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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 9 tahun 

dimana pada usia tersebut anak sedang mengalami perkembangan. Pada masa 

kanak-kanak dunia anak identik dengan keceriaan, kesenangan dan 

kegembiraan, sering kita dengar bahwa pada masa ini anak mengalami masa 

golden age atau masa keemasan dimana 80% dari otak anak sudah bekerja yang 

ditandai dengan perubahan pada perkembangan anak secara cepa tbaik fisik, 

kognitif, sosial emosional, nilai moral agama, bahasa. Anak-anak tidak bisa lepas 

dari aktifitas-aktifitas yang membuat dirinya bisa merasakan dirinya senang, 

mereka bisa meluapkan keceriaan, kegembiraan dan senang melalui bermain, 

karena dunia anak memang dunia bermain. 

 Usia dini merupakan masa yang paling baik untuk menanamkan nilai-nilai 

yang ada karena anak sedang berada pada tahap pertumbuhan dan 

perkembangan fisik yang paling pesat khususnya dalam kemampuan fisik 

maupun motorik. Dalam peningkatan motorik kasar anak usia dini usia 5-6 tahun 

akan menggunakan media bermain yang sangat mudah didapatkan dan ditemui 

dilapangan seperti benda-benda ringan yang tidak memberatkan anak. Media 

yang digunakan digunakan sebagai alat bantu untuk membantu 

mengembangkan agar anak memiliki kemampuan motorik, media juga berfungsi 

sebagai rangsang agar anak tertarik. Menurut Anggani Sudono Bermain adalah 
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suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang 

menghasilkan atau memberikan informasi, memberikan kesenangan maupun 

mengembangkan imajinasi pada anak.1 Dari pengertian bermain jelas bahwa 

bermaian dengan permianan dapat mengembangkan imajinasi anak, selain itu 

pula dapat mengembangkan gerak dasar anak. 

 Aktivitas fisik dan anak adalah sesuatu yang tidak bisa di pungkiri lagi, 

aktivitas fisik sendiri merupakan gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan 

system tubuh, sehingga dapat mengeluarkan energi yang sangat baik bagi tubuh, 

namun sayangnya dewasa ini orangtua seringkali kurang menyadari hal tersebut, 

dan justru malah mengikuti perkembangan zaman yang lebih ke arah globalisasi. 

Orangtua saat ini telah menyampingkan hal tersebut dan justru malah 

menjerumuskan anaknya ke arah modernisasi dan justru malah membiarkan 

anak-anak usia dini bermain gadged dan kurang dalam aktivitas fisik sehingga 

menyebabkan anak kurang dalam penguasaan geraknya dan cenderung anak 

asing dengan dirinya sendiri.  

 Di Taman Kanak-kanak atau dalam tempat penitipan anak kadang kala 

guru sangat jarang memperhatikan perkembangan gerak anak. Guru lebih fokus 

pada perkembangan kognitif, dalam hal ini meliputi membaca dan berhitung. 

Kondisi tersebut didukung dengan kurangnya kempuan gerak guru tersebut 

                                                             
1 Anggani Sudono. Sumber Belajar dan Alat Permainan untuk anak usia dini 
(Jakarta: 2006), h.1 
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sehingga untuk memberi pembelajaran aktivitas fisik sangat minim sekali di 

terapkan.  

 Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai model 

aktivitas fisik anak usia dini untuk meningkatkan kemampuan gerak anak dan 

juga sebagai bahan pengetahuan bagi orangtua dan guru agar dapat 

mengembangkan dan memperhatikan aktivitas fisik bagi anak. 

 

B. Fokus Masalah 

 Mengacu pada permasalahan di atas, maka fokus masalah yang diangkat 

oleh peneliti adalah pada Model Aktivitas Fisik Anak Usia Dini.  

 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pembuatan model aktivitas fisik 

anak usia dini?    

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti akan menjadi temuan dan pengembangan model aktivitas 

fisik anak usia dini.  

2. Dapat menambah wawasan bagi orangtua, guru dan masyarakat guna 

meningkatkan pengetahuan dan kajian ilmu mengenai model aktivitas fisik 

anak usia dini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Konsep Pengembangan Model 

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian penelitian antara lain, 

“penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan 

yang benar tentang suatu masalah tertentu, yang dilakukan dengan mengikuti 

langkah-langkah penelitian secara ilmiah”. 2 Penelitian selalu berusaha 

memperoleh pengetahuan yang memiliki kebenaran ilmiah yang lebih sempurna 

dari pengetahuan sebelumnya, yang kesalahannya lebih kecil dari pada 

pengetahuan yang telah terkumpul sebelumnya. Pengetahuan yang diperoleh 

dari penelitian dapat berupa fakta, generalisasi dan teori yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah tersebut. 

“Penelitian merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterpretasi data dan informasi untuk menjawab dan 

memecahkan masalah”. 3  Penelitian dimulai dari hasrat keingintahuan dan 

permasalahan, dilanjutkan dengan pengkajian landasan teoritis yang terdapat 

dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau hipotesis. 

Masalah penelitian dapat timbul karena adanya kesulitan yang mengganggu 

kehidupan manusia karena sifat manusia yang selalu ingin tahu. Sedangkan 

                                                             
2  M.E. Winarno, Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani (Malang: Media 
Cakrawala Utama Press, 2011), h.1 
3 Restu Widi Kartiko, Asas metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.41 
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landasan teoretik merupakan sebuah pengkajian dari masalah yang timbul 

dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah 

yang timbul.  

Sukardi dalam bukunya mendefinisikan penelitian adalah “usaha 

seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi 

misalnya observasi secara sistematis, dikontrol, dan mendasarkan pada teori 

yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada”.4 Pada dasarnya metodologi 

merupakan metode keilmuan yang terstruktur untuk melakukan langkah-langkah 

penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan. Melalui metodologi 

penelitian seorang peneliti dapat menyusun sebuah rancangan penelitian untuk 

melakukan pengamatan untuk mendapatkan jawaban dari masalah penelitian 

yang diangkat.  

Penelitian adalah “suatu kegiatan atau proses sistematis untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah”. 5 

Metode ilmiah dalam melaksanakan penelitiannya seorang peneliti bisa 

menggunakan penalaran deduktif dan induktif yang merupakan proses berfikir 

secara berulang-ulang antara penalaran deduktif dan penelaran induktif. 

Penalaran Induktif dilaksanakan dengan melakukan observasi maupun 

pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara seksama. Penalaran 

                                                             
4 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h.5 
5  Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2008), h.28 
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deduktif digunakan untuk menentukan probabilitas dari penelitian bukan hanya 

kebenaran yang masih bersifat abstrak yang diyakini. 

Penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh 

pengatahuan yang benar tentang suatu masalah yang dimulai dari hasrat 

keingintahuan dan permasalahan, dilanjutkan dengan pengkajian landaasan 

teoritis yang terdapat dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban 

sementara atau hipotesis”.6 Penelitian dapat dibagi menjadi beberapa bentuk 

yaitu penelitian dasar, terapan, evaluasi, pengembangan, dan mendesak. 

Pembagian penelitian didasarkan pada fungsi dan penerapannya dalam 

pendidikan serta berapa lama hasilnya dapat digunakan. Salah satu model 

penelitian yang relevan dan dapat selalu digunakan yaitu penelitian 

pengembangan. 

Penelitian pengembangan merupakan “penelitian yang berupaya 

mengembangkan produk tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat 

ini. 7 Dalam olahraga rekreasi rancangan penelitian pengembangan dapat 

digunakan sebagai sarana bermain dengan menghasilkan suatu produk baru 

atau memperbaiki produk yang sudah ada berupa model permainan. Produk 

yang dikembangkan oleh peneliti nantinya akan dapat digunakan dalam proses 

permainan luar ruangan. Sebelum digunakan dalam proses permainan luar 

                                                             
6  Setyo Budiwanto, Dasar-dasar Metodologi Penelitian dalam Ilmu Keolahragaan 
(Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang Lembaga 
penelitian, 2006), h.3. 
7 M.E. Winarno, op.cit., h.76 
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ruangan produk yang dikembangkan tentunya harus melalui tahap uji coba dan 

dieksperimenkan untuk mengetahui seberapa efektif produk yang 

dikembangkan. 

Budiwanto dalam bukunya menyatakan penelitian pengembangan 

merupakan “rancangan penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan atau 

menghasilkan produk”.8Penelitian dan pengembangan adalah “suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan”.9 

Dalam mengembangkan suatu produk baru maupun produk yang sudah ada 

haruslah berdasarkan kebutuhan dari subjek yang diteliti. Maka dari beberapa 

definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan 

merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

yang baru atau menyempurnakan produk yang telah ada sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan 

suatu masalah. 

 

B. Konsep Model  

1. Pengertian Model 

Model menggambarkan tingkat terluas dari praktik pendidikan dan 

berisikan orientasi filosofi pembelajaran. Model digunakan untuk menyeleksi dan 

                                                             
8 Setyo Budiwanto, op. cit., h.9 
9 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h.164 



10 
 

 
 

menyusun strategi pembelajaran, metode keterampilan, dan aktifitas 

pembelajaran untuk memberikan tekanan pada salah satu bagian pembelajaran. 

Joyce et al mengidentifikasi empat model, yakni: (1) model proses informasi, (2) 

model personal, (3) model interaksi dan (4) model tingkah laku.10 

Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai: (1) 

suatu tipe desain; (2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk 

membantu visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; (3) 

suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dainferensi-inferensi yang dipakai untuk 

menggambarkan secara matematis suatu obyek atau peristiwa; (4) suatu desain 

yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang 

disederhanakan; (5) deskripsi suatu sistem yang mungkin imajiner; dan (6) 

penyajian data yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukan sifat 

bentuk aslinya.11 

Joyce et al mengungkapkan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

rencana yang dapat digunakan untuk kurikulum (materi pembelajaran yang 

panjang), mendesain materi pembelajaran, dan untuk mengantarkan 

pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. 12  Lebih lanjut Joyce et al 

menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu proses perencanaan 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

                                                             
10Bruce Joyce, et al, Model of Teaching (Boston: Allyn and Bacon, 2002), p. 12 
11Komarudin, Kamus istilah karya tulis ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 100.  
12 Bruce Joyce, et al. , op. cit h.20. 
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pembelajaran serta mengarahkan kita untuk membantu pembelajar sedemikian 

hingga tujuan tercapai.13 

Model seperti dijelaskan oleh Richey adalah gambaran yang ditimbulkan 

dari kenyataan yang mempunyai susunan dari urutan tertentu. 14 Menurutnya 

model dapat digunakan untuk mengorganisasikan berbagai sumber kemudian 

dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan hipotesis dan membangun teori 

ke dalam istilah/keadaan yang konkrit untuk menerapkannya pada praktik atau 

menguji teori. 

Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks 

atau system dalam bentuk naratif, matematis, grafis atau lambing lain. Menurut 

Nadler model bukanlah realita diri mereka sendiri, tetapi merupakan representasi 

realita yang dikembangkan dari keadaan mereka.15 Menurutnya semua orang 

dapat merancang model-model yang mencoba membuat pemikirannya tentang 

dunia sekelilingnya setiap hari. Tanpa model, seorang akan mempunyai masalah 

dalam pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dalam penellitian dan 

pengembangan ini yang dimaksud dengan model merupakan pola langkah-

langkah yang meliputi analisis, pengembangan, pembuatan materi dan evaluasi 

dalam rangka memberikan kemudahan untuk mencapai tujuan. 

                                                             
13Ibid, h. 46. 
14 Rita . Richey, The Theoritical and Conceptual Bases of Instructional Design (New 
York:Nichols Publishing Company, 20014), p. 37. 
15 L. Nadler, Designing Training Program (Massachussetts: Addison Wesley Publishing 
Company, 2000), h. 59. 
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Prosedur yang dikemukakan diatas tentu saja bukan merupakan langkah 

baku yang harus diikuti secara lengkap. Karena keterbatasan penelitian maka 

peneliti mendesain langkah-langkah dari prosedur yang dikembangkan oleh Borg 

dan Gall dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta waktu dan biaya 

penelitian, yang mana kondisi tersebut selalu dialami oleh peneliti saat sudah 

terjun ke lapangan. Oleh karena itu, Ardhana dalam bukunya mengemukakan 

bahwa prosedur pelaksanaan penelitian pengembangan bukan merupakan 

langkah-langkah baku yang harus diikuti secara kaku, setiap pengembangan 

tentu saja dapat memilih dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat 

bagi dirinya berdasarkan kondisi khusus yang dihadapinya dalam proses 

pengembangan16. 

Setelah mengetahui masalah melalui pengumpulan data dari analisis 

kebutuhan, maka peneliti menentukan rencana pengembangan dan menentukan 

langkah-langkah pelaksanaan pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi 

pada penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah penelitian yang 

dikemukakan oleh Borg dan Gall tentu saja bukan merupakan langkah-langkah 

yang harus diikuti secara baku. Oleh karena itu, peneliti menyesuaikan langkah-

langkah penelitian pengembangan buku model olahraga rekreasi untuk Pemuda 

Karang Taruna yang akan diuraikan secara jelas sesuai dengan kondisi 

                                                             
16Ardhana, Wayan, Konsep Penelitian Pengembangan Dalam Bidang dan Pembelajaran(Jakarta: 
Depdikbud, 2002), h.35 
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penelitian yang sebenarnya dalam bentuk flow chart. Berikut tahapan 

pengembangan produk disusun dalam bagan arus (flow chart). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and  

Development (R & D) 
Sumber: Borg & Gall Educational Research: An Introduction. ourth Edition.  

New York: Longm 
 

2. Anak Usia Dini 

Masa anak-anak awal merupakan masa yang penuh dengan persoalan 

dimana anak mulai menunjukan kebebasan sebagai individu. Pada masa ini anak 

TK sering disebut dengan: (a). Preschool age dimana harapan dan tekanan pada 

masa ini sangat berbeda yang akan anak alami saat ia masuk sekolah. (b). 

Pregang age dimana anak mulai belajar bersangkutan dengan prilaku sosial. (c). 

Exploratory age dimana minat bertanya lebih besar tentang lingkungan 

disekitarnya. (d). Imitative age menujukan kecendrungan anak untuk mengikuti 
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cara bicara atau prilaku yang ada disekitarnya. 17 Sedangkan Mukhtar Taat 

memberi batasan usia untuk anak TK dalam pengertian TK (Taman Kanak-

kanak) sebagai berikut: TK adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun untuk pembinaan kepribadian, 

kesejahteraan dan pembinaan sifat-sifat dasar untuk menjadi warga Negara yang 

baik serta mempersiapkannya bagi mereka pendidikan Sekolah Dasar.18 

Menurut Hill dalam Brewer, anak usia 4 - 5/6 tahun berada disekolah (TK), 

sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan potensi-potensi yang 

dimilikinya dalam berbagai bentuk kegiatan belajar dan bermain.19  Selanjutnya 

pada masa inilah, anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya 

perkembangan seluruh potensi anak, terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik 

dan psikis yang siap merespon stimulus yang diberikan oleh lingkungan, selain 

itu juga untuk meletakan dasar pertama dalam mengembangkan  kemampuan 

fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, disiplin, konsep diri, dan moral.20 Oleh 

karena itu diperlukan kondisi dan stimulan-stimulan yang sesuai dengan 

kebutuhan anak, agar potensi-potensi tersebut dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. 

Untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing 

anak tersebut diperlukan upaya-upaya yang tepat dari berbagai pihak yang 

                                                             
17 Reni Akbar Hadawi, Psikologi Perkembangan Anak (Jakarta: Gramedia, 2001), h.22. 
18Mukhtar Taat, Taman Yang Paling Indah Taman Kanak-kanak (Jakarta: Dikdasmen, 1985), 
    h.33. 
19 Jo Ann Brewer, Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primery 
    Grades, Sixth Edition (Boston : Pearson Allyn and Bacon, 2007), h.46. 
20Ibid, h.142. 
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terlibat, terutama guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di dalam maupun 

diluar kelas, melalui aktivitas gerak . Usia TK inilah merupakan masa akhir dari 

Golden Age yaitu 5 tahun pertama yang menentukan kualitas kehidupan anak itu 

seterusnya.  

 
a. Ciri-Ciri Anak Usia Taman Kanak-kanak 

Patmonodewo, mengutip pendapat Snowman tentang ciri-ciri anak usia 

taman kanak-kanak (prasekolah), berusia 3-6 tahun yang meliputi aspek fisik, 

sosial, emosional dan kognitif seperti berikut ini: Ciri-ciri fisik anak TK meliputi: 

(a) pada umumnya anak usia Taman Kanak-kanak sangat aktif. Mampu 

mengontrol aktivitas tubuhnya dan menyukai kegiatan yang dilakukan sendiri, (b) 

anak membutuhkan waktu istirahat yang cukup, (c) otot-otot anak lebih 

berkembang jika dibandingkan dengan jari dan tangan, (d) anak masih sulit 

memfokuskan pandangannya pada objek yang ukurannya kecil, (e) tubuh anak 

lentur namun tengkorak anak masih lemah, (f) anak perempuan lebih terampil 

dalam melaksanakan tugas yang bersifat praktis, khususnya dalam tugas motorik 

halus. Anak perempuan biasanya mengkritik anak laki-laki.21 

Ciri-ciri sosial anak TK meliputi: (1) anak memiliki satu atau dua sahabat 

tetapi selalu bergantian. Sahabat yang dipilih biasanya berjenis kelamin sama, 

(2) kelompok bermain cenderung berganti-ganti dan dalam bentuk kelompok 

kecil, (3) tingkah laku sosial pada anak yang bermain bebas di sekolah 

                                                             
21Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak Pra Sekolah(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

   hh.33-35. 
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digolongkan sebagai berikut: (i) tingkah laku unoccupied anak tidak bermain 

dengan sesungguhnya, (ii) bermain soliter anak bermain sendiri dengan alat 

permainannya, (iii) tingkah laku onlooker anak mengamati permainan temannya 

dan sedikit memberi komentar, (iv) bermain parallel anak bermain saling 

berdekatan, (v) bermain asosiatif anak bermain dengan temannya dengan tanpa 

organisasi, (vi) bermain kooperatif anak bermain dalam kelompok dimana ada 

organisasi, (4) pola bermain anak sangat bervariasi sesuai fungsi kelas sosial 

dan gendernya, (5) perselisihan  sering terjadi, tetapi kemudian rukun kembali, 

dan (6) telah menyadari peran jenis kelamin. 

Ciri-ciri emosional anak TK meliputi: (1) anak mengekspresikan emosinya 

dengan bebas dan terbuka, (2) anak sering iri hati terhadap temannya dan 

memperebutkan perhatian guru. Sedangkan Ciri-ciri kognitif anak TK  meliputi: 

(1) anak terampil dalam berbahasa, (2) berpikir kogrit (3) kritis dan ingin tahu (4) 

imajinatif tinggi dan lain-lain. 

Adapun ciri-ciri perkembangan pada  masa anak–anak menurut Reni Akbar 

dan Hadawi22 adalah sebagai berikut : (a). Perkembangan Fisik. Pada masa ini 

yang perlu dikembangkan adalah belajar keterampilan  yang meliputi 

keterampilan tangan dan kaki. Keterampilan yang berkaitan dengan tangan 

adalah menggunakan sendok dan memasukan dalam mulut, memakai pakaian 

sendiri, mengikat sepatu. Pada anak usia 5 - 6 tahun anak dapat melakukan 

lempar tangkap bola, serta diharapkan bisa terampil dalam menggunting, 

                                                             
22Reni Akbar Hadawi, op.cit., hh.22-24. 
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melipat, menggores crayon sedangkan untuk keterampilan kaki  pada masa ini 

anak diharapkan mampu untuk melompat, berlari, memanjat dan menari atau 

bermain sepatu roda. (b). Perkembangan Bicara. Pada masa ini perkembangan 

bicara meningkat, anak bersifat egosentrik anak hanya berbicara tentang dirinya 

sendiri, keluarga yang ia anggap miliknya. Pada anak usia 3 tahun anak mulai 

melakukan kritik dan komentar pada pada orang lain tentang apa yang dilihatnya. 

Dengan bertambah usia anak mulai melakukan dialog dengan temannya. (c). 

Perkembangan Emosi. Pada masa ini emosi anak mulai menonjol. Emosi yang 

muncul yaitu berupa temperamen  marah yang diikuti  rasa takut, marah, 

cemburu, yang disebabkan tidak jelas.  Emosional yang muncul disebabkan 

karena faktor psikologis. Hal ini terjadi karena rasa ingin tahu anak lebih besar 

terhadap sesuatu dan ingin mencoba serta mengekspresikannya. (d). 

Perkembangan  Sosial. Pada awalnya anak bermain pararel yaitu bermain 

sendiri, dengan bertambah usia anak mulai bermain kelompok atau bermain 

kooperatif. (e). Perkembangan Moral. Anak masih tergantung orang lain, prilaku  

yang ditampilkan tanpa dipikirkan, belum tahu batasan benar salah, baik buruk. 

