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Aplikasi model pembelajaran bermain untuk meningkatkan kemampuan 

gerak dasar (penelitian tindakan kelas pada siswa kelas II SD Negeri 

Mojosongo 3 Surakarta) 

 

Oleh :  

  Atikah Anis  
   NIM K.4603001  

  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani (Penjas) merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, 

sosial dan emosional. Dua diantara tujuan-tujuan Penjas menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) 2006 adalah: (1) Mengembangkan ketrampilan 

pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran 

jasmani serta pola hidup melalui berbagai aktivitas jasmani, (2) Mengembangkan 

kemampuan gerak dan ketrampilan berbagai macam permainan dan olahraga. 

Salah satu penekanan pada standar isi Penjas yang terangkum dalam 

BSNP 2006 di Sekolah Dasar (SD) adalah menstimulasi kemampuan gerak dasar 

peserta didik seperti: (1) Lokomotor (berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain), 

(2) Non-lokomotor (memutar, meliuk, membungkuk, menengadah, dan lain-lain), 

(3) Manipulatif (melempar, menangkap, menggulirkan, dan lain-lain). 

Salah satu masalah utama dalam Penjas di Indonesia dewasa ini ialah 

belum efektifnya pengajaran Penjas di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan 

beberapa faktor diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan 

untuk mendukung proses pembelajaran Penjas dan terbatasnya kemampuan guru 

Penjas untuk melakukan pembelajaran Penjas. Salah satu keterbatasan guru Penjas 
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dalam mengajar adalah dalam hal menciptakan situasi lingkungan yang 

memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan 

pada diri siswa. Akibatnya guru belum berhasil melaksanakan tanggung jawab 

untuk mendidik siswa secara sistematik melalui gerakan Penjas yang 

mengembangkan kemampuan ketrampilan anak secara menyeluruh baik fisik, 

mental maupun intelektual (Kantor Menpora, 1983). 

Fenomena itulah yang saat ini terjadi di SD Negeri Mojosongo 3 

Surakarta Hasil survei yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 

kemampuan gerak dasar di kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta masih 

tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas untuk materi gerak 

dasar masih rendah yang hanya mencapai angka 57 (standar ketuntasan belajar 

minimal untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani di SD Negeri Mojosongo 3 

Surakarta adalah 65). Menurut hasil pengamatan peneliti, rendahnya kemampuan 

gerak dasar di kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: (1) Siswa terlihat kurang memperhatikan 

saat pelajaran Penjas. (2) Terbatasnya sarana dan prasarana Penjas. (3) Guru 

kurang kreatif menciptakan modivikasi alat-alat untuk pembelajaran Penjas. (4) 

Guru kesulitan dalam menemukan model pembelajaran bermain yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar siswa. 

Menurut Agus Mahendra (2006) indikator keberhasilan Penjas ditandai 

oleh meningkatnya: (1) Kebugaran jasmani, (2) Kemampuan fisik dan motorik, 

(3) Pemahaman konsep dan prinsip gerak, (4) Kemampuan berfikir, (5) 

Kecakapan rasa dan sosial. 

Agar pembelajaran Penjas khususnya materi gerak dasar dapat berhasil, 

maka harus diciptakan lingkungan yang kondusif diantaranya dengan cara 

memodifikasi alat dan menciptakan model-model pembelajaran. Model-model 

pembelajaran diciptakan dengan  mempertimbangkan beberapa faktor, lima 

diantaranya yaitu: (1) Kegiatan pembelajaran diarahkan pada pencapaian tujuan 

belajar. (2) Karakteristik mata pelajaran. (3) Kemampuan guru. (4) Fasilitas/ 

media pembelajaran masih sangat terbatas. (5) Kemampuan siswa. 
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Dilihat dari karakteristik anak, dunia anak adalah dunia bermain. Siswa 

SD yang masih tergolong anak-anak bentuk aktivitasnya cenderung berupa 

permainan. Seperti pada saat jam istirahat mereka sangat antusias untuk 

melakukan bermacam-macam bentuk permainan. Tanpa disadari mereka sering 

bermain dengan melakukan gerakan-gerakan dasar dalam cabang olahraga. 

Agar tujuan Penjas dapat dicapai maka penyampaian materi 

pembelajaran Penjas pada anak SD harus disampaikan dalam situasi bermain. 

Penelitian tentang aplikasi model pembelajaran bermain kaitannya dengan hasil 

pembelajaran  Penjas dan peningkatan kualitas fisik sudah banyak dilakukan. 

