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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam kehidupan keseharian kita akan menjumpai anak-anak yang nampak 

ceria dan bergerak untuk melakukan melaksanakan aktifitas. Akan tetapi cukup 

banyak juga anak-anak yang melakukan aktifitas fisik secara pasif misalkan bermain 

hendphon dengan asiknya memaikan dan jika perhatikan hal tersebut sebenarnya 

sangat disayangkan karena hal tersebut akan menyita waktunya untuk melakukan 

aktifitas gerak. 

Pembentukan gerak dasar anak pada masa usia bayi sampai masa anak adalah 

masa keemasan yang tidak boleh di lewatkan. Karena pada masa anak usia dini inilah 

anak harus dibentuk dengan pembelajaran yang mengarah pada mempersiapkan gerak 

dasar anak pada tahap untuk dipersiapkan untuk di bangun keterampilan selanjutnya. 

Jika pada tahap ini bagunan gerak dasar terlupakan akan sulit bagi guru atau 

pelatih untuk menanamkan dasar lainnya, kesempatan emas  harapan kedepan akan 

sulit untuk membiasakan beraktifitas dan akan mendapatkan kendala dalam 

pembelajaran yang bermakna dalam mempersiapkan bagunan dasar gerak teknik-

teknik cabang olahraga. 

Gerak dasar yang dibangun adalah gerak dasar melakukan aktifitas fisik seperti 

berlari atau berjalan, biasanya anak-anak usia 6 atau 7 tahun memang cara berlarinya 

masih terdapat kesalahan dalam menapakkan kaki atau mengayunkan kaki ataupun 

keselarasan geraknya belom terbentuk, sehingga akan memudahkan pada anak yang 
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demikian akan mudah jatuh. Demikian juga pada anak-anak masih terdapat gerakan 

melompat ataupun mendarat pada saat melompat masih sulit unk dapat 

melakukannya. Gerakan gerakan seperti tersebut memang sebenarnya perlu diajarkan 

pada masa anak usia 6 sampai 7 tahun, pada masia ini anak-anak sudah mulai paham 

bahwa dia harus melakukan aktifitas fisik yang disesuaikan dengan tugas-tugas 

keseharian seperti harus mengahadapi suasana sekolah yang harus dilakukan. 

Aktifitas fisik yang ditunjukan adalah aktifitas fisik berupa berjalan, berlari, 

melompat, menggulung, merangkak, melempar bola, menangkap bola dan atau 

menendang bola. Nilai-nilai bagunan aktifitas untuk membangun gerak dasar anak ini 

perlu dan sangat perlu dilatihkan atau diajarkan oleh orang tua, guru terlebih pelatih 

pada club club anak usia dini. 

Sehingga membutuhkan panduan untuk dapat memberikan materi-materi 

pembelajaran yang dapat membantu orang tua, guru ataupun pelatih agar materi yang 

diberikan dapat membantu para pendidik menerapkan pada anak-anak. Hal ini sangat 

penting dikarenakan orang tua atau pendidik dapat mengalihkan aktifitas anak yang 

relative fasip kea rah yang aktif untuk melakukan aktifita fisik. Dengan banyaknya 

aktifitas fisik yang dibagun akan menjadikan anak lebih sehat dan kuat. 

Dengan alasan diatas maka peneli ingin sekali memberi sumbangsi pada 

masyarakat umumnya dan para guru atau pelatih untuk mendapatkan panduan 

bagaimana cara memberikan pembelajaran atau pelatihan untuk membentuk gerak 

dasar anak yang baik. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini berujuan untuk membuat model-model pembelajaran gerak dasar 

anak usia taman kanak-kanak 

C. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi guru pendidikan jasmani dan para pelatih club-club pada usia dini. Secara 

spesifik, kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek diantaranya 

adalah:  

1. Manfaat Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi dan pedoman bagi pengembangan pembelajaran gerak dasar 

anak-anak usia taman kanak-kanan. 

2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan acuan bagi 

Guru-guru dan pelatih usia dini dalam mewujudkan anak yang sehat dan bugar.  

D. Urgensi Penelitian 

Pengembangan model penelitian gerak dasar anak usia taman kanak ini sangat 

dibutuhkan pada saat dalam masa tubuh kembang awal dengan memberikan proses 

pembelajaran pembentukan lokomotor dan nonlokomotoro serta amanipulatif sebagai 

dasar dari pengembangan  untuk dapat dikembangakan pada tahap berikurtnya berupa 

penerapan teknik dasar. Jika pembentukan gerak dasar baik maka dihatarapkan akan 

berdampak mudahnya anak untuk mengusai teknk dasar pada cabang-cabang olah 

raga yang akan diminati pada usia selanjutmya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran 

Pertimbangan pengambilan strategi dan model pembelajaran haruslah 

disesuaikan dengan materi pelajaran, tingkat perkembangan kognitif peserta didik, 

sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

dirancang akan tercapai. Sebuah model adalah sebuah kerangka kerja organisasional 

yang digunakan untuk menjelaskan proses-proses. Model disusun berdasarkan 

kesimpulan yang diambil dari observasi. Tujuan model adalah menyediakan 

reprensentasi yang dapat dipahami tentang hasil observasi dan untuk membantu 

menyusun prediksi (Robert, Otto H, & M. Kimberly, 2007). Istilah model 

pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau 

metode pembelajaran: (1). Rasional teoritis yang logis yang disusun oleh pendidik, 

(2) Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, (3) Langkah-langkah mengajar yang 

diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan dengan optimal, (4) 

Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

(Husdarta, 2013). Pendapat selanjutnya mengatakan model pembelajaran mengacu 

pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-

tujuan pengajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas  (Trianto, 2014). 

 Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam 
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kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Model 

mengajar merupakan model belajar dengan model tersebut guru dapat membantu 

siswa untuk mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara 

berpikir, dan mengekspresi ide diri sendiri.  

Model pengembangan pembelajaran diartikan sebagai proses desain 

konseptual dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya, 

melalui penambahan komponen pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan 

kualitas pencapaian tujuan. Pengembangan model dapat diartikan sebagai upaya 

memperluas untuk membawa suatu keadaan atau situasi secara berjenjang kepada 

situasi yang lebih sempurna atau lebih lengkap maupun keadaan yang lebih baik. 

Pengembangan disini artinya diarahkan pada suatu program yang telah atau sedang 

dilaksanakan menjadi program yang lebih baik. Pengembangan model baru disusun 

berdasarkan pengalaman pelaksanaan program yang baru dilaksanakan, kebutuhan 

individu atau kelompok, dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan 

lingkungan belajar warga belajar. 

Produk-produk pembelajaran yang dihasilkan oleh penelitian dan 

pengembangan mempunyai target memudahkan orang yang belajar secara efektif, 

efisien dan menarik. Adelina (2016) menyatakan tujuannya adalah menghasilkan 

produk pendidikan dan pembelajaran untuk memudahkan peserta didik belajar, mutu 

proses pembelajaran meningkat, akhirnya prestasi belajar pun meningkat pula. 

Dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan 

sistematik dalam pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 
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Penelitian pengembangan merupakan suatu penelitian yang mendasarkan pada 

pembuatan suatu produk yang efektif, diawali dengan analisis kebutuhan, 

pengembangan produk, uji coba produk dan evaluasi dalam rangka memberikan 

kemudahan untuk mencapai tujuan pembelajaran kelincahan pada siswa Taman 

Kanak-Kanak (TK), setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep 

yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran lain untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

B. Karakteristik Anak Usia Dini  

Anak usia dini atau bisa juga disebut dengan usia bayi sampai anak-anak awal 

merupakan pribadi unik yang mampu menarik perhatian orang dewasa dan menarik 

untuk diteliti dan dikembangkan dalam pendekatanya. Tingkah polah pada anak usia 

dini bahkan mampu membuat para orang tua terhibur dan merindukanya. Dalam 

kehidupan sehari-hari berbagai tingkat anak usia dini dapat diamati dan 

diklasifikasikan dalam beberapa kriteria baru lahir, batita (Toodler), balita, sampai 

dengan yang berusia sekolah dasar kelas bawah yaitu kelas 1, 2 dan kelas 3. 

