai dengan Karakteristiknya 

dalam aktifitas belajar, karena tanpa 

disertai Kegiatan Belajar yang sesuai 

dengan karakteristiknya maka siswa 

akan sulit mencapai prestasi belajar. 

Pendekatan dalam Kegiatan Belajar 

Yang sesuai dengan Karakteristik 

siswa pendekatan bermain. 

Berdasarkan tujuan 

pembelajaran pendidikan jasmani di 

SD , siswa diajarkan untuk dapat 

mempraktekan keterampilan unsur – 

unsur gerak dasar seperti kelincahan, 

kekuatan, keseimbangan, ketepatan, 

kecepatan, dan koordinasi.  Selama ini 

guru belum dapat memaksimalkan 

penggunaan pendekatan secara optimal 

dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani, sehingga siswa kurang begitu 

antusias dalam menerima materi yang 

akan dilaksanakan sehingga 

menyebabkan kurangnya keterampilan 

gerak siswa. 

Penelitian ini mempunyai 

relevansi dengan penelitian kadek dian 

vanagosi yang berjudul ” Konsep Gerak 

dasar untuk anak usia dini” temuan 

dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

Latihan fisik harus disesuaikan dengan 

karakteristik perkembangan anak. 

Perkembangan fisik pada anak usia 

akan sangat mempengaruhi kemampuan 

motorik anak  ketika sudah remaja. 

Apabila perkembangan fisik anak 

mendapat latihan yang sesuai dengan 

karakteristik anak, maka kecenderungan 

anak akan lebih mudah berprestasi pada 

cabang olahraga yang diinginkan. 

Kemampuan motorik anak diawali 

dengan melakukan latihan- latihan 

gerak dasar. Oleh karena itu aktifitas 

gerak siswa dalam pembelajaran harus 

di tingkatkan agar siswa memperoleh 

kebugaran jasmani seutuhnya termasuk 

pemahaman siswa terhadap materi 

dalam pembelajaran yang berkaitan 

dengan gerak. 

Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan 
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adalah keduanya sama-sama meneliti 

gerak dasar, penelitian sebelumnya 

meneliti konsep gerak dasar untuk anak 

usia dini dalam bentuk latihan-latihan 

serta penelitian tersebut dilakukan pada 

anak usia dini sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan terkait dengan 

meningkatkan aktifitas gerak dasar 

dalam pembelajaran melaui pendekatan 

bermain di sekolah dasar. 

Penelitian lainnya yang relevan 

dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Arief hidayat yang 

berjudul “Peningkatan Aktivitas Gerak 

Lokomotor, Nonlokomotor Dan 

Manipulatif Menggunakan Model 

Permainan Pada  Siswa Sekolah Dasar ” 

dari temuan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa  Peningkatan 

Aktivitas Gerak Lokomotor, 

Nonlokomotor Dan Manipulatif dapat 

ditingkatkan melalui model permainan. 

Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah keduanya meneliti 

Gerak Dasar. Perbedaannya terletak 

pada pendekatan yang dilakukan 

menggunakan model permainan 

sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan pendekatan 

bermain. 

Penelitian ini juga memiliki 

relevansi dengan penelitian adi 

sumarsono yang berjudul Implementasi 

Model Pembelajaran Atletik Melalui 

Permainan Berbasis Alam temuan 

penelitian ini adalah  implementasi   

model   pembelajaran berjalan   efektif,   

hal   ini   didasarkan   pada proses  

pembelajaran  antara  guru  dan  siswa. 

Melalui  permainan  yang  jelas  dan  

terukur siswa   akan   mengalami   

berbagai   macam gerakan    gerak    

baru    dalam    melakukan 

pembelajaran atletik. Permainan yang 

disusun dengan sistematis dapat 

menginspirasi  para  guru  pendidikan  

jasmani untuk     selalu     unjuk     

kreatifitas     dalam mengajar. 

Persamaan dengan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah terletak pada 

permainan namun demikian penelitian 

sebelumnya hanya meneliti 

pembelajaran atletik melalui permainan 

alam sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan tentang keterampilan gerak 

meliputi  gerak dasar manipulatif. 

Penelitian ini juga memiliki 

relevansi dengan Yulingga Nanda 

Hanief dan sugito yang berjudul 

Membentuk Gerak Dasar Pada Siswa 

Sekolah Dasar Melalui Permainan 

Tradisional memiliki relevansi yang 

akan kami lakukan temuan penelitian 

ini adalah membentuk gerak dasar 
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melalui permainan tradisional siswa 

sekolah dasar, persamaan dengan 

penelitian ini adalah keduanya meneliti 

tentang gerak dasar, perbedaannya 

adalah penelitian sebelumnya meneliti 

pembentukan gerak dasar melalui 

permainan tradisional sedangkan 

penelitian berikutnya akan meneliti 

aktifitas gerak dasar dalam pemblajaran 

pendidikan jasmani melalui permainan. 