Dalam usia ini disiplin orang tua dapat membantu mengembangkan moral yang 

baik.  

b.  Perkembangan anak usia dini 

 Perkembangan dapat pula dikatakan sebagai suatu urutan-urutan 

perubahan yang bersifat sistematis, yaitu saling ketergantungan atau saling 

memepengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis serta melupakan satu 
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kesatuan yang harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan bagai 

mana orang tua membantu perkembangan anak. Orang tua ingin mengajarkan 

bagaimana caranya menulis. Kepada anak orang tua memeperkenalkan bagai 

mana cara memegang pensil, membuat huruf-huruf dan memberikan 

kesempatan pada anak untuk melakukan aktifitasnya. Dengan demikian, anak 

akan mampu memegang pensil dan membaca bentuk huruf. 

a. Perkembangan Fisik  

 Pada masa usia dini, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan 

relatif seimbang, tetapi secara bertahap tubuh anak mengalami 

perubahan. Selain perubahan berat badan dan tinggi badan, anak juga 

mengalami perubahan fisik secara proporsional. Pada masa usia dini, 

anak mengalami perubahan fisik menuju ke proporsi tubuh yang lebih 

serasi walaupun tidak seluruh bagian tubuh dapat mencapai proposi 

kematangan dalam waktu yang bersamaan.  

b. Perkembangan Kongnitif  

 Perkembangan kongnitif menyangkut perkembangan berfikir dan 

bagai mana berfikir itu bekerja. Faktor kongnitif mempunyai peranan 

penting bagi keberhasilan anak dalam belajar karena sebagai besar 

aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengikat dan 

berfikir. Menurut piage perkembangan kongnitif pada anak terjadi dalam 

empat tahap, yaitu sebagai berikut: (a) Tahap sensor motorik (lahir-2 
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tahun) (b) praoperasional (2 -7 tahun) (c) tahap operasional konkrit (7-11 

tahun) (d) tahap operasional formal (11 -16 Tahun).18  

c. Perkembangan Bahasa  

 Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk 

menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh 

bahasa bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk 

berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, 

konsep atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan 

sebagai sebuah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, 

dinamis, beragam dan manusiawi.10  

 Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan sarana yang yang 

sangat penting dalam kehidupan anak. Disamping itu bahasa juga 

merupakan alat menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain yang 

sekaligus berfungsi untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain.  

 Pada usia 4-6 tahun, kemampuan berbahasa anak akan berkembang 

sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusiasme yang tinggi, dan sejalan 

pula dengan meningkatnya kemapuan berbahasa anak, anak akan sering akan 

mengajukan pertanyan-pertanyaan baik pada orang tua maupun pada guru-

gurunya.  

d. Perkembangan sosial emosi  

 Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan 

orang lain baik dengan teman sebaya, guru, orang tua maupun saudara-
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saudaranya. Di dalam hubungan dengan orang lain, terjadi peristiwa-

peristiwa yang sangat bermakna dalam kehidupannya yang dapat 

membentuk pembentukan kepribadiannya. Menurut Dini P. Daeng S 

dalam Ernawulan Mubiar: Ada empat faktor yang mempengaruhi pada 

kemampuan anak bersosialisai, yaitu sebagi berikut: (1) adanya 

kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang disekitarnya dari berbagai 

usia dan latar belakan (2) adanya minat dan motivasi untuk bergaul (3) 

adanya bimbingan dan pengajar dari orang lain, yang biasanya menjadi 

“model” bagi anak (4) kampuan sosialisai dapat pula berkembang melalui 

cara “coba salah” yang dialami oleh anak (5) adanya kemampuan 

berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. 

e. Perkembangan Emosi Anak  

 Emosi adalah persaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa 

perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. 

Perkembangan emosi muncul lebih awal dari pada perkembangan sosial 

maupun kongnitif. Pada masa bayi, kemampuan ini merupakan alat untuk 

berkomunikasi dengan lingkungannya. Perkembangan anak usia dini 

adalah perkembangan yang menyangkut aspek fisik-motorik, kongnitif, 

bahasa dan sosial emosional. Perkembangan aspek-aspek tersebut tidak 

berkembang sendiri-sendiri tetapi saling berintegrasi satu sama lain. 

Dalam rentang perkembangannya, ditemukan permasalahan-

permasalahan perkembangan baik yang menyangkut masalah fisik-
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motorik, kongnitif, bahasa maupun sosial emosional. Permasalahan ini 

harus mendapat perhatian dan penanganan agar anak dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya secara optimal. 

 

3. Aktivitas Fisik  

Physical activity is movement of the body caused by skeletal muscle 
contraction. However , in public health, physical activity refers to the types 
of movement that have health benefits. These movements usually involve 
the large muscle groups of the body and substantial energy expenditure, in 
other words, physical activity is shorthand for healty enhancing physical 
activity.23 
 
Aktivitas fisik yang dimaksud adalah beberapa gerakan tubuh yang 

disebabkan oleh kontraksi otot, Namun, dalam kesehatan masyarakat, aktivitas 

fisik mengacu pada jenis gerakan yang memiliki manfaat kesehatan. Gerakan ini 

biasanya melibatkan kelompok otot besar tubuh dan pengeluaran energi yang 

teratur. Dalam kamus umum bahasa Indonesia menjelaskan bahwa aktivitas fisik 

adalah suatu kegiatan atau kesibukan. 24  Kegiatan atau kesibukan yang 

dimaksud adalah berjalan, berlari, melompat, melempar, menangkap dan masih 

banyak lagi aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Aktivitas fisik 

disebut juga aktivitas eksternal adalah kegiatan yang menggunakan tenaga atau 

energi untuk melakukan berbagai kegiatan fisik seperti berjalan, berlari, 

                                                             
23David R. Brown, Gregory W. Heath and Sarah Levin Martin, Promoting Physical Activity, h. 6. 

24Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, h. 26. 
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berolahraga, dan lain-lain. Setiap kegiatan fisik menentukan energi yang berbeda 

menurut lamanya intensitas dan sifat kerja otot.  

Berbagai macam kegiatan olahraga perlu dilakukan agar dapat 

memberikan rangsangan untuk berkembang secara serasi, kepada remaja perlu 

diberikan kegiatan : 

a. Olahraga perorangan, olahraga berpasangan, dan olahraga kelompok 
b. Olahraga untuk pembinaan kesegaran jasmani25 

 
Pengenalan aktivitas olahraga dan jasmani harus ditumbuhkan sejak usia 

dini kepada anak-anak karena kecukupan gerak tidak hanya meningkatkan 

kebugaran dan kesehatan fisik, dan mental, tapi juga bisa mengurangi resiko 

kegemukan (obesitas) pada anak-anak26 

 Aktivitas fisik didefinisikan sebagai gerakan tubuh yang disebabkan oleh 

kontraksi otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik adalah 

segala kegiatan yang menggerakan anggota tubuh. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa aktivitas fisik adalah segala macam kegiatan gerak  yang 

menggunakan otot dan memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh. 

 Bagi anak usia dini aktivitas fisik yang baik juga akan membantu mereka 

berkembang dan merangsang kecerdasan mereka. Gerakan yang mereka 

lakukan saat bermain juga merupakan aktivitas fisik, karena tanpa disadari 

mereka melakukan gerakan seperti berjalan, melompat, atau bahkan berlari. 

                                                             
25Sugiyanto , Pertumbuhan dan Perkembangan Gerak, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Penataran, 1993, 
h, 16. 

26Ibid.,  h.23. 
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Bermain merupakan suatu kegiatan yang penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, social, emosi, intelektual dan spiritual anak27 

Aktivitas  fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan system 

penunjangnya. 28 Aktivitas fisik adalah bentuk apapun dari aktivitas otot yang 

menghasilkan kontraksi otot-otot skeletal. 29  Aktivitas fisik menghasilkan 

pengeluaran energy yang proporsional dengan kerja otot dan kerja otot dan 

berhubungan dengan manfaat kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa  aktivitas 

fisik adalah pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga 

secara sederhana yang sangat penting bagi pemeliharaan fisik, mental, dan 

kualitas hidup sehat.  

Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari 

titik keseimbangan awal. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu 

berpindah kedudukan terhadap benda lainnya baik perubahan kedudukan yang 

menjauhi maupun yang mendekati.30 

Menurut Sugiyanto, gerak adalah perilaku gerakan yang dilakukan oleh 

tubuh manusia. 31  Gerak sangat erat kaitannya dengan ruang, karena gerak 

merupakan alat bantu kita untuk dapat berpindah dari suatu relasi ke relasi lain 

sehingga membutuhkan ruang. 32  Pada mulanya tanggapan tentang ruang 

                                                             
27Nofi Marlina Siregar, Teori bermain(Jakarta : Program Study Olahraga Rekreasi FIK UNJ, 2014)h.2. 

28Dewi cakrawati, Mustika NH. op.cit.,h.4. 
29 J.Larry Durstin,Action Plan For High Cholesterol Tinggi(Yogyakarta: Citra Aji Parama, 
2012).h.8. 
30http://www.organisasi.org (diakses 2 Januari 2012). 
31Sugiyanto dan Sudjarwo, op.cit., h. 228. 
32  Bandi Dhelphi. Program Pembelajaran Individu Berbasis Gerak Irama (Bandung: Pustaka     

Bani Quraisy, 2005), h.26. 

http://www.organisasi.org/
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menyatakan bahwa ruang itu tidak mempunyai kepentingan dengan tindakan 

seseorang dalam hal melakukan gerakan-gerakan tubuhnya, tetapi dalam 

perkembangan berikutnya, kenyataan yang ada menunjukan bahwa apa yang 

terjadi pada ruang dan gerak sesungguhnya berpangkal pada tubuh saat 

melakukan respon terhadap hal-hal yang berhubungan dengan situasi yang ada 

di sekeliling kita. Sesungguhnya apa yang terjadi di sekeliling kita berkaitan 

dengan gerak, merupakan bahan bagi pembentukan suatu ruang. 

Gerak atau lazimnya disebut kinestetik, menurut Gardner merupakan suatu 

kehidupan yang melibatkan perasaan berupa pemberian kesadaran atas 

perubahan posisi gerak dengan pengontrolan yang dilakukan oleh otak. 33 Ia 

menemukan bahwa kinestetik termasuk salah satu komponen dari kecerdasan 

jamak,karena setiap manusia mempunyai potensi kinestetik yang cenderung 

merupakan suatu Intelegensi kinestetik berhubungan dengan pengontrolan 

gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otak berupa pengetahuan tentang 

pengetahuan gerak tubuh. 

Seseorang yang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu 

melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Misalnya orang 

yang terampil bermain sepakbola, maka ia mampu antara lain menyepak, 

menggiring, atau menghentikan bola dengan gerakan yang benar dan 

melakukannya secara efisien. Melakukan secara efisien berarti menggunakan 

                                                             
33Howard Gardner. Frames of Mind (New York : Basic Book Public, 1983), h.210. 
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tenaga sekecil mungkin untuk menyelesaikan tugas gerak dengan sebaik-

baiknya. 

Agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan 

proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk menjadi 

benar-benar terampil tidak bisa dicapai hanya dalam waktu beberapa bulan, 

tetapi bisa sampai beberapa tahun. Hal ini disebabkan karena untuk mencapai 

keterampilan yang tinggi diperlukan keterlibatan berbagai unsur kemampuan 

yang ada pada diri seseorang secara menyeluruh yang harus bisa berfungsi 

bersama-sama. Keterlibatan secara bersama tersebut bisa menghasilkan 

gerakan yang efisien. 