Anak usia dini menurut NAEYC (National Association for The Education of 

Young Children) adalah anak yang berada pada rentang usia 0 – 8 tahun. yang 

tercakup dalam program pendidikan di Taman Penitipan Anak, penitipan anak pada 

keluarga, pendidikan anak usia dini  TK, dan SD. 

Perkembangan peserta didik merupakan hasil dari proses pematangan dan 

hasil proses belajar (perkembangan sebagai hasil usaha dan latihan). Seringkali orang 

tua menganggap masa awal kanak-kanak sebagai “usia mainan” karena anak 

menghabiskan sebagian besar waktunya bermain dengan mainannya. Minat bermain 
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anak-anak mengikuti suatu pola yang sangat dipengaruhi oleh kematangan dalam 

bentuk permainan tertentu dan oleh lingkungan dimana ia dibesarkan. Ada 

bermacam-macam variasi dalam permainan ini. Misalkan anak bermain sandiwara 

dan kegiatan-kegiatan kreatif yang bisa membuat anak tidak cepat bosan. 

Pada permulaan masa akhir kanak-kanak, anak mempunyai sejumlah besar 

keterampilan yang mereka pelajari selama prasekolah. Keterampilan yang dipelajari 

oleh anak-anak yang lebih besar sebagian besar bergantung pada lingkungan, 

sebagian pada kesempatan untuk belajar, sebagian pada bentuk tubuh dan sebagian 

lagi bergantung pada apa yang sedang digemari oleh teman sebaya. 

Awal masa kanak-kanak dapat dianggap sebagai “saat belajar” untuk belajar 

keterampilan. Keterampilan anak belia tergantung sebagian pada kesiapan 

kematangan terutama kesempatan yang diberikan untuk mempelajari dan bimbingan 

yang diperoleh dalam menguasai keterampilan ini secara cepat dan efisien.  

Pada saat ini secara luas diketahui bahwa masa kanak-kanak dibagi lagi 

menjadi dua periode yaitu awal masa kanak-kanak dan akhir masa kanak-kanak. 

Keterampilan yang dipelajari anak belia bergantung pada kesiapan kematangan 

terutama kesempatan yang diberikan untuk mempelajari dan bimbingan yang 

diperoleh dalam menguasai keterampilan ini secara cepat dan efisien. Penelitian yang 

dilakukan oleh David I. Anderson and Alicia Rodriguez menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

Longitudinal records were examined for 272 children who started formal 

swimming lessons at 3, 4, 5, 6, 7, or 8 years of age. The groups of children 

were compared on the number of lessons and number of months required to 

reach three levels of swimming proficiency and the ages at which these levels 

were reached. Significant differences were found in the ages at which each 

proficiency level was attained. The younger the age at which children started 
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lessons, the younger they were when they attained Level 1 proficiency. In 

contrast, the ages at which Level 2 and Level 3 proficiency were attained were 

more similar, particularly for the younger starters. Significant differences 

were found for the number of lessons and number of months required to reach 

Level 1 proficiency and to progress from Level 1 to Level 2 proficiency. The 

younger the starting age the more lessons and months required to reach each 

proficiency level. The pattern of findings suggests that the optimum age to 

begin formal swimming lessons is between 5 and 7 years of age. The findings 

are discussed relative to the literature on readiness and sensitive periods for 

learning (Anderson & Alicia, 2014). 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya semakin muda atau sedini mungkin 

anak diajarkan berenang dengan pendahuluan aktivitas pengenalan air maka anak 

akan semakin cepat untuk menguasai tugas keterampilan yang diberikan. Penelitian 

ini juga menunjukkan bahwasanya usia yang optimal untuk belajar berenang adalah 

antara usia 5 sampai 7 tahun dimana usia tersebut termasuk dalam kategori usia dini. 

Setiap anak memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda pada tiap individu 

yang tersusun menjadi satu dengan cara yang unik dan kombinasi yang berlainan. 

Teori Gardner ini menegaskan bahwa kecerdasan yang ada pada anak bukan hanya 

berkaitan dengan berpikir (kecerdasan logis dan mate matis), tetapi ada berbagai 

kecerdasan lain. Berdasarkan teori Gardner, 8 (delapan) jenis kecerdasan yang ada 

pada setiap anak yaitu sebagai berikut:  

(1) kecerdasan linguistik, merupakan kemampuan menggunakan kata-kata 

secara efektif, umumnya berkaitan dengan kemampuan bicara, (2) kecerdasan 

logis matematis, merupakan keterampilan mengolah angka dan/atau 

kemahiran menggunakan logika atau akal sehat, (3) kecerdasan spasial, 

merupakan kemampuan memvisualisasikan gambar yang ada di dalam kepala, 

(4) kecerdasan kinestetik – jasmani, merupakan kecerdasan yang melibatkan 

fisik/tubuh anak, baik motorik halus maupun motorik kasar, (5) kecerdasan 

musikal, merupakan kecerdasan yang melibatkan kepekaan terhadap irama 

atau melodi musik, menyanyikan sebuah lagu, memainkan alat music atau 

sekedar menikmati musik. 

(6) kecerdasan naturalis, merupakan kecerdasan yang melibatkan kemampuan 

mengenali bentuk-bentuk alam di sekitar kita, seperti burung, bunga, pohon 

dan flora fauna lainnya. (7) kecerdasan antarpribadi, merupakan kecerdasan 
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dalam hal memahami dan berempati serta bekerjasama dengan orang lain. (8) 

kecerdasan intrapribadi, merupakan kecerdasan memahami diri sendiri, 

mampu menempatkan diri, mengetahui kelemahan dan kekuatan diri dan 

pandai mengelola emosi/perasaan (R. Rachmy, 2006). 

 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki potensi 

yang berbeda-beda, sehingga sebagai seorang pengajar harus mengetahui 

karakteristik dari setiap anak dan dapat membantu memaksimalkan potensi yang 

dimiliki oleh setiap anak tersebut. 

C. Konsep Bermain 

Bermain merupakan suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

manusia. Banyak sekali pemikiran dan teori tentang bermain, tetapi semuanya 

menekankan betapa pentingnya masa bermain bagi pertumbuhan fisik dan 

perkembangan mental seorang anak seutuhnya. Bermain dapat diartikan sebagai suatu 

bentuk kegiatan yang sederhana dan menyenangkan (Sasminta, 2013). 

Karya klasik Johan Huizinga Homo Ludens dalam filsafat olahraga 

memaparkan karakteristik bermain sebagai aktivitas yang dilakukan secara bebas dan 

sukarela (Husdarta, 2010).  Bermain merupakan jembatan bagi anak dari belajar 

informal menjadi formal (Sasminta, 2013). Fobel menganggap bahwa untuk 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada diri anak paling baik 

melalui media bermain (Husdarta, 2010). 

Bermain itu bukanlah sesuatu yang benar-benar nyata, bermain pada anak 

misalnya berlangsung dalam suasana yang tidak benar-benar serius, namun 

bersamaan dengan itu pula terdapat keseriusan yang membutuhkan konsentrasi dan 

tenaga (Husdarta, 2010). Melalui bermain, anak dapat mengambil berbagai manfaat 
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untuk perkembangan dari segi fisik-motorik, kecerdasan dan sosial emosional. 

Ketiganya tersebut saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. 

Dari beberapa definisi menurut para ahli diatas, Peneliti penyimpulkan bahwa 

bermain merupakan kegiatan menyenangkan yang dilakukan anak secara 

berulang-ulang dengan adanya tujuan tertentu. Fungsi kegiatan bermain pada anak 

ialah mastery play, sesuai dengan pendapat Mayke S. Tedjasaputra yaitu : 

Sebagian besar kegiatan bermain pada anak disebut sebagai mastery play, atau 

bermain untuk menguasai keterampilan tertentu karena kegiatan tersebut dapat 

merupakan latihan bagi anak untuk menguasai keterampilan-keterampilan 

yang baru baginya melalui pengulangan-pengulangan yang dilakukan anak 

(Mayke S, 2006). 