Penelitian lain yang di teliti 

oleh Mei Fadilah dan Ricky Wibowo 

Kontribusi Keterampilan Gerak 

Fundamental Terhadap Keterampilan 

Bermain SmallSided Handball Games 

Memiliki relevansi dengan penelitian 

yang akan dilakaukan, persamaan 

penelitian ini adalah sama sama 

meneliti gerak dasar (gerak 

fudamental) perbedaan penelitian ini 

dengan yang akan dilakukan adalah 

penelitian ini mengukur kontribusi 

(masukan) keterampilan gerak 

terhadap permainan, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan 

meneliti aktifitas gerak dasar dalam 

pembelajaran. 

     Penelitian ini  merupakan 

Proses serangkaian kegiatan agar 

aktifitas gerak dasar siswa dapat 

meingkat dengan kegiatan permainan 

diharapkan setelah menganal 

permainan-permainan baru siswa dapat 

lebih aktif, kemudian pembelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan diharapkan dapat menjadi 

daya tarik dan membuat gairah siswa 

untuk lebih dapat bergerak secara aktif 

dalam pembelajaran, selain itu melalui 

pendekatan bermain di harapkan siswa 

dapat aktif bergerak dan melakukan 

gerak dasar secara baik dan benar 

dalam pembelajaran. Peneliti terlebih 

dahulu akan menyusun Perangkat ajar 

dan mempersiapkan permainan-

permainan yang mengacu kepada 

pendekatan bermain, serta 

mempersiapkan instrument penelitain, 

alat-alat permainan, alat pemantau 

tindakan, alat evaluasi pembelajaran 

serta perangkat lainny yang nantinya di 

butuhkan dalam penelitian tersebut. 

 

METODE PENELITIAN DAN 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Penelitian yang dilakukan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 

dikenal dengan istilah Action Research. 

Tindakan tersebut dilakukan untuk 

mengukur sejaukmana aktifitas gerak 

dasar siswa dalam melaksanakan tugas 

pada kegiatan pembelajaran, 

memperdalam pemahaman serta 

memperbaiki segala sesuatu yang 

terjadi dalam pembelajaran. Disain 

intervensi tindakan penelitian ini 

menggunakan model Kemmis dan 
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Taggart dalam kusumsh dan dwitagama 

(2010) Prosedur kerja dalam penelitian 

tindakan menurut Kemmis dan Taggart 

pada dasarnya merupakan suatu siklus 

yang meliputi tahap-tahap berikut: a) 

perencanaan (plan), b) tindakan (act), 

c) pengamatan (observe), dan d) 

refleksi (reflect). Kemudian dilanjutkan 

dengan perencanaan ulang 

(replanning), tindakan, pengamatan 

dan refleksi untuk siklus berikutnya, 

begitu seterusnya hingga membentuk 

suatu spiral 

  

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan data hasil instrumen 

keterampilan gerak dasar manipulatif 

melempar dan pemantau tindakan 

pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan bermain lempar tangkap 

selama dua siklus, dapatlah 

disimpulkan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan dengan menerapkan 

pendekatan bermain lempar tangkap 

mengalami peningkatan yang sangat 

baik. Dari siklus I ke siklus II 

instrumen pemantau tindakan 

meningkat dari 65% menjadi 85%, 

sedangkan gerak dasar Manipulatif dari 

68,4% meningkat menjadi 80,1%. 

Bedasarkan hasil analisis data 

dari hasil tindakan siklus I dan Siklus II 

terlihat adanya peningkatan dari semua 

data yang diambil. 

Merujuk pada analisis data 

pada penelitian baik instrumen 

pendekatan bermain maupun gerak 

dasar manipulatif melempar selama 2 

siklus, maka kriteria keberhasilan telah 

tercapai bahkan melampaui target yang 

ditetapkan oleh peneliti yaitu 80% 

untuk keduanya. Dengan indikasi yang 

telah ditunjukan dari perolehan data 

selama penelitian maka pada siklus II 

penelitian tindakan dihentikan, karena 

penelitian dianggap berhasil. 

  

    KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan peneliti 

dalam penelitian dan pembahasan yang 

telah dihasilkan dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: Dengan 

menerapkan pendekatan bermain dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan tentang 

Aktitifitas gerak dasar siswa, siswa 

dapat lebih memahami materi yang 

disampaikan karena pendekatan 

bermain menjadikan siswa lebih aktif 

dan bergairah dalam proses 

pembelajaran. 
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