Penelitian Saharuddin Ita (2001: V) menyimpulkan bahwa kesegaran jasmani 

anak SD dapat ditingkatkan melalui permainan tradisional. Tetty Nur Dianasari 

(2005: V) membandingkan metode latihan dan metode bermain terhadap hasil 

pempelajaran  lompat jauh gaya jongkok, ternyata  dengan metode bermain 

hasilnya lebih baik. Menurut Bowo Santoso jenis permainan perorangan lebih 

baik dalam meningkatkan kesegaran jasmani siswa jika dibandingkan dengan 

permainan beregu (2005:V). Permainan perorangan juga lebih baik  dalam 

meningkatkan kemampuan motorik siswa (Anita Pramintyastuti, 2005:V). 

Penelitian di atas diterapkan pada anak SD kelas 4, 5 dan 6 tetapi belum ada 

penelitian yang serupa yang dikenakan pada anak kelas 2. 

Pada anak SD kelas 2 perlu pengembangan secara menyeluruh 

(Multilateral atau Versatik Development). Pengembangan menyeluruh maksudnya 

menekankan pada pengembangan yang menyeluruh pada anak, baik dalam aspek 

biomotorik, mental-emosional, maupun aspek sosialnya. Dengan demikian jika 

anak pada usia dini banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan fisik (banyak 

olahraga) maka ia akan dapat berkembang secara menyeluruh. 

Bompa (1990: 31) mengemukakan bahwa dasar pengembangan fisik 

multirateral yang luas, khususnya persiapan fisik umum, merupakan salah satu 

persyaratan dasar yang diperlukan untuk mencapai tingkat persiapan fisik yang 

dispesialisasi dengan penguasaan teknik. Pada kenyataannya kemampuan gerak 

dasar anak SD masih belum optimal ditunjukkan oleh Yunita (2005:V) bahwa 
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kemampuan gerak dasar siswa SD masih rendah salah satunya disebabkan 

kurangnya sarana dan prasarana. 

Agar nanti dapat menerapkan gerak dasar dalam teknik dasar olahraga 

yang benar, maka kemampuan gerak dasar di SD perlu dioptimalkan. Supaya 

optimalisasi kemampuan gerak dasar dapat efektif upaya yang dipilih sesuai 

karakteristik anak SD. Dalam hal ini dipilih aplikasi model pembelajaran bermain 

untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar pada siswa kelas II SD Negeri 

Mojosongo 3 Surakarta berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakakan di atas, maka 

masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

Salah satu penekanan pada standar isi Penjas yang terangkum dalam BSNP 2006 

di Sekolah Dasar di SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta adalah menstimulasi gerak 

dasar siswa. Kenyataannya, tujuan ini belum tercapai, hal ini dapat dilihat pada  

gerak dasar siswa yang sangat rendah. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan tujuan penjas di SD Negeri 

Mojosongo 3 Surakarta belum tercapai diantaranya: (1) Siswa terlihat kurang 

memperhatikan saat pelajaran Penjas. (2) Terbatasnya sarana dan prasarana 

Penjas. (3) Guru kurang kreatif menciptakan modivikasi alat-alat untuk 

pembelajaran Penjas. (4) Guru kesulitan dalam menemukan model pembelajaran 

bermain yang tepat untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar siswa. 

Hasil pembelajaran Penjas dan peningkatan kualitas fisik (termasuk 

didalamnya, kemampuan gerak dasar) dapat diupayakan salah satunya  dengan 

model pembelajaran bermain. Model ini belum pernah dikenakan pada siswa SD 

kelas II, sehingga belum diketahui seberapa besar aplikasi model pembelajaran 

bermain dapat meningkatan kemampuan gerak dasar pada siswa kelas II SD 

Negeri Mojosongo 3 Surakarta 
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C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini 

dibatasi pada peningkatan kemampuan gerak dasar pada siswa kelas II SD Negeri 

Mojosongo 3 Surakarta dengan model pembelajaran bermain. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan: “Apakah aplikasi model pembelajaran bermain dapat meningkatkan 

kemampuan gerak dasar pada siswa kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta ?” 