 

Permainan pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan yang sebenarnya 

dirancang dengan tujuan supaya anak dapat meningkatkan beberapa kemampuan 

tertentu berdasarkan pengalaman belajar. Permainan merupakan media bagi anak-

anak untuk menyelami dunianya dari yang tidak dikenal sampai pada yang diketahui 

dan dari yang tidak bisa diperbuatnya sampai mampu melakukannya.  Permainan 

merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani. Oleh sebab itu, 

permainan atau bemain mempunyai tugas dan tujuan yang sama dengan tugas dan 

tujuan pendidikan jasmani. Telah dibahas bahwa tujuan pendidikan jasmani ialah 

meningkatkan kualitas manusia, atau membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang 

mempunyai sasaran keseluruhan aspek pribadi manusia. 

Anak-anak usia dini  bila diamati beberapa waktu, akan nampak betapa 

tingginya kegiatan mereka. Sungguh sulit bagi mereka untuk duduk dan diam. 

Mereka selalu bergerak, lari kesana kemari, lompat-lompat, memanjat terus lompat 

turun dan terus lari lagi. Ini semua adalah dorongan dari dalam atau naluri yang tidak 

dapat ditekan-tekan lagi. 
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Siswa hanya duduk diam di dalam kelas, dirasakan sesuatu hal yang 

menyiksa. Bila telah mendekati waktu istirahat anak-anak nampak gelisah. Mereka 

sebentar-bentar melihat arloji yang dirasakan jalannya sangat lambat. Sewaktu tanda 

waktu istirahat dibunyikan, mereka menghambur keluar menuju tempat bermain. 

Mereka merasa bebas dari siksaan yang dirasakan , ada yang lari sambil berteriak-

teriak, ada yang lari tidak beraturan, yang nampaknya tidak bertujuan. Semua itu 

adalah tingkah laku anak-anak melampiaskan kegembiraannya. 

kehidupan manusia sejak dari kecil tumbuh dengan melewati beberapa macam 

bentuk pengalaman bermain. Dari mempelajari perkembangan individu manusia 

beserta sejarahnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan itu ada di dunia 

semenjak manusia itu ada. Oleh karena itu manusia tumbuh tidak dapat mengelakkan 

alam permainan. Anak-anak berkembang melewati bermacam-macam permainan 

sebagai sebagai kodrat yang alami. 

Secara umum bermain dan permainan pada anak memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

(1) Keceriaan dan kesenangan, (2) Keterampilan baru dalam bentuk 

perkembangan fisik, motoric kasar dan motorik halus, (3) Sosialisasi 

(perkembangan sosial), (4) Mengenal aturan, (5) Keberhasilan dalam 

mengikuti permainan membuat anak semakin percaya diri, (6) Membantu 

perkembangan berfikir (berhitung dan membaca), antara lain mengenal 

konsep besar dan kecil, panjang, pendek, dan lain-lain. Mengenal peran, 

merangsang imajinasi dan fantasi serta memperluas wawasan, (7) 

Perkembangan emosi dengan terapi bermain adalah suatu terapi interaksi 

sosial yang menyediakan mengekspresikan perasaan, mengatasi kecemasan 

dan tekanan emosi sehingga siswa dapat mengelola emosi diri sendiri dan 

memahami emosi orang lain dengan lebih baik (Desmita, 2012). 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutton-Smith & Roberts, J.M (1967) 

menyatakan “A series of studies with elementary-school age boys and girls, using a 
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test of strategic competence based on the game of tick-tack-toe, inquired into 

relationships between competence at this game and parallel, cognitive, social, and 

physical processes”. Dari pendapatkan merekan bahwasanya metode bermain apabila 

dikemas dengan baik akan mempengaruhi kecerdasan kognitif dan sosial.Bermain 

merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan dengan berbagai aktivitas fisik yang 

dikemas dengan berbagai macam peraturan didalamnya. Konsep bermain di dalam 

penelitian ini menggunakan berbagai model permainan pengenalan air untuk anak 

usia dini yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyampaian materi 

pengenalan air sebagai awal penguasaan teknik berenang. 

D. Keterampilan Motorik Anak Usia Dini 

Dalam pertumbuhan anak usia dini (PAUD) sering dikaitkan dengan kata 

perkembangan sehingga ada istilah tumbuh kembang. Pertumbuhan  dan 

perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Menurut  Ahmad Susanto dalam buku 

Perkembangan Anak Usia Dini mengatakan : Pertumbuhan adalah ukuran dan bentuk 

tubuh atau anggota tubuh sedangkan perkembangan adalah perubahan mental yang 

berlangsung secara bertahap dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana 

menjadi kemampuan yang lebih sulit (Ahmad, 2014). Secara singkat dapat di 

utarakan perbedaan kedua istilah perkembangan dan pertumbuhan adalah bahwa 

perkembangan (development) merupakan proses atau tahapan pertumbuhan ke arah 

yang lebih maju yang bersifat psikis. Adapun pertumbuhan growt merupakan tahapan 

peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Pertumbuhan 

merupakan tahapan perkembangan (a stage of development) yang bersifat fisik. 
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Perkembangan fisik merupakan hal yang menjadi dasar bagi kemajuan 

perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dengan baik memungkinkan 

anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya, dan eksplorasi 

lingkungannya dengan tanpa bantuan dari orang lain. Perkembangan fisik anak di 

tandai juga dengan berkembangnya perkembangan motorik, baik motorik halus 

maupun motorik kasar. Proporsi tubuh anak berubah secara dramatis, seperti usia tiga 

tahun, rata-rata tinggi anak sekitar 80-90 cm dan beratnya sekitar 10-13 kg. Adapun 

pada usia lima tahun tinggi anak mencapai 100-110 cm pertumbuhan otak pada usia 

ini sudah mencapai 75% dari orang dewasa, sedangkan pada umur enam tahun 

mencapai 90%.  

Motorik adalah peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses 

pengendalian dan pengaturan fungsi organ tubuh  secara fisiologis maupun psikis 

yang menyebabkan terjadinya gerak. Secara umum hampir semua model pemrosesan 

informasi memiliki komponen – komponen yang spesifik yaitu : rangsangan, organ 

penginderaan dan mekanisme persepsi, mekanisme pemrosesan pusat, mekanisme 

hasil respon dan umpan balik.  

Aktivitas motorik kasar (gross motor activity) terbentuk saat anak mulai 

memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Aktivitas 

motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar 

bagian tubuh anak. Oleh sebab itu memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot – 

otot yang lebih besar. Perkembangan motorik kasar difokuskan pada keterampilan 

yang biasa disebut dengan keterampilan dasar (fundamental motor skills). 

Perkembangan motorik kasar pada bayi memiliki rangkaian tahapan yang berurutan. 
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Artinya setiap tahapan harus dilalui dan dikuasai dulu sebelum tahapan selanjutnya. 

Tidak semua bayi akan menguasai suatu keterampilan di usia yang sama, karena 

perkembangan anak bersifat individual. Tapi perbedaan itu tidak disebabkan bayi 

yang satu lebih pandai daripada bayi yang lain. Perkembangan keterampilan tidak ada 

pengaruhnya langsung dengan kecerdasan. 

Keterampilan motorik atau psychomotor skill dapat diartikan sebagai eksekusi 

atau pelaksanaan suatu tindakan untuk mencapai hasil tertentu. Kemampuan motorik 

pada umumnya melibatkan aktivitas berupa tindakan yang bersifat fisik dan 

penggunaan otot untuk melakukan suatu tindakan yang bertujuan. Kondisi fisik yang 

baik akan mempengaruhi aspek-aspek kejiwaan yang berupa peningkatan motivasi 

kerja diantaranya: semangat kerja, rasa percaya diri, ketelitian, dan lain sebagainya 

(James & Wahyuningtias, 2012). Pengembangan domain pembelajaran psikomotorik 

berfokus pada menjalankan kegiatan motorik hingga satu tingkat akurasi, kelancaran, 

kecepatan, atau kekuatan tertentu (Eggen & Don, 2012) . 

Dalam pembelajaran psikomotorik tidak menitikberatkan hanya penggunaan 

otot saja, tetapi keterampilan berpikir mempunyai peran juga. Seperti yang dikatakan 

oleh Khoe Yao Tung, berpikir adalah memanipulasi dan mentransformasi informasi 

didalam memori yang sering dilakukan dalam bentuk menyusun konsep, menimbang 

alasan, berpikir kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan menyelesaikan 

masalah (Khoe Yao, 2015) . 