Untuk mencapai efisiensi gerakan diperlukan dukungan dari beberapa 

unsur kemampuan yang ada pada diri pelakunya. Yang perlu mendukung agar 

gerakan menjadi terampil atau menjadi efisien bukan hanya gerakan 

kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan mental dan kemampuan emosional.34 

Antara ketiga kemampuan tersebut saling berkaitan di dalam membentuk 

efisiensi gerak. Perlu diketahui bahwa fungsi-fungsi fisik, mental dan emosional 

saling berpengaruh di dalam bekerjanya.  Unsur kemampuan fisik merupakan 

sarana utama untuk melakukan gerakan. Agar gerakan yang dilakukan bisa 

efisien, kemampuan dan kondisi fisik sendiri ada berbagai macam yang 

diperlukan untuk mendukung gerakan yaitu: kecepatan reaksi, kekuatan, 

                                                             
34Sugiyanto, Belajar Gerak(Jakarta: Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, 1993),  
    h. 45.  
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ketahanan, kecepatan, fleksibilitas dan ketajaman indera. Untuk memberikan 

dukungan dalam pelaksanaan gerakan gerakan keterampilan, besarnya peran 

setiap unsur kemampuan tersebut tidak selalu sama untuk setiap macam 

gerakan. Tetapi untuk menjadikan seseorang terampil semua unsur kemampuan 

tersebut perlu dikembangkan. Begitu juga untuk anak usia dini unsur-unsur 

kemampuan itulah yang akan dikembangkan walaupun sebatas pada 

kemampuan anak. 

Unsur kemampuan mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti 

kemampuan untuk berpikir. Didalam kemampuan mental ini termasuk juga 

kemampuan imajinasi. Kemampuan yang termasuk didalam kemampuan mental 

yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan yang efisien adalah 

kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, kecepatan memahami 

stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan 

spasial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, 

kemampuan mengingat gerakan lampau, kemampuan memahami mekanika 

gerakan dan kemampuan berkonsentrasi. Dari sini guru dapat melihat bahwa 

kemampuan gerak mempunyai inplikasi yang luas bagi pengembangan mental 

anak. 

Unsur kemampuan emosional seperti halnya unsur fisik dan mental, unsur 

emosional juga merupakan faktor penentu penampilan gerakan yang efisien. 

Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung 

pelaksanaan gerakan yang efisien adalah kemampuan mengendalikan emosi 
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dan perasaan, tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan ingin 

mempelajari atau melakukan gerakan dan memiliki sikap yang positif terhadap 

prestasi gerak. Setiap kemampuan di dalam tiga unsur pendukung gerakan yang 

efisien, yaitu unsur-unsur fisik, mental, dan emosional tidak bisa berfungsi 

sendiri-sendiri secara terpisah dalam mewujudkan gerakan yang efisien. 

Ketiganya harus berfungsi dalam suatu mekanisme yang serasi, atau 

terorganisasi dengan baik. 

Perkembangan fisik pada anak kecil bisa diidentifikasi dalam beberapa hal 

yaitu35 :  

(a) Terjadi perkembangan otot–otot besar cukup cepat pada 2 tahun 

terakhir masa anak kecil. Hal ini memungkinkan anak melakukan berbagai 

gerakan yang lebih leluasa yang kemudian bisa dilakukannya bermacam-macam 

keterampilan gerak dasar. Beberapa macam gerak dasar misalnya berlari, 

meloncat, berjingkat, melempar, menangkap, dan memukul berkembang secara 

bersamaan tetapi dengan irama perkembangan yang berlainan. Ada yang lebih 

cepat dikuasai dan ada baru dikuasai kemudian,  

(b) Dengan berkembangnya otot-otot besar, terjadi juga perkembangan 

kekuatan yang cukup cepat, baik pada anak laki-laki maupun perempuan.  Antara 

usia 3 sampai 6 tahun terjadi peningkatan kekuatan sampai mencapai lebih 

kurang 65%. 

                                                             
35Sugiyanto dan Sudjarwo, op. cit.,h.71. 
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(c) Pertumbuhan kaki dan tangan yang secara proposional lebih cepat 

dibanding pertumbuhan bagian tubuh yang lain, menghasilkan peningkatan daya 

ungkit yang lebih besar didalam melakukan gerakan yang melibatkan tangan dan 

kaki. Daya ungkit yang makin besar akan meningkatkan kecepatan dalam 

bergerak. Hal ini sangat menunjang terbentuknya bermacam-macam 

keterampilan gerak dasar. 

(d) Terjadi peningkatan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh yang 

cukup cepat.  Koordinasi gerak yang meningkat dan disertai dengan gaya ungkit 

kaki dan tangan yang makin besar, menjadikan anak makin mampu 

menggunakan kekuatannya di dalam melakukan aktivitas fisik. Sedangkan 

meningkatnya keseimbangan tubuh meningkatkan pula keluasan rentangan 

gerak dalam melakukan gerakan keterampilan. 

(e) Meningkatkan kemungkinan dan kesempatan melakukan berbagai 

macam aktivitas gerak fisik bisa merangsang perkembangan pengenalan 

konsep-konsep dasar objek, ruang, gaya, waktu, dan sebab-akibat. Melalui 

gerakan fisik anak kecil mulai mengenali konsep dasar objek yang berada di luar 

dirinya. Misalnya karena bisa menyepak maka ia bisa menyepak objek yang ada 

didekatnya. Kalau yang disepak adalah benda bulat yang dikemudian akan 

dikenal sebagai bola, maka anak menjadi mengenali konsep tentang bola yang 

bisa disepak. Konsep ruang dikenali oleh anak mulai ia bisa menjelajahi ruang, 

di suatu ruang anak merasa bisa bergerak kemana saja, dan bila dihadapannya 

ada tembok  maka ia tidak akan menabraknya.  
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Dengan gerakan mendaki atau menurun anak mengenal adanya ruang atas 

dan bawah, dan bila berada di atas ia merasa takut untuk turun. Ini menandakan 

bahwa dari gerakannya ia mengenali konsep ruang. Konsep gaya mulai dikenali 

saat anak menggunakan tenaganya untuk melakukan gerakan tertentu. Misalnya  

melalui gerakan melempar bola anak mengenali  bahwa gaya dorong terhadap 

bola bisa dihasilkan dari ayunan tangan. Konsep waktu juga bisa dikenali melalui 

aktivitas fisik. Misalnya pada saat anak mulai belajar berjalan sendiri, ia mulai 

mengenali waktu lama atau sebentar. Bila anak dengan tertatih-tatih berusaha 

berjalan sendiri kearah ibunya, karena tidak cepat sampai ia ingin segera sampai 

dengan mempercepat langkahnya. Konsep sebab akibat bisa dikenali oleh anak-

anak misalnya melalui pengalamannya bahwa benda yang sedang dipegang 

dilepaskan kemudian benda itu jatuh, maka anak akan tahu bahwa benda yang 

dilepaskan akan berakibat jatuh. 

Pengenalan anak kecil terhadap konsep-konsep tersebut tentu masih pada 

taraf yang sangat sederhana dan belum bisa menjelaskannya. Pengenalannya 

akan semakin kompleks dengan makin banyaknya pengalaman mereka. 

Pengenalan konsep-konsep tersebut sangat berguna untuk perkembangan 

koordinasi dan kontrol tubuh. 

Bagi anak kecil aktivitas gerak fisik dan pengalaman yang diperoleh 

didalamnya bukan hanya bermanfaat untuk perkembangan fisik, perkembangan 

fungsi organ–organ tubuh dan perkembangan kemampuan gerak, melainkan 

juga bermanfaat untuk perkembangan intelektualnya. Sebelum mampu 



30 
 

 
 

membaca, menulis dan berhitung anak kecil akan lebih banyak mengekspresikan 

buah pikirannya melalui aktivitas fisik. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkembangan gerak anak TK 

adalah perubahan yang dialami oleh anak usai TK dalam kemampuan gerak 

yang  meliputi perkembangan fisik, mental dan emosional. 

 
c. Tahapan Perkembangan Kemampuan Gerak Dasar 

Menurut Anita J.Harrow (1972)Gerak dasar fundamental adalah gerakan-

gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh 

dan tingkat kematangan pada anak-anak.36 Gerak dasar fundamental mulai bisa 

dilakukan oleh seseorang sebagian pada masa bayi dan sebagian pada masa 

anak-anak. Gerak dasar yang mulai bisa dilakukan pada masa bayi dan anak-

anak tersebut bisa disempurnakan pada masa-masa sesudahnya melalui proses 

berlatih atau melakukan berulang-ulang.Gerak dasar fundamental dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok. (a)Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah dari satu 

tempat ketempat yang lain misalnya merangkak, berjalan, berlari, meloncat. (b) 

Gerak non lokomotor adalah gerak yang berporos pada sumbu persendian tubuh 

tertentu. Misalnya menekuk lengan, menekuk kaki, membungkus, memilin togok. 

(c) Gerak manipulatif adalah gerak memanipulasi atau memainkan objek tertentu 

menggunakan tangan, kaki, atau bagian tumit misalnya, menggiring bola, 

memukul bola,melempar bola 

                                                             
36Sugiyanto, op. cit., h. 10 
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Tabel 2.1: Keterampilan Gerak Dasar37 

Lokomotor Manipulasi  Stabllitas (non lokomotor) 

1. Dasar (satu elemen) 
a. Jalan 
b. Lari 
c. Jingkat 
d. Loncat 

 
2. Kombinasi (lebih dari 

satu elemen) 
a. Meluncur 
b. Memanjat  

1. Melempar / 
meluncurkan objek 
: 
a. Melempar 
b. Menendang 
c. Memukul 
d. Memantul 
e. Memvoli 
f. Menggelundung 

 
2. Menyerap daya 

merangkap 
  

1. Bergerak dalam poros : 
a. Membungkuk 
b. Meregang 
c. Memutar 
d. Melintir 
e. Mengayun 

 
2. Poros tubuh statis dan 

dinamis keseimbangan 
tegak serta keseimbangan 
tubuh sungsang 
a. Berkelok-kelok 
b. Berguling 
c. Berhenti 
d. Bergerak cepat 

 

 
 

Perkembangan gerak anak kecil merupakan kelanjutan dari perkembangan 

gerak yang telah terjadi pada masa bayi. Pada akhir masa bayi, anak mulai bisa 

berjalan sendiri, memegang suatu objek dan memainkannya secara sederhana.  

Dengan mulainya anak bisa berjalan dan memainkan suatu objek walaupun baru 

secara sederhana, kemampuan tersebut menjadi modal perkembangan 

selanjutnya. Dengan modal kemampuan gerak tersebut, telah memungkinkan 

bagi anak untuk melakukan aktivitas fisik untuk menjelajahi ruang yang lebih luas. 

Anak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan bisa mengambil 

sesuatu untuk kemudian menggunakannya untuk bermain-main.  