 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar pada 

siswa kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta melalui aplikasi model 

pembelajaran bermain 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Manfaat Teoritis 

a. Bagi Siswa 

Dengan diterapkannya aplikasi model pembelajaran bermain dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani khususnya pembelajaran gerak dasar, 

siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran gerak 

dasar dan siswa lebih mudah mengikuti proses pembelajaran gerak dasar 

b. Bagi Guru 

Memberikan wawasan dan menumbuhkan kreativitas guru SD dalam hal 

meningkatkan kemampuan gerak dasar anak SD. 

c. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan fakta bahwa dengan aplikasi model pembelajaran 

bermain dapat meningkatan kemampuan gerak dasar.  

2. Manfaat Praktis 
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a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. 

b. Dapat dipergunakan sebagai media alternatif bagi guru di sekolah lain 

dalam mengajarkan materi gerak dasar yang lebih menyenangkan bagi 

siswa. 

 

 

 

 

 

 
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

Pendidikan jasmani (Penjas) merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik, bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, 

sosial, dan emosional.(Departemen Pendidikan Nasional, 2003:2). Sedangkan 

pengertian Penjas menurut Wuest dan Bucher (1995) adalah proses pendidikan 

yang bertujuan untuk memperbaiki kerja dan peningkatan pengembangan manusia 

melalui media aktivitas jasmani. Jadi, Penjas merupakan proses pendidikan 

melalui aktivitas jasmani atau olahraga. Yang membedakannya dengan mata 

pelajaran lain adalah alat yang digunakan; yakni gerak insani, manusia yang 

bergerak secara sadar. Aktivitas fisik tersebut dirancang secara sadar oleh gurunya 

dan diberikan dalam situasi yang tepat, agar dapat merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan siswa. Pengaruh aktivitas fisik terhadap perkembangan siswa 

adalah seperti yang digambarkan oleh Gobbard (1987) berikut: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertumbuhan, Perkembangan, dan 
Belajar melalui Aktivitas Fisik 

KOGNITIF 
• Rangsangan 

untuk 
pemikiran 

PSIKOMOTOR 
• Pertumbuhan 

biologis 
• Kesegaran 

AFEKTIF 
• Kesenangan 
• Konsep diri 
• Sosialisasi 
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 Pendidikan jasmani yang benar akan memberikan sumbangan yang  

sangat berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hasil nyata yang 

diperoleh dari pedidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap, meliputi 

aspek fisik, mental, emosi sosial dan moral. Hal ini disebabkan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Penjas yang berkaitan dengan: 

a. Kebugaran dan kesehatan 

Kebugaran dan kesehatan akan dicapai program Penjas yang terencana, teratur 

dan berkesinambungan karena dengan Penjas yang benar sistem kerja dan 

kemampuan tubuh akan bertambah baik. Penjasi juga dapat membentuk gaya 

hidup yang sehat. Dengan kesadarannya anak akan mampu nenentukan sikap 

bahwa fisik merupakan kebutuhan pokok dalam hidupnya, dan akan tetap 

dilakukannya di sepanjang hayatnya. Sikap itulah yang yang kemudian akan 

membawa anak pada kualitas hidup yang sehat, sejahtera lahir dan batin yang 

disebut dengan istilah wellness. 

b. Keterampilan fisik 

Keterlibatan anak dalam asuhan permainan, senam, kegiatan bersama, dan 

lain-lain, merangsang perkembangan gerakan yang efisien yang berguna untuk 

menguasai berbagai keterampilan, yang mengarah pada ketrampilan yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Terkuasainya prinsip-prinsip gerak 

Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan anak 

tentang prinsip-prisip gerak. Pengetahuan tersebut akan membuat anak mampu 
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memahami bagaimana suatu ketrampilan dipelajari hingga tingkat yang lebih 

tinggi. Dengan demikian, seluruh gerakannya bisa lebih bermakna. 

d. Kemampuan berfikir 

Memang sulit diamati secara langsung bahwa kegiatan yang diikuti oleh anak 

dalam Penjas yang efektif mampu merangsang kemampuan berfikir dan upaya 

analisis anak ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisiknya. Pola-pola 

permainan yang memerlukan tugas-tugas tertentu akan menekankan 

pentingnya kemampuan nalar anak dalam membuat keputusan. Taktik dan 

strategi yang melekat dalam berbagai permainanpun perlu dianalisis dengan 

baik untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat. Secara langsung, 

keterlibatan anak dalam kegiatan pendidikan jasmani merupakan latihan untuk 

menjadi pemikir dan pemikir keputusan yang mandiri. 

e. Kepekaan rasa. 