Tindakan dalam keterampilan motorik dapat dilakukan baik dengan alat 

maupun tanpa alat. Tindakan yang terlihat dalam keterampilan motorik pada dasarnya 

tidak hanya berupa tindakan fisik semata, tapi juga melibatkan tindakan mental di 
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dalamnya. Unsur mental menentukan bagaimana seseorang melakukan suatu tindakan 

dengan baik. 

 Perkembangan menyeluruh anak melalui pergerakan menurut Teo-koh Sock 

Miang: 

a.  Perkembangan Kognisi 

Latihan berbagai macam gerakan dapat mengembangkan berpikir kreatif 

dan pengambilan keputusan. Anak - anak yang secara fisik bugar 

cenderung lebih peka secara mental 

b.  Perkembangan Fisik 

Pembiasaan dalam melakukan aktivitas bergerak dan olahraga 

membangun kebugaran jasmani dan mendukung pertumbuhan fisik dan 

menjadi dasar untuk tubuh yang lebih kuat dan sehat 

c.  Perkembangan Psikomotor  

Bermain dan bergerak dapat mengaktifkan sambungan otot saraf. Anak – 

anak yang memiliki kemampuan gerak dasar dapat berpartisipasi penuh di 

area olahraga dan aktivitas gerak 

d.  Perkembangan Afeksi 

Anak yang terampil dalam melakukan gerak dasar dapat menilai diri 

mereka secara positif, mempengaruhi kemampuan, mereka percaya diri 

dan memiliki jiwa kepemimpinan (Teo-Koh Sock, 2010). 

 

  Dari  berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran atau 

latihan merupakan bahwa konsistensi motorik meskipun semua keterampilan motorik 

unik, masih perlu belajar untuk bergerak dengan cara yang terampil. Artinya, 

meskipun kita tidak pernah menghasilkan suatu keterampilan dengan cara yang persis 

sama dalam dua kali. Keterampilan bisa timbul dengan cara berlatih dan menjadi 

baik, sangat konsisten dari satu waktu ke depan dalam mencapai hasil yang sama. 

Dalam pembelajaran atau latihan harus penuh pengulangan yang benar yang akhirnya 

nanti akan menjadi gerakan otomatisasi. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan sebagai berikut : 

1. Membuat model pembelajaran gerak dasar untuk anak 6-7 tahun . 

2. Mendeskripsikan pembelajaran gerak dasar untuk anak 6-7 tahun. 

B. Manfaat Penelitian 

Adapun maanfaat Penelitian pengembangan pembelajaran gerak dasar untuk 

anak 6-7 tahun sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1. Penelitian tahun pertama 

Kegiatan 

Penelitian 
Hasil Yang ingin Dicapai 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Analisis Data 

Model 

Pembelajaran 

Gerak Dasar 

Untuk Anak 6-7  

 

1) Buku berisi mode-

model pembelajaran 

untuk gerak dasar 

anak 6-7 tahun 

2) HKI buku Model 

Pembelajaran Gerak 

Dasar untuk anak usia 

6-7 Tahun 

ADDIE Analisis 

Kuantitatif dan 

Kualitatif 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian pengembagan konsep bermain dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani untuk PAUD  ini menggunakan model penelitian dan pengambangan 

(research and development) ADDIE. Pendekatan yang di adopsi dari penelitian ini 

adalah pendekatan kuatitatif dan kualitatif. Artinya pendekatan ini memiliki tujuan 

untuk menemukan jawaban dari masalah melalui acuan rumusan masalah yang telah 

ditulis dalam bab I. Rumusan masalah tersebut mengacu pada pembelajaran gerak 

motoric untuk anak 6-7 tahun. Dalam penelitian pengembangan ini hasil akhir nya 

adalah konsep bermain dan media dalam pembelajaran yang akan menghasilan 

produk berupa desain model pembelajaran gerak motoric untuk anak 6-7 tahun. Hasil 

akhir penelitian pengembangan ini adalah  Model Pembelajaran Gerak Dasar Untuk 

Anak 6-7. lebih lengkap, lebih valid dan lebih efektif dari produk yang sudah dibuat. 

 

B. Langkah-Langkah Pengembangan Model 

1. Penelitian Pendahuluan 

Produk penelitian yang dikembangkan ialah produk yang ditentukan 

berdasarkan hasil identifikasi yang dilaksanakan peneliti. Identifikasi tersebut 

dikemas melalui tahap penilaian dan analisis kebutuhan. Kedua hasil tersebut didapat 

melalui wawancara, observasi, dan angket yang tekait dalam pengembangan dalam 

penelitian. Angket tersebut menyuguhkan data bahwa dalam pembelajaran 
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pendidikan jasmani di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih kurang 

bervariatifnya model pembelajaran motoric. 

Analisis hasil penilaian dan kebutuhan menentukan bahwa pembelajaran 

konsep bermain dengan mengkombinasikan ragam media adalah relevan. Kebutuhan 

untuk mengemas konsep yang menarik berupa gerak motoric untuk anak 6-7 tahun. 

Hal tersebut menjadikan peneliti dalam peneltian ini akan mengembangkan permaian 

berupa gerak motoric bagi siswa usia 6-7 tahun (usia PAUD). 

2. Perancangan Pengembangan Model 

Langkah-langkah pengembangan model akan menjabarkan sekaligus 

menjelaskan setiap butir tahapan pengembagan model ADDIE. ADDIE merupakan 

model pengembangan yang terdiri dari lima tahap dimulai dari Analysis, Design, 

Development, Implementation dan Evaluating. Adapun kelima tahap tersebut 

sebagaiman gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Tahap Pengembangan Model ADDIE 

Adapaun untuk menjelaskan lebih dalam pekaksanaan penelitian pengembangan ini 

tersajikan pada gambar berikut. 
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Gambar 3.2 Konsep Sederhana Model ADDIE 

Gambar 3.2 memudahkan dalam pemahaman dan pelaksaanaan penelitian 

dengan pengembangan model ADDIE. Metode pengembangan model permaian gerak 

dasar dengan menggunakan model pendekatan ADDIE ini dijabarkan sebagai berikut. 

a. Analysis 

Tahap pertama yang dilakukan peneliti melakukan analisis kebutuhan dengan 

dirinci menjadi kegiatan penilaian kebutuhan analsisis awal-akhir. Kegiatan di tahap 

ini dilakukan srecara bersamaan dalam satu waktu dengan tiga teknik (observasi, 

wawancara ditujukan kepada guru. Peniliaian kebutuhan memiliki tujuan untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan perbedaan kondisi rill lapangan dengan 

yang diharapkan atau sesuai standar, mengidentifikasi produk yang segera dibutuhkan 

dan identifikasi pengaruh produk yang hendak dicapai peneliti. 

- Penyajian pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

Analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan 

solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa 

Menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, 

dan startegi pembelajaran 

Memproduksi program dan bahan ajar yang akan 

digunakan dalam program pembelajaran 

Melaksanakan program pembelajaran dengan 

menerapkan desain atau spesifikasi program 

pembelajaran 

Melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi 

hasil belajar 

A 

Analysis 

D 

Design 

D 

Development 

I 

Implementationo

n 

E 

Evaluation 
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sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

- Penyajian gerakan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, 

lokomotor dan manipulative yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai 

bentuk permainan sederhana. 

- Kepedulian dalam hal sosial dan berpartisipasi aktif menjaga lingkungan 

serta penerapan kehidupan di luar sekolah secara nyata pada siswa PAUD. 

b. Design 

Tahapan kedua yang lakukan adalah design (desain). Tahap ini memiliki 

tujuan untuk penentuan keputusan dan spesifikasi detil dari komponen item model 

produk berupa permaian sesuai dengan analisis yang masih terdapat dalam acuan 

Kurikukum pembelajaran pada program PAUD. Tahap desain dilaksanakan kegiatan 

diantaranya. 

1. Membuat list dengan jelas elemen produk yang akan dibuat termasuk 

penjadwalan untuk pengembangannya.  

2. Menentukan orang/tim yang akan membantu dalam mengembangkan produk 

dengan menyertakan aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota/tim.  