                                                             
37Gallahue, Understanding Motor Development(New York: Published by McGraw –Hill, 2006), h. 
     314  
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Pada masa anak kecil, perkembangan gerak yang terjadi adalah berupa 

peningkatan kualitas penguasaan pola gerak yang telah bisa dilakukan pada 

masa bayi, serta peningkatan variasi berbagai macam pola-pola gerak dasar38. 

Kemampuan berjalan dan memegang akan semakin baik dan bisa dilakukan 

dengan berbagai macam variasi gerakan.Peningkatan kemampuan gerak terjadi 

sejalan dengan meningkatnya kemampuan koordinasi mata-tangan dan kaki. 

Perkembangan gerak bisa terjadi dengan baik apabila anak memperoleh 

kesempatan cukup besar untuk melakukan aktivitas fisik dalam bentuk gerakan-

gerakan yang melibatkan keseluruhan bagian anggota-anggota tubuh. 

Pada masa anak kecil, perkembangan fisik berada pada suatu tingkatan 

dimana secara organis telah memungkinkan untuk melakukan beberapa macam 

gerak dasar dengan beberapa variasinya. Ukuran fisik yang semakin tinggi dan 

semakin besar, serta peningkatan jaringan otot yang cepat pada tahun-tahun 

terakhir masa ini telah memungkinkan bagi anak lebih mampu menjelajahi ruang 

yang lebih luas,serta menjangkau objek-objek yang berada disekitarnya. 

Kemungkinan menjelajah tersebut memacu berkembangnya kemampuan 

melakukan beberapa macam gerakan. 

Gerakan berjalan dan memegang yang telah bisa dilakukan pada akhir 

masa bayi terus makin dikuasai pada masa anak kecil. Selain makin dikuasainya 

gerakan-gerakan lain yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

                                                             
38Elizabeth B. Harlock, Perkembangan  Anak jilid 1 edisi keenam (Jakarta: Erlangga, 1998),  h. 

154. 
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gerakan berjalan dan memegang. Pada umur 4 tahun anak sudah mampu 

berjalan seperti gerakan berjalan pada orang dewasa pada umumnya; anak 

sudah mampu berjalan dengan ayunan kaki dan berbelok kearah yang 

dikehendaki dengan mudah. Pada umur antara 4 sampai 5 tahun kemampuan 

kontrol untuk mengawali gerakan, berhenti dan berputar dengan cepat semakin 

meningkat menjadi lebih baik. Pada umur antara 5 sampai 6 tahun keterampilan 

gerak berlari pada umumnya sudah dikuasai oleh anak, sehingga mampu 

menggunakan keterampilan berlari itu secara efektif di dalam aktivitas bermain.  

Anak menjadi bisa mendaki tataran tangga rumah dengan biasa, setiap kali 

melangkah mendaki bisa menggunakan satu kaki secara bergantian. 

Kemampuan ini bisa dilakukan pada umur menjelang umur 6 tahun. Kemampuan 

melakukan gerakan meloncat dengan lancar pada umumnya sudah bisa dicapai 

oleh anak-anak pada usia kurang lebih 6 tahun. Gerakan berjingkat pada 

umumnya mulai bisa dilakukan pada usia kurang lebih 4 tahun. Namun 

gerakannya masih belum baik. Kekuatan kaki, keseimbangan dan koordinasi 

tubuh masih belum memadai untuk bisa melakukannya dengan baik. Gerakan 

berjingkat mulai bisa dilakukan dengan baik pada usia kurang lebih 6 tahun. Pada 

saat kaki tumpu meloncat, kaki yang diangkat mengayun kedepan menunjang 

lajunya gerakan. 

Kemampuan melakukan gerakan menyepak pada anak kecil berkembang 

sejalan dengan meningkatnya kekuatan kaki, keseimbangan dan kordinasi 

tubuh. Gerakan ini mulai bisa dilakukan dengan lancar atau baik pada usia 
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kurang lebih 6 tahun. Pada usia ini pada umumnya anak-anak sudah mampu 

melakukan gerakan menyepak yang dimulai dengan ayunan kaki kebelakang 

sebagai awalan dan disertai dengan gerakan ikutan sesudah kaki mengenai 

objek yang disepak. Selain itu mekanisme menjaga keseimbangan tubuh yang 

berupa ayunan tangan dan kecenderungan tubuh menyesuaikan dengan ayunan 

kaki sudah mulai efektif. 

Kemampuan melakukan gerakan melempar  terus berkembang, dan pada 

usia 6 tahun bentuk gerakannya sudah baik. Koordinasi gerak antara ayunan 

lengan, jari tangan, togok, dan kaki sudah bisa membentuk gerakan yang efisien. 

Kemampuan menangkap berkembang sejalan dengan kemampuan anak untuk 

menaksir kecepatan dan jarak benda yang akan ditangkap serta ketepatan reaksi 

gerak tangannya. Anak semakin mampu bergerak menyesuaikan posisi tubuh 

dan tangannya sesuai dengan benda yang akan ditangkap. Gerakan tangan 

menjadi makin efektif dan tidak kaku. Untuk menyesuaikan terhadap benda yang 

ditangkap, anak menekuk siku dan menarik siku ke samping badan. Pada usia 

antara 5 sampai 6 tahun gerakan menangkap sudah semakin baik. 

 
C. Kerangka Teoritik 

Penerapan model aktivitas fisik adalah suatu bentuk permainan dengan 

berbagai macam jenis variasi permainan tujuannya adalah agar anak atau 

seseorang dalam menjalani bentuk suatu permainan tidak mengalami 

kebosanan atau kejenuhan tetapi makna dan tujuannya tetap sama. Aplikasi 

model permainan aktivitas fisik pada anak yaitu dalam segala kegiatan aktivitas 
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fisik, sampel yang akan digunakan dalam model aktivitas fisik ini berupa 

permainan-permainan kecil. 

Sampel akan diberikanpermainan dengan tiga kali pertemuan dalam satu 

minggu. Hari Senin sampel akan diberikan permainan bemain dengan bola 

terakhir, three tap kemudian padahari Rabu sampel akan diberikan permainan 

bermain dengan lompati aku, keranjang cantik dan hari Jumat sampel diberikan 

kaleng berdiri dan pukulan gantung. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa metode permainan aktivitas fisik dapat dijadikan sarana 

bermain bagi anak. 

 
D. Rancangan Model 

Suatu model dalam penelitian pengembangan dihadirkan dalam bagian 

prosedur pengembangan, yang biasanya mengikuti model pengembangan yang 

dianut oleh peneliti. Model dapat juga memberikan kerangka kerja untuk 

pengembangan teori dan penelitian. Dengan mengikuti model tertentu yang 

dianut oleh peneliti, maka akan diperoleh sejumlah masukan (input) guna 

dilakukan penyempurnaan produk yang dihasilkan, apakah berupa bahan ajar, 

media, atau produk-produk yang lain. Berikut ada beberapa model desain 

pengembangan yang sering digunakan, yaitu menggunakan model Borg and Gall 

Prosedur penelitian pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan 

utama, yaitu mengembangkan produk dan menguji keefektifan produk dalam 

mencapai tujuan. Tujuan pertama disebut sebagai fungsi pengembang 

sedangkan tujuan kedua disebut sebagai validitas. Dengan demikian, konsep 
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penelitian pengembangan lebih cepat dapat diartikan sebagai upaya 

pengembangan yang sekaligus disertai dengan upaya validitasnya.  

Secara konseptual, pendekatan penelitian dan pengembangan mencakup 

10 langkah umum, sebagaimana diuraikan Borg & Gall sebagai berikut: 

1. Research and Information Collecting 

 

 

2. Planning 

 

 

3. Development of the Preminary from of Product 

 

 

4. Preliminary Field Testing  

 

 

5. Main Product Revision 

 

      

       6. Main Field Testing 
 

 
7. Operational Product Revision 

 
 

  8. Operational Field Testing 
 

 
   9. Final Product Revision 

 
 

10. Dissemination and Implementation  
 

Gambar 2.6 Instructional Design R and D 
Sumber: Walter R. Borg and Meredith D. Gall, Educational Research: An Introduction, 4th 

Edition. (New York: Longman Inc., 1983) 
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Langkah-langkah diatas tersebut bukanlah hal baku yang harus diikuti, 

langkah yang diambil bisa disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.  

1.  Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

Tahap awal penentuan potensi masalah dalam model aktivitas fisik  pada 

anak adalah berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di 

lapangan dengan melakukan observasi dan juga wawancara dengan guru.  

2. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti mengkaji berbagai literatur atau 

kajian pustaka yang berhubungan tentang konsep-konsep model yang akan 

dikembangkan sesuai dengan produk yang akan dibuat serta mengacu kepada 

analisis kebutuhan, telaah pakar dan uji coba lapangan. 

3. Produk Awal 

 Dalam tahap ini adalah membuat produk awal berupa rangkaian model-

model aktivitas fisik anak usia dini. Dalam pembuatan model-model aktivitas fisik 

yang dibuat, peneliti harus melakukan konsultasi dengan teman sejawat atau 

para ahli di bidang permainan dan ahli dibidang teori bermain untuk anak usia 

dini supaya bisa menghasilkan produk yang sempurna. 

4.  Validasi Desain 

Setelah selesai membuat produk peneliti melanjutkan ke tahap validasi 

desain dengan memberikan lembar telaah model-model aktivitas fisik kepada 

para ahli untuk menelaahnya. Dalam validasi ini peneliti menggunakan dua ahli 

masing-masing dari ahli aktivitas fisik dan ahli anak usia dini. 
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5.  Revisi Desain 

Revisi desain tahap ini dilakukan berdasarkan masukan-masukan dari 

hasil telaah para ahli di bidang teori bermain. Maka dari itu dilakukan perbaikan 

terhadap model-model aktivitas fisik. 

6. Uji Coba Awal  

Pada tahap uji coba lapangan atau uji coba kelompok kecil dilakukan 

dengan 30 orang subyek. Uji coba kelompok kecil bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kecocokan model-model ativitas fisik untuk anak usia dini. 

7.  Revisi Produk 

 Dalam tahap ini peneliti melakukan revisi produk operasional berdasarkan 

masukan dan saran-saran dari para ahli serta hasil uji coba kelompok kecil. 

8.  Uji Coba Pemakaian 

 Pada tahap uji coba lapangan atau uji coba kelompok besar ini dilakukan 

terhadap 30 orang subyek. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. 

9.  Revisi Produk 

 Melakukan revisi terhadap produk akhir dari model aktivitas fisik pada 

anak dasar berdasarkan saran dari para ahli serta berdasarkan uji coba 

lapangan. 

10. Produksi Masal  

 Mengimplementasikan dan menyebarkan produk melalui pertemuan atau 

jurnal ilmiah. Bekerjasama dengan penerbit atau instansi pemerintah untuk 

mensosialisasikan produk yang telah dikembangkan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian adalah membuat model aktivitas fisik anak 

usia dini 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Museum Olahraga Taman Mini Indonesia 

Indah. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak bulan Juli – 

 September 2017. 