Dalam hal olahrasa, Penjas menempati posisi yang sungguh unik. Kegiatan 

yang selalu melibatkan anak dalam kelompok kecil maupun besar merupakan 

wahana yang tepat untuk berkomunikasi dan bergaul dalam lingkup sosial. 

Dalam kehidupan sosial, setiap individu akan belajar untuk bertanggung jawab 

melaksanakan perananannya sebagai anggota masyarakat. Dalam masyarakat 

banyak norma yang harus ditaati dan aturan main yang melandasinya. Melalui 

Penjas, norma dan aturan yang dipelajari, dihayati dan diamalkan. 

Untuk dapat berperan aktif, siswa harus menguasai beberapa keterampilan 

yang diperlukan. Keterampilan yang dipelajari bukan hanya keterampilan 

gerak dan fisik semata, melainkan terkait pula dengan ketrampilan sosial 

seperti berempati pada orang lain, menahan sabar, memberikan respek dan 

penghargaan pada orang lain, mempunyai motivasi yang tinggi, serta banyak 

lagi. Ketrampilan tersebut adalah ketrampilan hidup. 

f. Ketrampilan pengendalian diri 

Ketrampilan hidup bermasyarakat sangat mementingkan kemampuan 

pengendalian diri. Dengan kemampuan seseorang bisa berhasil mengatasi 

masalah dengan kerugian sekecil mungkin. Siswa yang rendah kemampuan 

pengendalian dirinya biasanya ingin memecahkan masalah dengan kekerasan 
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dan tidak merasa ragu untuk melanggar berbagai ketentuan. Penjas 

menyediakan pengalaman nyata untuk melatih keterampilan mengendalikan 

diri, membina ketentuan dan motivasi diri sekolah yang berbeda. 

g. Kepercayaan diri dan citra diri (self esteem). 

Melalui pendidikan jasmani, kepercayaan diri dan citra diri, (self esteem) anak 

berkembang, secara umum citra diri diartikan sebagai cara kita melihat diri 

sendiri. Citra diri merupakan dasar perkembangan kepribadian siswa. Dengan 

citra diri yang baik seseorang merasa aman dari berkeinginan mengeksplorasi 

dunia. Dia mau dan mampu mengambil resiko, berani berkomunikasi dengan 

teman dan orang lain, serta mampu menanggulangi stres. 

Cara membina citra diri ini tidak cukup hanya denagn selalu berucap 

“saya pasti bisa” atau “saya paling bagus”. Tetapi perlu dinyatakan dalam usaha 

dan pembiasaan perilaku, Penjas menyediakan kesempatan pada siswa untuk 

membuktikannya. Ketika siswa berhasil mempelajari berbagai keterampilan gerak 

dan kemampuan tubuhnya, perasaan positif akan berkembang dan ia merasa 

optimis atau mampu untuk berbuat sesuatu. Dengan perasaan itu siswa merasa 

bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang baik dan pada gilirannya akan 

mempengaruhi kualitas usahanya dilain waktu agar sama dengan yang 

dicitrakannya. Kejadian demikian yang berulang-ulang akan memperkuat 

kepercayaan bahwa dirinya memang memiliki kemampuan, sehingga terbentuk 

menjadi kepercayaan diri yang kuat. 

 

2. Pengertian Pembelajaran  

Menurut Gino, dkk (1995: 30) istilah “pembelajaran” sama dengan 

“instruction” atau “pengajaran” yang berarti cara (perbuatan) mengajar atau 

mengajarkan. Pengajaran berarti perbuatan belajar (oleh siswa) dan mengajar 

(oleh guru). 

Istilah pembelajaran atau pengajaran sama juga dengan Proses Belajar 

Mengajar (PBM), yaitu suatu proses kegiatan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengevaluasian program pengajaran yang melibatkan peran serta 
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guru, siswa, dan komponen lainnya (Djago Tarigan, 1990: 38). Adapun yang 

dimaksud dengan komponen tersebut antara lain: 

a. Guru, adalah pihak yang bertindak sebagai pengelola kegiatan belajar-

mengajar, sebagai mediator antara siswa dengan materi, dan peranan lain yang 

memungkinkan terjadinya suatu kegiatan belajar-mengajar yang efektif. 

b. Siswa, adalah pihak yang bertindak sebagai penerima, pencari, dan penyimpan 

materi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

c. Tujuan, adalah pernyataan tentang perubahan tingkah laku yang diinginkan 

terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Perubahan 

tingkah laku ini mencakup perubahan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

d. Materi pelajaran, merupakan segala bentuk informasi yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

e. Metode, yakni cara yang digunakan untuk memberi kesempatan pada siswa 

untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan. 

f. Media, yakni alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan materi 

atau informasi pada siswa. 

g. Evaluasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk menilai proses dan hasil 

belajar siswa. 