3. menentukan spesifikasi dari permaian yang didalamnya memuat media yang 

akan dikembangkan (baik berupa dokumentasi, sarana, prasarana, peralatan, 

keamanan, aturan, tata laksana dan prosedur lainnya).  

4. Adapun materi yang ditetapkan ialah pembelajaran pendidikan jasmani dalam 

dengan materi praktik mengkombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-

lokomotor, dan manipulative  dengan ragam bentuk permainan sedarhana. 
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c. Development 

Tahap ke tiga adalah tahap pengembangan. Tahap ini dilaksanakan saat desain 

produk telah dirancang, kemudian langkah selanjutnya ialah mengembangkan produk 

berdasarkan beberapa tahapan-tahapan. Tahapan tersebut dimulai dengan 

mengabungkan seluruh komponen yang sudah dirancang di tahap sebelumnya. 

Setelahnya peneliti mengoreksi ulang produk permainan hasil pengembangan 

sebelum di validasi, jika sudah selanjutnya produk siap untuk divalidasi. 

Merancang angket validitas ialah langkah selannjutnya di tahap ini. 

Dilanjutkan membuat angket validitas produk untuk 2 ahli materi bermain dan 

permainan.  

 Tujuan untuk dilakukannya validasi adalah mendapatkan penilaian dan saran 

dari ahli materi dan produk berupa permainan mengenai kesesuaian materi dengan 

sajian produk yang diterapkan. Tahap selanjutnya, setelah mendapat masukan dari 

para ahli dan divalidasi, maka diketahui beberapa kesalahan atau kelamahan produk 

yang akan dikembangkan. Produk yang telah direvisi dengan mendapat 

penilaian/predikat “baik”, maka produk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni 

implementasi.  

d. Implementation 

Tahap implementasi diterapkan pada 45 siswa PAUD. Selama berlangsungnya 

uji coba, peneliti membuat catatan tentang kekurangan dan kendala yang masih 

terjadi saat produk diimplenentasikan. Untuk memngetahui seberapa besar 

keefektifan produk, diberikan pretest sebelum diterapkan model permainan dan 

posttest setelahnya. Pretest dilakukan sebelum produk diimplementasikan dalam 
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pembelajaran, sedangkan posttest dilaksanakan setalah produk diimplementasikan 

dalam pembelajaran.  

e. Evaluation 

Evaluasi meerupakan serangakaian proses menganalisis produk pada tahap 

implementasi, dapat dipersingkat untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat 

kekurangan /kelemahan ataukah tidak.  

3. Validitas dan analisis data 

Selanjutnya diharapkan dapat mengkongkritkan konsep gerak dasar. Lebih 

lanjut mampu memfasilitasi siswa dalam meningkatkan pengetahuan mengenai gerak 

dasar. Peningkatkan tersebut dapat diukur dengan pelaksanakan pre dan posttest 

menggunakan instrumen yang telah divalidasi. 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan soal tes ukur 

peningkatan pengetahuan dan konsep penerapan gerak dasar.  Test item pengetahuan 

dan penerapan konsep gerak dasar berpedoman pada konsep permainan, 

pembelajaran pendidikan jasmani dan gerak dasar. 

1. Reliabilitas Instrumen 

Pentingnya reliabilitas dalam instrumen penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat kepercayaan/keajegan skor yang didapat. Instrumen dalam penelitian harus 

reliabel atau dapat dipecaya sehingga menghasilan skor yang relatif tidak berubah-

ubah, meski tes diberikan pada situasi ataupun waktu tertentu yang berbeda. Ketika 

penilaian, tes dibelah dua (split-half method) sehingga tiap siswa mendapat 2 macam 

skor yakni skor yang diperoleh dari nomor soal ganjil dan nomor soal genap. 

Kesemuannya dengan melihat dan membandingkan data pada tabel dengan hitungan. 
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Reliabel tes dihitung secara keseluruhan dari semua soal memenuhi kriteria 

soal yang reliabel. Untuk lebih lanjut, dapat dibandingkan bahwa keseluruhan soal 

reliabel apabila rn > rxy.  Lebih lanjut untuk menganalisis data hasil penelitian, 

diperoleh dari data observasi, angket dan wawancara. Teknik lebih lanjutnya 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai proses pengambilan bukti foto atau video yang 

menunjukkan beberapa informasi untuk melengkapi data pada tahap penilaian dan 

analisis kebutuhan. Informasi yang didapat kemudian dianalsisis dan diolah sebagai 

pendukung penentuan produk model permainan yang dibutuhkan, informasi tersebut 

selanjutnya ditulis dan di buat seimpulan yang mudah dipahami peneliti. 

b. Tes Uji Efektifitas 

Tes ini diwujudkan melalui pre tes dan post test menggunakan instrumen 

pengetahuan dan penerapan konsep gerak dasar siswa yang kemudian dianalsisis 

untuk mengetahui adanya prosentase peningkatan ataupun tidak melalui model 

permaian yang dikembangkan. Nilai efektivitas dari tes ini muncul dari penigkatan 

yang signifikan menggunakan perhitungan uji perbedaan dua rata-rata. Perhitungan 

ini menggunakan uji statistic Paired Samples Test  pada program SPSS 16.0 for 
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windows dengan taraf signifikansi 0,05 yang selanjutnya disimpulkan untuk 

dideskrepsikan. 

 Paired Samples Test  (Uji beda dua rata-rata) maksudkan untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata kemampuan berfikir analisis siswa antar hasil pretest dan posttest. 

Kriteria uji hipotesis perbedaan dua rata-rata pada SPSS dengan α = 0,05 ditentukan 

berdasarkan p-value (Sig.) yang didapat. Apabila p-value (Sig.) ≥ α, maka Ho ditolak 

dan H1 diterima. Namun, bila p-value (Sig.) < α, maka Ho diterima dan H1 di tolak. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya data dikumpulkan 

bukan berupa angka-angka, melainkan data yang bersifat deskriftif yang berasal dari 

naskah wawancara, survei, FGD, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen 

resmi lainnya. Sehingga hasilnya akan tergambar realita empiric di balik fenomena 

saat ini secara rinci, mendalam dan tuntas. Oleh karena itu peneliti akan 

mensingkronisasikan antara realita empiric dengan teori yang berlaku menggunakan 

metode deskriptif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu alumi, 

pengguna, mahasiswa dan ahli dalam bidang Pendidikan jasmani serta kurikulum. 

 

D. Tempat dan waktu  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah PAUD di Kecamatan Pulugadung. 

Waktu peneliti Mei – Oktober 2019 

Tabel 4.2 Rencana Jadwal Penelitian 

 

No Uraian Kegiatan Bulan 
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5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pembuatan Proposal         

2 Persiapan Penelitian         

3 Pelaksanaan Penelitian         

4 Laporan Kemajuan         

5 Seminar Hasil Penelitian         
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BAB V 

HASIL LUARAN YANG DICAPAI 

 

A. Tahap Analisis 

Pada penelitian ini secara keseluruhan ada dua tujuan umum yang akan dicari 

pada penelitian pendahuluan antara lain:  

a. Sebrapa penting model pembelajaran gerak dasar  pada anak usia 6-7 tahun,.  

b. Kendala dan dukungan apa saja yang telah ditemui pada pembuatan model 

gerak dasar pada anak usia 6-7 tahun. 

Model pembelajaran gerak dasar yang akan diterapkan merupakan hasil dari 

permasalahan yang ditemui oleh peneliti dilapangan melalui observasi dan 

wawancara terhadap guru paud ataupun taman kanak-kanak. Berdasarkan tinjauan 

lapangan dan wawancara yang di laksanakan oleh peneliti untuk itu peneliti 

memperoleh tujuan umum dari pengembangan modelpembelajaran gerak dasa 

lokomotor pada anak usia 6-7 tahun, disamping beberapa tujuan umum peneliti juga 

dapat mengetahui beberapa kharakteristik subjek dari model gerak dasar lokomotor 

yang akan dikembangkan.  

Tabel 4.1 Hasil Analisi Kebutuhan dan Temuan Lapangan 

No. Butir Pertanyaan Temuan 

1 
Apa saja yang diberikan dalam 

pembelajaran gerak dasar ? 