 

C. Karakteristik Model 

Sasaran atau subjek yang aka diteliti adalah masyarakat dalam hal ini di 

spesifikasikan pada anak usia dini di Jakarta Timur. 

 

D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan dalam sebuah penelitian dapat dilihat oleh banyaknya 

variabel dalam penelitian tersebut. Selain banyaknya variabel pendekatan 
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penelitian juga harus disesuaikan dengan banyaknya subjek dalam sebuah 

penelitian yang dapat dilihat dari populasi dan sampel yang dijadikan subjek. 

Selain itu suatu pendekatan juga tergantung dari tujuan dan keterbatasan 

penelitian yang berupa waktu dan biaya penelitian. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian dan pengembangan ini menurut Winarno penelitian 

pengembangan adalah “penelitian yang berupaya mengembangkan produk 

tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini”.39 

Penelitian dan pengembangan menurut Sukmadinata adalah “suatu 

proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan”40 

Sedangkan menurut Sugiono metode penelitian dan pengembangan adalah 

“metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan  produk  tertentu,  dan  

menguji  keefektifan  produk  tersebut”.41Semua penelitian pengembangan selalu 

berupaya untuk menciptakan suatu produk baru maupun menyempurnakan 

produk yang sudah ada. 

Penelitian ini berupaya untuk mengembangkan aktivitas fisik anak usia 

dini.Penelitian dan pengembangan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif serta menggunakan model pengembangan Research & Development 

                                                             
39 M.E. Winarno, Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani (Malang: Media Cakrawala 
Utama Press, 2011), h.76 
40 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), h.164 
41 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 
h.297 
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(R & D) dari Borg dan Gall yang terdiri dari sepuluh langkah.42 Penelitian diawali 

dengan mengumpulkan data berupa analisis kebutuhan. Dimana analisis 

kebutuhan tersebut akan menggambarkan kebutuhan yang menjadi masalah 

subjek penelitian. 

Setelah mengetahui kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh subjek 

penelitian langkah selanjutnya adalah menentukan rencana pengembangan 

produk. Produk yang dikembangkan nantinya akan dievaluasi terlebih dahulu 

sebelum diuji cobakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. Dalam 

uji coba lapangan awal melibatkan 6-15 subjek uji coba pada anak usia dini. 

Setelah uji coba awal produk kembali dievaluasi dengan merevisi dan 

menyempurnakan hasil uji coba melalui pengamatan. Setelah produk direvisi 

kemudian diuji cobakan kembali dengan skala yang lebih besar dengan 15-50 

subjek pada anak usia dini. Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi sebagai 

dasar untuk menyempurnakan produk. Setelah produk disempurnakan 

selanjutnya produk tersebut dilaporkan. 

Maka dari beberapa definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian pengembangan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk yang baru atau menyempurnakan produk yang telah 

ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dilakukan secara sistematis 

                                                             
42Borg W. R, & Gall M. D, Educational Research: An Introduction. Fourth Edition (New York: 
Longman, 1983), 775 
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untuk memecahkan suatu masalah dan selalu berusaha memperoleh 

pengetahuan yang memiliki kebenaran sesuai fakta. 

E. Langkah-langkah Pengembangan Model 

Prosedur yang dikemukakan diatas tentu saja bukan merupakan langkah 

baku yang harus diikuti secara lengkap. Karena keterbatasan penelitian maka 

peneliti mendesain langkah-langkah dari prosedur yang dikembangkan oleh Borg 

dan Gall dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta waktu dan biaya 

penelitian, yang mana kondisi tersebut selalu dialami oleh peneliti saat sudah 

terjun ke lapangan. Oleh karena itu, Ardhana dalam bukunya mengemukakan 

bahwa prosedur pelaksanaan penelitian pengembangan bukan merupakan 

langkah-langkah baku yang harus diikuti secara kaku, setiap pengembangan 

tentu saja dapat memilih dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat 

bagi dirinya berdasarkan kondisi khusus yang dihadapinya dalam proses 

pengembangan43. 

Setelah mengetahui masalah melalui pengumpulan data dari analisis 

kebutuhan, maka peneliti menentukan rencana pengembangan dan menentukan 

langkah-langkah pelaksanaan pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi 

pada penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah penelitian yang 

dikemukakan oleh Borg dan Gall tentu saja bukan merupakan langkah-langkah 

yang harus diikuti secara baku. Oleh karena itu, peneliti menyesuaikan langkah-

                                                             
43Ardhana, Wayan, Konsep Penelitian Pengembangan Dalam Bidang dan Pembelajaran(Jakarta: 
Depdikbud, 2002), h.35 



43 
 

 
 

langkah penelitian pengembangan buku model olahraga rekreasi untuk Pemuda 

Karang Taruna yang akan diuraikan secara jelas sesuai dengan kondisi 

penelitian yang sebenarnya dalam bentuk flow chart. Berikut tahapan 

pengembangan produk disusun dalam bagan arus (flow chart). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and  

Development (R & D) 
Sumber: Borg & Gall Educational Research: An Introduction. ourth Edition.  

New York: Longm 
 

1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dilakukan dengan cara observasi awal berupa pengamatan lapangan pada anak 

usia dini di Jakarta Timur. 

 
 
 
 
 

Mencari 

informasi 

penelitian 

Perencanaan  Mengembangkan 

produk awal Penerapan 

tahap awal 

Revisi produk 

awal 

Penerapan 

tahap lanjutan 

Revisi produk Percobaan 

lapangan  

Revisi produk 

akhir 

Penerapan dan 

sosialisasi 



44 
 

 
 

2. Perencanaan Pembuatan Model  

Setelah menyelesaikan tahap analisis kebutuhan dilanjutkan dengan 

pembuatan produk awal pengembangan model aktivitas fisik anak usia dini 

sebagai berikut : 

3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan validasi, evaluasi, serta revisi 

terhadap model aktifitas fisik yang akan dikembangkan. Berikut ini merupakan 

tahapan-tahapan validasi, evaluasi, dan revisi yang akan diterapkan dalam 

model aktifitas fisik. 

a. Telaah Pakar (Expert Judgment) 

Sebelum model permainan futsal sebagai sarana bermain di uji cobakan 

kepada sasaran penelitian, peneliti harus melakukan validasi desain. Menurut 

Sugiyono, validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai secara 

rasional apakah desain telah dirasa efektif. Validasi ini dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar atau ahli terkait.44 Prosedur inilah yang kemudian 

disebut dengan expert judgment.  

Validasi para ahli dilakukan oleh beberapa ahli. Evaluasi para ahli ini 

digunakan untuk  masukan produk awal yang telah dibuat dengan menggunakan 

uji justifikasi dimana instrumen yang telah dibuat dikonsultasikan kepada ahli. 

Validasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian model pembelajaran yang 

hendak diproduksi dan dikembangkan oleh peneliti. 

                                                             
44Sugiyono, Op.Cit., h.414. 
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b. Revisi Produk 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para 

ahli, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Setelah produk direvisi 

kemudian disiapkan untuk diujikan kepada kelompok kecil.  

c. Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah dievaluasi dan dianggap layak oleh para ahli, kegiatan selanjutnya 

adalah melakukan uji coba kelompok kecil, dengan mengambil sampel anak usia 

dini di Jakarta Timur. 

d. Revisi Produk 

Revisi dilakukan apabila dalam uji coba kelompok kecil didapat hasil yang 

kurang baik mengenai kesesuaian perancangan model pembelajaran yang 

dikembangkan. Akan tetapi jika data hasil uji coba kelompok kecil didapat hasil 

yang valid maka perlu direvisi kecil dan dilanjutkan keuji coba lapangan 

(kelompok besar) atau didapat hasil sangat valid maka tidak perlu melakukan 

revisi sebelum uji coba kelompok besar. 

e. Uji Coba Kelompok Besar 

Tahap berikutnya adalah uji coba kelompok besar, yakni mengaplikasi 

produk yang telah dibuat dengan mempraktekan di lapangan. Subjek dalam uji 

coba kelompok besar ini adalah 300 siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD 

Nasional. 
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f. Revisi Produk Akhir 

Hasil dari uji coba lapangan selanjutnya dilakukan revisi produk. Hal ini 

dilakukan untuk menyempurnakan produk dari hasil evaluasi para ahli, uji coba 

kelompok kecil dan uji coba kelompok besar sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan penelitian dan pengembangan. 

g. Produk Akhir 

Setelah semua langkah dalam prosedur model dilaksanakan, maka jadilah 

sebuah produk akhir Model Aktifitas Fisik Anak Usia Dini. 

 
4. Implementasi Model 

Implementasi penelitian ini direncanakan dengan menyebarkan produk 

aktifitas fisik  yang dibuat berupa buku model aktifitas fisik yang telah mengalami 

revisi sehingga menjadi hasil produk yang baik untuk dapat digunakan pada anak 

usia dini. Apabila produk telah digunakan oleh banyak pengguna maka peneliti 

dapat menilai keefektifan model aktifitas fisik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Pengembangan Model 

Hasil dari model aktivitas fisik pada anak usia dini, ditulis dalam bentuk 

buku panduan model bermain. Buku tersebut menyajikan berbagai model 

aktivitas fisik yang telah diurutkan tingkat kesulitannya dari model pertama 

sampai dengan yang terakhir. 

Model aktivitas fisik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan di 

setiap modelnya. Setiap model bermain disajikan dalam bentuk yang sama tetapi 

langkah-langkah yang berbeda di setiap model bermain serta mudah diterapkan 

dalam proses berlatih aktivitas fisik agar nantinya diharapkan dapat mencapai 

tujuan yang sesuai. 

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan pada penelitian model aktivitas fisik pada anak usia 

dini bertujuan untuk menganalisis seberapa penting aktivitas fisik untuk 

dikembangkan.  

Adapun hasil analisis kebutuhan dalam penelitian ini menggunakan data 

wawancara dengan guru-guru PAUD di Jakata Timur. Berikut dijabarkan 

mengenai hasil analisis kebutuhan yang diperoleh peneliti. 
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Kebutuhan 

No ButirPernyataan Temuan 

1 Berapa kali dalam seminggu siswa 

melakukan aktivitas fisik diluar 

kelas? 

Dalam seminggu hanya 1 kali, 

karena memang fasilitas dan 

program yang mendukung 

2 Media atau alat apa yang digunakan 

saat aktivitas fisik berlangsung? 

Biasanya hanya media 

sederhana seperti bola, tali, 

hulahup dan sebagainya. 

3 Bagaimana proses pelaksanaan 

aktivitas fisik yang diberikan kepada 

siswa? 

Berjalan seperti biasa, ada 

yang antusias dan ada yang 

kurang antusias. 

4 Apakah guru pernah menerapkan 

model bermain aktivitas fisikkepada 

siswa? 

Pernah, tapi tidak pada setiap 

pertemuan. 