Salah satu komponen yang sangat penting dalam proses belajar-mengajar 

yakni tujuan, karena semua komponen dalam sistem pembelajaran dilaksanakan 

atas dasar pencapaian tujuan belajar. Bloom (dalam Waluyo, 2002: 162-167) 

membagi tujuan belajar menjadi tiga, yaitu: 

a. Kawasan Kemampuan Kognitif 

Kemampuan kognitif meliputi enam tingkatan, yaitu: 

1) Pengetahuan, yang meliputi: pengetahuan akan hal khusus, kejadian 

khusus, tentang cara dan alat, arah dan urutan, penggolongan dan kategori, 

kriteria, metodologi, serta pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi. 

2) Pemahaman, yang meliputi: terjemahan, penafsiran, dan perhitungan/ 

ramalan. 
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3) Analisis, yang meliputi: analisis unsur, analisis hubungan, dan 

analisis prinsi-prinsip organisasional. 

4) Sintesis, yang meliputi: hasil komunikasi, hasil dari rencana atau 

rangkaian kegiatan yang diusulkan, dan asal mula dari rangkaian 

hubungan abstrak. 

5) Evaluasi, yang meliputi: pertimbangan mengenai kejadian internal, 

dan pertimbangan mengenai kriteria eksternal. 

 

b. Kawasan Kemampuan Afektif 

1)   Menerima, menyangkut minat siswa terhadap sesuatu, misalnya menerima 

pelajaran gerak dasar yang ditandai dengan minat atau perhatian positif 

yang dimiliki siswa terhadap pembelajaran gerak dasar. 

2) Responding, artinya ikut berpartisipasi secara aktif dalam suatu kegiatan, 

misalnya dalam kegiatan olahraga . 

3) Menaruh penghargaan, pada tingkat ini siswa mampu memberikan 

penilaian terhadap gerakan yang akan atau sudah dilakukan. 

4) Mengorganisasikan sistem nilai. Nilai-nilai dalam diri seseorang bersifat 

kompleks dan saling terkait, sehingga menjadi suatu sistem nilai. 

5) Mengadakan karakterisasi nilai. Kemampuan tertinggi dalam kawasan 

afektif yaitu mengkarakterisasikan nilai-nilai, maksudnya nilai-nilai itu 

sudah menjadi karakterisasi yang siap untuk menjadi tingkah laku 

seseorang. 

c. Kawasan Kemampuan Psikomotorik 

1) Persepsi, yaitu proses kesadaran akan perubahan setelah keaktivan 

alat indra. Persepsi meliputi: stimulasi, menyentuh bentuk sesuatu, 

merasakan sesuatu, membau dan memegang, serta mendiskriminasi tanda-

tanda. 

2) Kesiapan, yaitu kemampuan membedakan persepsi yang masuk. Kesiapan 

meliputi: kesiapan mental, fisik, dan emosional. 
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3) Respon terpimpin, yaitu kemampuan mencatat dan membuat laporan. 

Respon terpimpin meliputi: imitasi, trial and error, mengikuti, serta 

mengadakan eksperimen. 

4) Mekanisme, yaitu penggunaan skill dalam aktivitas kompleks. 

Mekanisme meliputi: memilih, merencanakan, melatih, serta merangkaian. 

5) Respon yang kompleks, yaitu penggunaan skill berdasarkan 

pengalaman. Respon yang kompleks meliputi: adaptasi, penggunaan skill 

untuk profesi, serta melaporkan atau menjelaskan. 