Guru hanya mengajarkan pembelajaran 

gerak senam lokomotor dalam bentuk 

pengulangan dan satu variasi. 

2 

Apakah terdapat model-model 

pembelajaran dalam pembelajaran 

gerak dasar secara individu atau 

kelompok? 

Dalam pembelajaran gerak dasar 

lokomotor sudah diterapkan, akan tetapi 

belum maksimalnya variasi-variasi 

pembelajaran lokomotor untuk anak 
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No. Butir Pertanyaan Temuan 

usia 6-7 tahun yang membuat anak 

senang dan bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  

3 

Apakah tedapat sarana dan 

prasarana dalam pembelajaran 

gerak dasar? 

Sarana dan prasarana yang digunakan 

hanya lapangan yang di gunakan untuk 

pembelajaran gerak dasar dan belum 

adanya alat-alat ataupun bentuk 

permainan yang dapat digunakan untuk 

menunjang pembelajaran gerak dasar.  

4 

Apakah siswa bersemangat 

selama mengikuti pembelajaran 

gerak dasar?  

Kurang bersemangat, karena pada 

pembelajaran yang kami terapkan di 

sekolah masih terkesan monoton. 

Contohnya setiap rabu pagi kami hanya 

mempraktekkan senam yang diiringi 

music dan seluruh siswa mengikutinya, 

mungkin dengan adanya pembelajaran 

gerak dasar yang baru dapat  membuat 

anak bersemangat dan menikmati proses 

pembelajaran atau dapat 

mengekspresikan diri mereka dengan 

senang tanpa ada paksaan dari luar.  

6 

Upaya apa yang dilakukan guru 

dalam pembelajaran lokomotor 

pada anak usia 6-7 tahun?  

Selama ini guru hanya memberikan 

model pembelajaran yang terbatas, 

siswa hanya mengikuti senam dengan 

diiringi music untuk dapat meningkat 

kaan semangat danantusas siswa dalam 

mengikuti pmbelajaran gerakasar di 

sekolah. 

7 

Apakah dibutuhkan modle 

pembeljaran gerak dasar 

lokomotoruntuk usia 6-7 tahun? 

Secara umum guru dan siswa 

membutuhkan model-model 

pembelajaran gerak dasar yang kreatif 

yang membuat anak aktif bergerak dan 

dapat diperuntukkan pada pembelajaran 

yang lebih mengutamakan unsur 

kegembiraan dalam pelaksanaannya.  
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B. Tahap Mendesign Model Pembelajaran  

Seluruh komposisi materi yang digunakan untuk mengembangkan model 

harus dirinci untuk mengantisipasi kekurangan yang ada pada model dalam segi 

materi belajar gerak dasar.  

Selain itu langkah selanjutnya adalah penentuan kolabolator dengan beberapa 

model yang akan dikembangkan, ahli  pendidikan jasmani, ahli gerak dan ahli PAUD 

yang terkait dengan pengembangan poroduk. 

1. Penentuan Schedule untuk Pengembangan Model 

Membuat schedule atau jadwal menjadi acuan dalam sistematika pelaksanaan 

pengembangan model agar kegiatan terlihat lebih rapi dan tertata. Adapun judul 

tersebut tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 4.2. Schedule Kegiatan dalam Pengembagnan Model Permainan  

 gerak dasar 

No. Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan (2019) 

Juni Juli Ags Sep Okt 

1. Menganalisa produk yang dibutuhkan      

2. 

Menentukan materi pembelajaran dan komponen yang 

diperlukan dalam pengembangan produk 

     

3. Menentukan kolabolator      

4. Menyusun schedule      

5.  

Merancang produk yang dikembangkan dan menyusun 

instrumen 

     

6. 

Mengembangkan produk dengan konsep bermain dan 

permainan dalam pembelajaran pendidikan jasmani 
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No. Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan (2019) 

Juni Juli Ags Sep Okt 

7. Memvalidasi produk      

8. Merevisi produk      

9. Melakukan uji coba produk melalui kelompok terbatas      

10. 

Melaksanakan validasi empiris dari review siswa 

kelompok terbatas terhadap produk 

     

11. Melaksanakan Pretest      

12. Implementasi produk melalui uji keseluruhan      

13. Pelaksanaan posttest      

14. 

Mengevaluasi seluruh validasi yang dilaksanakan beserta 

hasil pre dan postest 

     

15. Pelaporan hasil penelitian      

 

C. Tahap Development 

Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan pembuatan draf model 

pembelajaran gerak dasar pada anak usia 6-7 tahun. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji ahli dimana tujuan yang akan dicapai yaitu melakukan kelayakan atau 

validitas model yang dibuat dengan penilaian langsung dari ahli. Peneliti 

menghadirkan 3 orang ahli dalam penilaian kelayakan model pembelajaran gerak 

dasar, dimana tiga orang ahli berprofesi ahli gerak, pendidikan jasmani dan PAUD. 

Adapun kesimpulan dari uji ahli yang dilakukan tercatat pada table dibawah ini: 

 

 

 



30 

Tabel 4.3 Kesimpulan FGD 

No Nama 
Penerimaan Model 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Model 1 Ya  Layak/Valid 

2 Model 2 Ya  Layak/Valid 

3 Model 3  Tidak Tidak Layak 

4 Model 4 Ya  Layak/Valid 

5 Model 5 Ya  Layak/Valid 

6 Model 6  Tidak Tidak Layak 

7 Model 7 Ya  Layak/Valid 

8 Model 8 Ya  Layak/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 

13 Model 13  Tidak Tidak Layak 

14 Model 14 Ya  Layak/Valid 

15 Model 15 Ya  Layak/Valid 

16 Model 16 Ya  Layak/Valid 

17 Model 17  Tidak Tidak Layak 

18 Model 18 Ya  Layak/Valid 

19 Model 19  Tidak  Tidak Layak 

20 Model 20 Ya  Layak/Valid 

21 Model 21 Ya Tidak  Tidak Layak 

22 Model 12 Ya  Layak/Valid 

23 Model 13  Tidak Tidak Layak 

24 Model 14 Ya  Layak/Valid 

25 Model 15 Ya  Layak/Valid 

26 Model 16 Ya  Layak/Valid 

27 Model 17  Tidak Tidak Layak 

28 Model 18 Ya  Layak/Valid 

29 Model 19  Tidak  Tidak Layak 

30 Model 20 Ya  Layak/Valid 
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Berdasarkan uji ahli yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variasi model 

pembelajaran gerak dasar pada anak usia 6-7 tahun layak dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran gerak dasar lokomotor pada tingkat Paud ataupun Taman kanak-kanak.  

Uji ahli yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga ahli terdapat beberapa 

saran yang membangun untuk menyempurnakan model pembelajaran gerak dasar 

pada anak usia 6-7 tahun diantaranya: Petunjuk pelaksanaan harus dibuat secara jelas 

supaya mudah untuk dipahami.  

1. Model yang di gunakan dalam gambar harus untuk anak  yangberusia 6-7 tahun. 

2. Modelmodel pembelajaraan gerak dasar lokomotor ditambah lagi 

menggnakanmedia-media yang lebih menarik dan media yang disediakan 

memiliki warna-warna yang lebih cerah sehingga lebih banyak lagi variasi model-

model pembelajran gerakdasa lokomotor pada anak yangusia 6-7 tahun.  

3. Model-model pemelajarangerak dasar lokomotor harus menggunakan peralatan 

yang aman. 

4. Cone yang di gunakan berupa cone kecil yang tidak membahayakan anak usia 6-7 

tahun. 