5 Apakah guru setujui jika 

dikembangkan model-model 

bermain aktivitas fisik untuk anak 

usia dini? Apa alasannya? 

Setuju sekali, karena materi 

aktivitas fisik untuk anak usia 

dini masih mendasar. 

Diberikan permainan agar tidak 

merasabosan, sehingga harus 

diselingi oleh materi yang 

ringan (fun). 
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2. Model Draft Awal 

1) Model PermainanAktivitas Fisik 1 : Basket Balon Hula 

2) Model Permainan Aktivitas Fisik 2 : Balon Troley 

3) Model Permainan Aktivitas Fisik 3 : Lempar Taget 

4) Model Permainan Aktivitas Fisik4 : Balon Tangkis 

5) Model Permainan Aktivitas Fisik 5 : Perang Bintang 

6) Model Permainan Aktivitas Fisik 6 : Raja Kayu 

7) Model Permainan Aktivitas Fisik 7 : Tendang Bola Warna 

8) Model Permainan Aktivitas Fisik 8 : Sepak Bola Family 

9) Model Permainan Aktivitas Fisik 9 : Bowling Yakul 

10) Model Permainan Aktivitas Fisik 10 : Menara Bowling 

11) Model Permainan Aktivitas Fisik 11 : Lubang Granat 

12) Model Permainan Aktivitas Fisik 12 : Lubang Melayang 

 

3. Model Draft Akhir 

1. Basket Balon Hula : 

Alat  : Hulahup yang telah dimodifikasi, Balon, Tali webbing/rafia, kotak atau 

keranjang, timer 

Cara Bermain : 

1. Ibu dan anak berdiri pada tempat yang telah ditentukan 

2. Anak harus mengambil balon yang di letakan di kotak/keranjang 

3. Anak bertugas melambungkan balon kearah ibunya sebanyak mungkin 
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4. Ibu bertugas untuk menangkap balon yang dilambungkan oleh anak 

sebanyak-banyaknya  

Peraturan permainan : 

1. Baik ibu maupun anak tidak boleh melewati garis pembatas yang telah 

ditentukan 

2. Apabila balon menyentuh tanah sebelum ditangkap oleh ibu, maka balon 

dianggap gagal dan tidak mendapatkan point. 

3. Satu buah balon yang berhasil ditangkap oleh ibu maka di beri point 5 

4. Durasi permainan 10 menit 
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2. Balon Troley: 

Alat  : Balon, Tali rafia 

Cara Bermain  :  

1. Mula-mula anak melakukan pemanasan dengan nyanyian dan gerakan  

2. Anak diajak untuk mengenal warna 

3. Anak diajarkan untuk dapat melompat 

4. Mula-mula anak di bentuk menjadi kelompok, satu kelompok terdiri dari 

lima orang 

5. Masing-masing kelompok membentuk barisan kemudian di sela – sela 

barisan diletakan sebuah balon 

6. Masing-masing kelompok harus menjaga balon yang terletak di sela – 

sela barisan agar tidak jatuh 

7. Kelompok harus melewati rintangan yang sudah dibentuk dengan tetap 

menjaga balonnya agar tetap tidak jatuh. 

Gambar Lapangan :  
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3. Lempar Target : 

Alat  : cone gepeng, papan/ kerdus (ditempel gambar angka, buah, atau 

sayuran), Tali webbing/rafia, kotak atau keranjang 

Cara Bermain : 

1. Ibu dan anak berdiri pada tempat yang telah ditentukan 

2. Anak harus melemparkan cone ke arah target yang di arahkan oleh sang 

ibu 

3. Anak bertugas melemparkan cone seakurat mungkin ke arah target 

4. Ibu bertugas untuk mengambil target yang terkena cone kemudian 

memasukannya kedalam keranjang 



53 
 

 
 

Peraturan permainan : 

1. Baik ibu maupun anak tidak boleh melewati garis pembatas yang telah 

ditentukan 

2. Apabila balon menyentuh tanah sebelum ditangkap oleh ibu, maka balon 

dianggap gagal dan tidak mendapatkan point. 

3. Satu buah balon yang berhasil ditangkap oleh ibu maka di beri point 5  

 

 

4. Balon Tangkis 

Alat  : Net yang telah dimodifikasi, raket, balon, peluit, stopwacth 

Cara Bermain : 
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1. Anak bertugas menjadi pemain ada tunggal (satu anak), dan ganda (2 

anak) 

2. Masing-masing anak diharuskan melambungkan balon melewati nett yang 

telah dimodifikasi 

3. Anak lainnya bertugas untuk menerima umpan balon atau menangkis 

balon dari lawan 

Peraturan permainan : 

1. Permainan terdiri dari 2 babak, masing-masing babak berdurasi 5 menit, 

babak tambahan dilakukan bila nilai seri 

2. Point di hitung dari berapa banyak balon yang tidak dapat dikembalikan 

oleh lawan 

3. Out ditentukan oleh wasit 
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5. Perang Bintang: 

Alat  : Bola plastik berwarna, Bola kertas bermacam ukuran, Tulisan Nama 

Nama  Bintang, keranjang plastik. 

Cara Bermain : 

1. Siswa di bariskan dan di buat dua kelompok 

2. Masing-masing kelompok berhadapan dengan jarak yang sudah 

ditentukan. 

3. Masing-masing kelompok diberikan bola yang beraneka ragam. 

4. Setelah ada aba-aba setiap anak mengambil bola satu persatu, untuk 

dilemparkan kearah lawan kelompoknya.  

5. Yang paling banyak mengenai lawan kelompoknya di anggap menang.  

Peraturan permainan : 

1. Baik ibu maupun anak tidak boleh melewati garis pembatas yang telah 

ditentukan 

2. Satu kotak yang terlempar mendapat point 5  
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6. Raja Kayu: 

Alat  : Bola kertas, Kayu panjang berbentuk stik hokky 

Cara Bermain  :  

1. Setiap anak memegang stik kayu dan bola. 

2. Anak berusaha menggiring bola dgn stik kayu kearah yang sudah 

ditentukan (rel kereta api) 

3. Anak menggiring bola ketengah lapangan, lalu mendorong bola kearah 

gawang. 

4. Anak menggiring bola ketengah lapangan, lalu bola tersebut didorong 

kearah temannya, dan begitu juga sebaliknya. 

Gambar  Lapangan : 
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7. Tendang Bola Warna : 

Alat  : Bola warna atau bola nano nano, Tali webbing/rafia, kotak atau keranjang 

Cara Bermain : 

1. Ibu dan anak berdiri pada tempat yang telah ditentukan 

2. Anak harus menendang bola ke arah ibunya 

3. Ibu bertugas untuk menangkap bola yang ditendang oleh anak sebanyak-

banyaknya dan di letakan di dalam keranjang  

Peraturan permainan : 

1. Baik ibu maupun anak tidak boleh melewati garis pembatas yang telah 

ditentukan 

2. Apabila bola telah melewati batas tangkap maka tidak bisa dihitung atau 

gugur 

3. Satu buah bola yang berhasil ditangkap oleh ibu maka di beri point 5 
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8. Sepak Bola Family 

Alat  : Gawang kecil, Balon, Peluit, stopwacth 

Cara Bermain : 

1. Ibu dan anak dibagi menjadi dua tim, tiap tim terdiri dari 4 pasang ibu dan 

anak 

2. Tiap tim bertugas untuk memasukan balon ke dalam gawang kecil yang 

telah disediakan 

3. Anak bertugas sebagai penendang balon, sedangkan ibu hanya diizinkan 

untuk memberi arahan pada anak dan menangkap balon, tetapi bukan 

sebagai keeper  

Peraturan permainan : 

1. Baik ibu maupun anak tidak dierbolehkan menangkap balon dengan 

tangan 

2. Garis out ditentukan oleh wasit garis 

3. Ibu dilarang mengoper balon ke anak atau ibu dalam satu timnya 

4. Ibu hanya diperbolehkan menerima balon dari anak dan kemudian di 

serahkan kepada anak untuk selanjutnya di oper kembali ke anak satu tim 

atau dimasukan ke dalam gawang lawan 

5. Pinalti atau pelanggaran berupa menyentuh balon dengan tangan atau ibu 

menendang balon 

6. Tiap satu balon yang masuk ke gawang lawan akan di beri point 5 
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7. Durasi permainan 10 menit 

 

9. Bowling yakul 

Alat        : 10 botol yakul, 6  buah bola tenis, Lakban / tali 

Cara bermain : 

1. anak dikumpulkan dan melakukan pemanasan terlebih dahulu 

2. setelah melakukan pemanasan anak di bariskan di belakan garis 

lemparan. 

3. Anak di bagi menjadi dua kelompok 

4. Setiap kelompok diberi 3 buah bola 

5. anak akan melakukan lemparan bola datar kearah botol yakul yang sudah 

di modifikasi 

6. kesempatan melempar di berikan 3 kali lemparan dari garis lemparan 
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7. anak melmpar silih berganti  

Tujuan permainan: agar anak meningkatkan gerak dasar melempar bawah 

(rolling) 

 
 
 
 
 
 
   Keterangan: 
 
Anak      botol yakul            bola tenis 

 
 
Arah lemparan  batas  melempar            
 
 

 

10. Menara bowling 
 

Alat : 6 bola tenis, 10 gelas plastik minuman, lakban hitam 

cara bermain:  

1. Kumpulkan anak di belakang  garis lemparan  

2. Anak di bagi menjadi dua kelompok 

3. Setiap kelopok mendapat 3 buah bola 

4. Setiap anak diberikan lemparan tiga kali kepada target yang sudah di 

modifikasi 

5. Anak yang sudah melakukan lemparan kembali ke belakang barisan 

6. Anak meleparkan bola ke arah kaleng sampai kaleng jatuh. 
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11. Lubang geranat 

 

Alat : 2 kaleng ukuran kecil dan sedang, 2 buah ember berukuran kecil, 3 

buah bola tenis 

Cara bermain: 

1. anak dikumpulakan dan persiapan melakukan pemanasan 

2. setelah anak  di beri 3 bola  kesempatan melempar dari belakang garis 

yang sudah di tentukan oleh peneliti. 

3. Si anak melempar dengan lengan bawah melambungkan ke target. 

 
  
 
 
  :  
 
Keterangan: 
  
 
  
      Gelas plastic                    Anak        bola 
  
  
           Arah lemparan               Batas Lemparan 
 
 



62 
 

 
 

4. Si anak bebas melemparkan bola ke target yang sudah dimodifikasi. 

5. Setiap target punya nilai bedbeda. 

 
  
 
  
  
  
  
  
Keterangan: 
  
  
 Anak Kaleng Sedang  bola 
 
  
 Kaleng Kecil Ember kecil           batas 
lemparan  
  
 

 

12. Lubang melayang 

 

Alat : 3 buah  hulahop, 3 buah bola basket,1 buah lakban hitam 

Cara Bermain :  

1. Anak di kumpulkan di belakang garis  

2. Anak di beri kesempatan  3 kali lemparan, 1 lubang satu lemparan 

3. Anak harus melempar dengan memakai dua tangan kearah target yang 

sudah di modifikasi. 