Tahap Implementation 

 

D. Tahap Implementation 

Langkah selanjutnya adalah implementasi melakukan uji keterlaksanaan 

produk melalui kelompok terbatas. Kelompok terbatas ini terdiri dari 20 siswa SDIT 

Rawamangun. Lebih lanjut keterlaksanaan item tersebut sebagaimana berikut. 
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Tabel  4.4. Keterlaksanaan Item melalui kelompok terbatas 

 

No. Permainan Keterangan No. Permainan Keterangan 

1. Item 1 Terlaksana 16. Item 8 Tidak Terlaksana 

2. Item 2 Terlaksana 17. Item 9 Tidak Terlaksana 

3. Item 3 Terlaksana 18. Item 10 Terlaksana 

4. Item 4 Terlaksana 19. Item 11 Tidak Terlaksana 

5. Item 5 Terlaksana 20. Item 12 Terlaksana 

6. Item 6 Terlaksana 21. Item 13 Terlaksana 

7. Item 7 Terlaksana 22. Item 14 Terlaksana 

8. Item 15 Terlaksana 23. Item 23 Terlaksana 

9. Item 16 Terlaksana 24. Item 24 Terlaksana 

10. Item 17 Terlaksana 25. Item 25 Terlaksana 

11. Item 18 Terlaksana 26. Item 26 Terlaksana 

12. Item 19 Terlaksana 27. Item 27 Terlaksana 

13. Item 2 Terlaksana 28. Item 28 Tidak  Terlaksana 

14. Item 21 Terlaksana 29. Item 29 Terlaksana 

15. Item 22 Terlaksana 30. Item 30 Terlaksana 

 

Setelah guru menerapkan model yang diberikan, sebanyak 26 item terlakasana 

dan 4 item tidak terlaksana. Ke-empat item yang tidak . Dalam keterlaksanaannya, 

ke-empat item membutuhkan prasarana. Dikarenakan banyaknya memakan waktu 

jika hal itu dilakukan dan dengan pertimbangan mepengaruhi keindahan lantai 

lapangan maka item tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada dalam draft. 

Dilakukan juga penilaian dari subjek terhadap model yang telah dilakukan, hal ini 

biasa dilakukan dengan validasi empiris. Adapun hasil validasi empiris dapat 

dicermati sebagaimana berikut. 
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Tabel  4.5 Validasi Empiris dari Siswa 

No. Pernyataan 

Piluhan Jawaban 

Tidak 

setuju 

Kurang 

setuju 
Setuju 

Sangat 

setuju 

1. Permainan mudah diikuti  - - 65% 13% 

2. Petunjuk permainan mudah dipahami  - 20% 30% 50% 

3. 
Siswa merasa senang melakukan 

permainan  
- - 15% 85% 

4. 
Siswa merasa bersemangat melakukan 

permainan  
- - 25% 75% 

5. 
Siswa merasa termotivasi lebih giat 

belajar setelah  melakukan permainan 
- - 30% 70% 

6. 

Siswa paham dan jelas terhadap 

penyajian materi yang ada dalam 

permainan 

- - 45% 55% 

7. 

Siswa berminat dan teratrik jika 

belajar di sekolah/rumah 

menggunakan permainan ini 

- - 15% 85% 

8. 

Siswa ingin menggunakan permainan 

ini untuk teman bermaian ataupun 

saudara lainnya 

- - 65% 35% 

9. 
Terdapat media baru yang dapat 

menambah pengetahuan  
- - 40% 60% 

 

Tabel diatas merupakan respon siswa setelah melakukan model yang 

dikembangkan peneliti. Terdapat jumlah prosentase dari masing-masing pertanyaan 

terkati item yang sudah di kerjakan. Kebanyakan jwaban yang pilih sisiwa adalah 

“Setuju dan Sangat Setuju” untuk masing pernyataan, hanya terdapat 20% total 20 

siswa yang menjawab pada pilihan “Kurang” dari 1 pernyataan yang ada. 
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  Kemudian melakukan implementasi uji secara keseluruhan  40 siswa dari 3 

sekolah. Uji keseluruhan ini mengapliksikan 30 item yang dibuat untuk diberikan 

pada proses pembelajaran pendidikan jasmani. Karena tujuan  penelitian ini juga 

peningkatan gerak dasar siswa maka dalam 1 minggu dibuatlah 2 pertemuan dengan 

durasi 60-90 menit untuk memaksimalkan kerja fisiologi tubuh dalam peningkatan 

derajat jasmani siswa dengan olahraga bersifat aerobik (Palar, Djon & Pane, 

2015:361).  

E. Tahap Evaluasi 

Model pembelajaran gerak dasar lokomotor berbasis yang peneliti buat untuk 

usia 6-7 tahun yang peneliti desain sesudah tahap implementasi. Selanjutnya evaluasi, 

berdasarkan  data yang di dapatkan digunakan menjadi acuan pada revisi. selanjutnya 

Data yang diperoleh di pakai sebagai patokan untuk melakukan revisi ditahap 

pertama kemudian yaitu uji cobaa tahap kedua 

Berikut adalah rangkuman evaluasi tahap pertama yang mengacu terhadap 

hasil evaluasi berdasarkan tahap implentasi : 

1. Pada dasarnya semua variasi dapat diterapkan, akan tetapi harus disesuaikan 

daritingkatan yang mudah ke yang sulit agar kemampuan anak dapat meningkat. 

2. Pada saat melakukan model-model pembelajaran gerak dasar lokomotor yang di 

dalamnya terdapat (Jalan, Lari, Lompat dan Bergeser) anak cenderung senang 

dalam melakukan permainan ini, maka guru harus memberikan mengarahkan 

supaya anak melakukan tugasnya dengan benar dan tujuan dari pembelajaran 

dapat tercapai. 
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Uji Efektivitas Produk 

Setelah revisi produk akhir selesai kemudian produk di eksperimenkan untuk 

mengetahui efektivitas dari produk pengembangan tersebut. Uji efektivitas produk 

ini, memakai rancangan pretes-postest control grup design, yaitu ada dua kelompok 

yang dipiliih secara random, sebelumnya diberi pretest untuk melihat kondisi awal 

antara kelompok eksperiment dan kelompook control. kemudian sudah diketahui 

hasil dari prete sdua kelompok itu, pada celas ekspermen dikasi perlkuan (X) 

sedangkan pada klas kontroll tidak da diberikan materi atau perlakuan.(X). 

Setelah diterapkan treatment utuk salah satu kelompok sampel (kelompok 

ekperimen) berikutnya melakukan posttes pada kedua kelompok sampel yang 

dilibatkan. Pengaruh treatment di beri simbol dengan (O2-O1)-(O4-O3) dan apabila 

ada perbdaan yang signifiikan antara kelomok eksperimen dan kelompok kontrol, 

maka perlakuan yang diberikan,bepengaruh dengan signfikan. 

1. Uji t Pretes dan Postest Eksprimen 

Uji t Preteest dan Postest Eksprimen dengan untuk mengtahui ada atau tidak 

peningkatan. Kesimplan penelitian ditetapkan signifikan ketika t hitung > t table pada 

taraf signifikan 5%dan nilai p<0,05. dengan ringkasan ujii t Pret eest dan Posttest 

Eksprimen bisa dlihat tabel dibawah ini : 

Tabel 4.  HasilUji T Penilaian Pre-Test&Post-Test Gerak Dasar  

EKSPERIMEN 

NO PRETEST POSTEST 

X1 6 10 

X2 6 12 

X3 5 11 

X4 5 11 

X5 7 12 

X6 5 9 



36 

EKSPERIMEN 

NO PRETEST POSTEST 

X7 5 10 

X8 7 11 

X9 6 11 

X10 5 9 

X11 7 12 

X12 8 13 

X13 5 11 

X14 7 10 

X15 5 10 

X16 7 12 

X17 8 12 

X18 7 11 

X19 7 11 

X20 5 12 

X21 7 14 

X22 6 10 

X23 6 10 

X24 7 13 

X25 6 11 

X26 7 11 

X27 5 11 

X28 6 10 

X29 9 13 

X30 6 12 

X31 6 10 

X32 5 11 

X33 6 12 

X34 7 14 

X35 8 13 

X36 7 11 

X37 6 14 

X38 7 12 

X39 8 12 

X40 5 13 

JUMLAH 253 457 

MEAN 6.325 11.425 
t
hitung 26.541 

t
tabel 2.042 

P 0,000 
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Dengan beracuan tabel diatas, diperoleh ratarata nilai pretest kelompo 

eksprimen dengan jumlah6.3520 dan rata nilai postest 11.4250. mengalamii 

peningktan pada hasil gerak dasar lokomotor sebesar 5.073, t hitung>t tabel pada 

taraf signifikan 5% (26.541>2,042) dan mempunyaii nilai p 0.000<0,05 yang berati 

dapat disimpulkan terdapat peningkatan secara signiifikan pada hasl gerak dasar 

untuk kelompokk eksprimen . 