4. Anak yang sudah melakukan lemparan tiga kali tidak boleh melakukan 

lemparan lagi. 
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 Hulahoop di gantung             Anak            
bola  
 
 
  
                 arah lemparan batar               garis lemparan 
 
  
 
 
 

 

B. Kelayakan Model 

Sebelum model aktivitas fisik yang telah dan dibuat dapat dinyatakan valid 

dan layak untuk di uji cobakan kepada subjek penelitian, maka peneliti terlebih 

dahulu melakukan validasi atau uji kelayakan model aktivitas fisik kepada dua 

orang ahli yaitu: 1  ahli bermain, dan 1 ahli aktivitas fisik. Kedua ahli tersebut 

menilai rancangan model yang dikembangkan sehingga akan layak untuk diuji 

cobakan. 

Adapun kesimpulan dari uji ahli yang dilakukan terangkum dalam tabel 4.2 

berikut ini : 

No Nama  
Penerimaan Model 

Keterangan 
Ya Tidak  
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1 Model 1 Ya   Layak/Valid 

2 Model 2 Ya  Layak/Valid 

3 Model 3 Ya  Layak/Valid 

4 Model 4 Ya  Layak/Valid 

5 Model 5 Ya  Layak/Valid 

6 Model 6  Ya 
Tidak Layak/ 
Tidak Valid 

7 Model 7 Ya  Layak/Valid 

8 Model 8  Ya 
Tidak Layak/ 
Tidak Valid 

9 Model 9 Ya  Layak/Valid 

10 Model 10 Ya  Layak/Valid 

11 Model 11 Ya  Layak/Valid 

12 Model 12 Ya  Layak/Valid 

 

1. Data Hasil Validasi AhliBermain 

Rancangan produk yang telah disusun oleh peneliti divalidasi ahli aktivitas 

fisik yang memiliki jabatan sebagai dosen di FIO (Fakultas Ilmu Olahraga) 

Universitas Negeri Jakarta.. 

2.  Data Hasil Validasi Ahli Teori Bermain 

Rancangan produk yang telah disusun oleh peneliti divalidasi ahli usia dini 

yang memiliki jabatan sebagai dosen di FIO (Fakultas Ilmu Olahraga) Universitas 

Negeri Jakarta.  
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C. Revisi Produk 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari masing-masing ahli yang terdiri 

dari: 1 ahli aktivitas fisik, dan 1 ahli usia dini, terdapat beberapa rancangan 

produk yang perlu di revisi sebelum dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji 

coba kelompok besar. Revisi produk dimaksudkan agar rancangan produk yang 

dibuat lebih sempurna. Berikut ini adalah ringkasan revisi produk berdasarkan 

saran dari para ahli sebagai berikut: 

1. Ahli aktivitas fisik menyarankan didalam permainan dimasukan peran-peran 

karakteristik anak diantaranya : peran kognitif, dan peran afektif contohnya : 

mengenal warna, mengenal huruf dan mengenal angka. 

2. Ahli usia dini menyarankan untuk mengurangi waktu pada beberapa 

permainan agar tidak terlalu lama, mengganti keterangan pada cara bermain 

menjadi per point jangan menggunakan narasi dan mengurangi tingkat 

kesulitan pada beberapa permainan.  

Adapun kesimpulan revisi produk yang dilakukan terangkum dalam tabel 4.3 

berikut ini: 
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NO Model Aktivitas 
Fisik 

Saran dan Masukan 

1 Model 1 Media yang digunakan atau balon harus di beri isi kertas 
atau sejenisnya untuk menambah beban dan mencegah 
tertiup oleh angin 

2 Model 2 lintasan yang dibuat harus lebih sedikit sulit 

3 Model 3 Jarak antara anak dan target terlalu jauh 

4 Model 4 Balon yang digunakan sebagai umpan harus dalam 
ukuran kecil untuk meningkatkan kesulitan 

5 Model 5 Jarak orangtua dan anak harus sedikit lebih jauh 

6 Model 6 Keamanan alat atau media kurang aman dan sulit 
dibuat 

7 Model 7 Lintasan di buat pemisah 

8 Model 8 Terlalu sulit dan berbahaya untuk di lakukan 

9 Model 9 Cara bermain, alat dan peraturan di perjelas lagi 

10 Model 10 Cara bermain, alat dan peraturan di perjelas lagi 

11 Model 11 Cara bermain, alat dan peraturan di perjelas lagi 

12 Model 12 Cara bermain, alat dan peraturan di perjelas lagi 

 

1. Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Berikut akan disajikan pengolahan keseluruhan data hasil evaluasi uji coba 

kelompok kecil terhadap rancangan produk model aktivitas fisik adalah sebagai 

berikut. Pada uji coba kelompok kecil menggunakan 10-15 anggota. Kegiatan uji 

coba kelompok kecil dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017, di Kampus B FIO 

UNJ. 

Kesesuaian model aktivitas fisik untuk anak usia dini. 

 1) Permainan Nasket Balon Hula dinyatakan sesuai, 2) Permainan Balon 

Troley dinyatakan sesuai, 3) Permainan Lempar Target dinyatakan sesuai, 4) 

Permainan Balon Tangkis dinyatakan sesuai, 5) Permainan Perang Bintang 

dinyatakan sesuai, 6) Permainan Raja Kayu dinyatakan tidak sesuai, 7)  
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Permainan Tendang Bola Warna dinyatakan sesuai, 8) Permainan Sepak Bola 

Family dinyatakan tidak sesuai. 

2. Hasil Uji Coba Kelompok Besar 

Berikut disajikan pengolahan keseluruhan data hasil evaluasi uji coba 

kelompok besar terhadap rancangan produk model aktivitas fisik untuk anak usia 

dini adalah sebagai berikut. Pada uji coba kelompok besar menggunakan 

300peserta atau sampel. Kegiatan uji coba kelompok besar dilaksanakan pada 

tanggal 30 Juli 2017, di Museum olaharaga di Taman Mini Indonesia Indah. 

1) Permainan Nasket Balon Hula dinyatakan Layak, 2) Permainan Balon 

Troley dinyatakan layak, 3) Permainan Lempar Target dinyatakan 

layak, 4) Permainan Balon Tangkis dinyatakan layak, 5) Permainan 

Perang Bintang dinyatakan layak, 6) Permainan Tendang Bola Warna 

dinyatakan layak. 

 

D. Pembahasan 

Hasil akhir produk model aktivitas fisik untuk anak usia dini setelah 

dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa model bermain yang diterapkan 

sesuai dan layak digunakan untuk anak usia dini serta efektif untuk meningkatkan 

kemampuan dasar teknik aktivitas fisik. Hasil dari analisis kebutuhan 

menunjukkan bahwa siswa sangat antusias dan senang mengikuti model 

aktivitas fisik yang diberikan oleh peneliti. 
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Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan model aktivitas fisik agar dapat 

meningkatkan kemampuan  dalam menguasi gerak dasar. 

Penelitian ini telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan kemampuan 

peneliti, namun dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang 

harus diakui sebagai bahan agar lebih baik kedepannya. Adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini hanya dilakukan di anak 

usia dini sebagai sampel penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian pembuatan model aktivitas fisik pada anak usia dini dikemas 

dalam buku model aktivitas fisik. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari 

hasil penelitian yang terdiri dari validasi ahli, uji coba kelompok kecil dan uji coba 

kelompok besar maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa uji coba 

kelompok kecil dan uji coba kelompok besar dinyatakan layak untuk 

dipergunakan.  

B. Implikasi  

Penerapan model aktivitas fisik yang telah dikembangkan oleh peneliti 

dinilai cocok digunakan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya pada materi 

pendidikan jasmani, sehingga  dapat memberikan kontribusi yang baik dalam 

proses meningkatkan kemampuan teknik dasar aktivitas fisik pada anak usia dini.  

C. Saran 

Sehubungan dengan produk yang dirancang dan dikembangkan yaitu 

model aktivitas fisik, peneliti akan memberikan saran-saran yang meliputi saran 

pemanfaatan, saran diseminasi, dan saran pengembangan lanjutan. 

1. Saran Pemanfaatan 

Pada pemanfaatan produk ini harus memperlihatkan kondisi sarana dan  

prasarana yang ada. Produk ini diharapkan menjadi alternatif media tambahan  
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a. Anak usia Dini 

Produk model aktivitas fisik yang dikemas dalam bentuk buku panduan ini 

sebaiknya dilihat atau dipelajari terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan 

praktik, sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam melakukan 

kegiatan aktivitas fisik. 

b. Guru Pendidikan Jasmani 
 

Pada pelaksanaan kegiatan praktik aktivitas fisik di lapangan sebaiknya 

guru pendidikan jasmani sebelum membawakan permainan harus lebih 

dimengerti dahulu permainan apa yang mau dibawakan, karena akan menambah 

keantusiasan siswa dalam melaksanakan permainan aktivitas fisik dan tidak 

membosankan. 

c. Program Studi Olahraga Rekreasi Fakultas Ilmu Olahraga 

Model aktivitas fisik ini sebaiknya ditambahkan sebagai bahan 

kepustakaan. Sehingga bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan 

pengembangan sejenis hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

dalam meneliti. 

2. Saran Diseminasi 

Dalam pembuatan produk ini peneliti menyarankan, Sebelum 

menyebarluaskan produk ini perlu tahapan evaluasi dari ahli yang berguna untuk 

menyempurnakan produk, serta harus memperhatikan sasaran yang akan diuji 

dan disesuaikan dengan kondisi sasaran yang ingin dituju baik isi maupun 

kemasan, karena model aktivitas fisik ini dibuat berdasarkan atas kondisi 
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lingkungan yang ada. Sehingga model aktivitas fisik ini dapat lebih menarik dan 

bermanfaat. 

3. Saran Pengembangan Lebih Lanjut 

Dalam pengembangan penelitian ini ke arah lebih lanjut, peneliti 

mempunyai saran-saran sebagai berikut: 

a. Dalam pengembangan produk berupa model aktivitas fisik diperlukan 

kreatifitas dan inovatif dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang 

berguna membantu siswa agar lebih cepat dalam mempelajari materi yang 

diberikan dan menambah kemenarikan dan antusias siswa dalam tambahan 

permainan. 

b. Dalam penyebarluasan produk, peneliti memberi saran yaitu bahwa sebelum 

disebar luaskan sebaiknya produk ini dievaluasi kembali dan disesuaikan 

dengan kondisi sarana yang akan digunakan. 

Demikian saran-saran terhadap pemanfaatan, diseminasi, maupun 

pengembangan produk lebih lanjut terhadap model aktivitas fisik. Semoga 

model aktivitas fisik pada anak usia dini yang dibuat bermanfaat bagi proses 

kegiatan aktivitas fisik. 
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