2. Uji t Pretest dan Posttest control 

Uj t Pretest dengan Posttest control bertujua unuk memperoleh ada atau tidak 

penngkatan. Dapat disimpulkan penelitian dinyatakan signifkan ketika t hitung> t 

tabe pada taraf signifikan 5%dan nilai p< 0,05. Utuk hasil uji t Pretest dan Posttest 

kontro ditunjukkan pada tabel dibwah: 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji T Berpasangan Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol 

KONTROL 

NO PRETEST POSTEST 

Y1 8 9 

Y2 6 8 

Y3 6 7 

Y4 6 7 

Y5 5 6 

Y6 7 9 

Y7 7 8 

Y8 5 6 

Y9 6 8 

Y10 6 7 

Y11 7 8 

Y12 7 9 

Y13 6 7 

Y14 5 6 

Y15 7 8 

Y16 7 8 
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KONTROL 

NO PRETEST POSTEST 

Y17 6 7 

Y18 5 7 

Y19 6 8 

Y20 5 7 

Y21 7 8 

Y22 5 7 

Y23 6 9 

Y24 6 7 

Y25 5 7 

Y26 8 9 

Y27 7 8 

Y28 7 8 

Y29 5 6 

Y30 7 9 

Y31 6 8 

Y32 7 8 

Y33 5 8 

Y34 6 9 

Y35 7 9 

Y36 6 8 

Y37 7 9 

Y38 5 6 

Y39 5 7 

Y40 8 10 

JUMLAH 248 310 

MEAN 6.2000 7.7500 
t
hitung 15.353 

t
tabel 2.042 

P 0.000 

 

Dari  tabel diatas, diperoleh rata-rata nilai pretest kelompok kontro l6.2000, 

rata_rat nilai postest 7.7500 sehinga mengalami peningkatan pada hasil gerak dasar 

sebesar 1.55, t hitung>t tabel pada tara signifikan 5% (15.353>2,042) dengan nilai 

p0.000 < 0,05 dengan itu disimpulkan ada peningkatan yang signifikan pada hasil 

gerak dasar pada klompok kontrol 
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3. Ujii T (Independet) Postest Kelompok Eksprimen dan Postest Kelompok Kontrol 

Untuk melihat pengaruh perlakuan berdsasarkan signfikansinya ialah 

menggunakan uji statistik menggunakan uji perbedaan rata-rata dua mean 

independent. Analiss independen sample t-tes terhadap postest kelas eksprimen dan 

postest kelompok kontrol bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan yang 

signifikan nilai posttest utuk kelompok eksprimen dan kelompok kontrol. 

Disimpulkan, dinyatakan penelitian signifikan ketika t hitung> t tabel pada taraf 

signifikan 5%,nilai p <0,05. Adapun keimpulan uji posttes kelompok eksprimen dan 

posttest kelompok kotrol  dtitunjukkan pada tabel 4.7: 

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil uji t Posttes Kelompok Eksprimen dan Posttest 

Kelompok Kontrol 

 

SUBJEK 
EKSPERIMEN 

SUBJEK 
KONTROL 

POSTEST  POSTEST 

X1 10 Y1 9 

X2 12 Y2 8 

X3 11 Y3 7 

X4 11 Y4 7 

X5 12 Y5 6 

X6 9 Y6 9 

X7 10 Y7 8 

X8 11 Y8 6 

X9 11 Y9 8 

X10 9 Y10 7 

X11 12 Y11 8 

X12 13 Y12 9 

X13 11 Y13 7 

X14 10 Y14 6 

X15 10 Y15 8 

X16 12 Y16 8 

X17 12 Y17 7 

X18 11 Y18 7 

X19 11 Y19 8 

X20 12 Y20 7 
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SUBJEK 
EKSPERIMEN 

SUBJEK 
KONTROL 

POSTEST  POSTEST 

X21 14 Y21 8 

X22 10 Y22 7 

X23 10 Y23 9 

X24 13 Y24 7 

X25 11 Y25 7 

X26 11 Y26 9 

X27 11 Y27 8 

X28 10 Y28 8 

X29 13 Y29 6 

X30 12 Y30 9 

X31 10 Y31 8 

X32 11 Y32 8 

X33 12 Y33 8 

X34 14 Y34 9 

X35 13 Y35 9 

X36 11 Y36 8 

X37 14 Y37 9 

X38 12 Y38 6 

X39 12 Y39 7 

X40 13 Y40 10 

JUMLAH 457 JUMLAH 310 

MEAN 11.425 MEAN 7.75 
t
hitung 14.014 
t
tabel 1.6641 

P 0.000 

 

Ringkasan uji posttes diketahui rata-rata hasil gerak dasar lokomotor kelompok 

eksprimen sebesar 11.4250dan rata-rata hasil gerak dasar lokomotorkelompokontrol 

dengan nilai 7.7500.disimpulka rata-rata hasil gerak dasar lokomotorkelompok 

eksprimen lebih baik dari pada kelompok kontroll dengan perbedaan sebesar 3.675. 

Dari tabel diatas diperoleh t hitung 14.014yang signifikannya 0,000. dengan t tabel 

dari db 78, taraf signifikan 5% ialah 1.6641 jadi nilai t hitung >t table 
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(14.014>1.6641). disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang siignifikan dan efektif 

untuk anak usiia 4=6 tahun,. 

Berikut perbandingan hasil postest siswa pada kelompok eksprimen dan 

kelompok kontrol dengan model pembeljaran gerak dasar lokomor berbasis fun 

games dengan diagram batang. 

 

Gambar. 4.1 Diagram Batang Perbedaan Hasil Eksperimen dan Kontrol 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perolehan angka pada tabel diatas disimpulkaan bahwa modlel 

pembelajaran gerak dasar lokomotor dengan pendekatan untuk usia 6-7 tahun dapat 

dan layak digunakan dalam pembelajaran. Gerak dasar lokomotor anak usia 6-7 tahun 

efektif untuk meningkatkan lokomotor anak.Terdapat perbandingan angka yang 

menunjukan bahwasanya hasil dari uji tes awal dan akhir kelompok eksperimen 

mengalami peningkatan yang signifikan, dan mengalami perbdaan signifikan antara 

uji kelompokeksperimeen dan kelompo kontroll, dari perlakukan yang diberikan 

berupa model-model pembelajaran lokomotor berbasis Fun Game yang sudah 

dikembangkan. Dapat disimpulkanbahwa model pembelajaran gerak dasar lokomotor 

efektif untuk mengembangkan gerak lokomotor anak pada usia 6-7 tahun. 

B. Saran 

Model pembelajaran gerak dasar di kembangkan dan di buat oleh peneliti 

merupakan produk dengan tujuan untuk menolong guru dalam menerapkanan materi 

pembelajara gerak dasar lokomotor, meningkatkan kemampuan lokomotor siswa, dan 

sebagai referensi bahan ajar. Model pembelajaran gerak dasar lokomotor ini didesign 

mengacu pada tingkat kebutuha anak pada aktvitas pembelajaran olahraga kebugaran 

pada tingkat taman kanak-kanak.  

Produk ini setelah dikaji mengenai beberapa kelemahan yang perlu 

pembenahan, maka dapat disampaikan beberapa keunggulan produk ini antara lain: 



43 

1. Meningkatkan lokomotor pada anak usia 6-7 tahun.  

2. murid menjadi aktiff, dan antusiaspada pembeljaran khususnyaolahraga. 

3. Siswa merasakan kenyamanan dan kemanan dalam pembelajaran di sekolah 

4. Model gerak dasar lokomotor berbasis Fun Game efektif dan efisien 

5. Membantu guru dalam menyampaikan gerakan lokomotor. 

6. Sebagai referensi bahan ajar 

7. Sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pendidikan jasmani disekolah 

8. Model Model gerak dasar lokomotor ini dilaksanakaan dari hal yang termudah 

hingga yang sulit. 

9. Siswa juga dituntut untuk berpikir secara cepat, tepat. 

10. Waktu yang digunakan bisa dimanfaatkan secara optimal 
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