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Proses Pembelajaran menurut Gino, 

dkk (1995: 36-39) mengungkapkan bahwa suatu proses pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila tujuan yang telah ditentukan dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan telah tercapai. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain:  

 

 

a. Minat Belajar 

Minat artinya kecenderungan yang agak menetap, di mana si subjek merasa 

tertarik dan senang berkecimpung dalam kegiatan suatu bidang. Untuk 

menarik minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, hendaknya guru 

memilih media dan metode pembelajaran yang sekiranya menarik bagi siswa, 

misalnya dengan mengajak siswa untuk belajar di lapangan/di luar kelas.  

b. Motivasi Belajar 

Motivasi diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang 

secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran, guru dapat 

menempuh jalan sebagai berikut: 

1) Menghadapkan siswa pada hal-hal yang menantang, misalnya dengan jalan 

mengadakan penelitian, penyelidikan, percobaan, membuat sesuatu, dan 

kegiatan yang lain yang sekiranya dapat memotivasi siswa. 
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2) Membantu siswa yang kurang pandai dalam pelajaran, mendorongnya agar 

bisa lebih maju dan mau berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan 

teman-temannya yang lain yang memiliki pemahaman lebih. Sedangkan 

untuk siswa yang sudah dapat mengikuti pelajaran dengan baik, guru harus 

bisa memotivasinya agar mau berusaha untuk lebih baik lagi dan mau 

membantu temannya yang kurang mampu dalam pelajaran. 

c. Bahan Belajar 

Bahan belajar merupakan isi dalam pembelajaran. Bahan atau materi yang 

digunakan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang akan 

dicapai oleh siswa, dan harus sesuai dengan karakteristik siswa agar diminati 

oleh siswa. 

d. Alat Bantu Belajar 

Alat bantu belajar atau media dalam belajar merupakan alat yang dapat 

membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya media cetak (buku-

buku, surat kabar, majalah, brosur) dan media elektronik (radio, televisi, 

komputer, tape recorder, dan lain-lain). 

Alat bantu belajar adalah semua alat yang digunakan dalam kegiatan belajar-

mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari 

sumber belajar (guru) kepada penerima (siswa). Media yang digunakan harus 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa, sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta dapat 

menarik minat, perhatian, dan motivasi siswa untuk ikut aktif dalam proses 

pembelajaran. 

e. Suasana Belajar 

Suasana belajar merupakan situasi dan kondisi yang ada dalam lingkungan 

tempat proses pembelajaran berlangsung. Suasana yang dapat mendukung 

kegiatan pembelajaran adalah: 

1) Suasana kekeluargaan yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang 

lancar antara guru dan siswa, sehingga dapat memperlancar kegiatan 

belajar-mengajar. Dengan terjalinnya hubungan yang akrab, maka siswa 
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akan berani untuk mengungkapkan pendapatnya dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

2) Suasana sekolah yang nyaman, tenang, serta menyenangkan untuk 

melaksanakan pembelajaran. 

3) Kelas diatur secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa yang belajar, 

sehingga suasana bebas tapi tetap disertai pengawasan dari guru. 

4) Jumlah siswa dalam kelas tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan 

bagi guru untuk memberi perhatian yang cukup dan merata pada seluruh 

siswa. 

5) Siswa belajar secara bervariasi, misalnya dengan berdiskusi, discovery, 

mengadakan eksperimen, atau dengan mengadakan study tour untuk 

menghindari kejenuhan dalam belajar. 

f. Kondisi Siswa yang Belajar 

Kondisi siswa adalah keadaan siswa pada saat kegiatan belajar-mengjar 

berlangsung. Kondisi yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya keadaan fisik 

siswa, melainkan juga keadaan psikis siswa. Apabila siswa sedang sakit, maka 

secara otomatis siswa tidak akan dapat mengikuti pelajaran secara maksimal. 

Begitu pula jika siswa sedang dalam keadaan jiwa yang tertekan, atau sedang 

mempunyai masalah, siswa juga tidak akan dapat belajar dengan baik. 

g. Kemampuan Guru 

Kemampuan guru yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan guru 

dalam menyampaikan materi, dalam mengelola kelas, serta dalam mengatasi 

berbagai masalah yang mungkin terjadi selama proses belajar-mengajar 

berlangsung. 

Guru harus bisa menyampaikan materi dengan cara yang tepat dan tidak 

membosankan, namun tidak terkesan menggurui. Selain itu, dalam 

menyampaikan materi, guru harus bisa memilih metode dan cara yang tepat 

agar dapat menarik minat siswa untuk mengikuti pelajaran. 

Guru juga harus mampu mengelola kelas dengan baik, misalnya dengan 

memberikan perhatian yang merata pada seluruh siswa yang ada di kelas 
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tersebut, baik yang di depan maupun yang ada di belakang. Guru harus 

mampu memotivasi siswa agar mau aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. 

h. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan cara yang dipilih oleh guru untuk 

menyampaikan materi pada siswa. Selama ini metode yang biasa digunakan 

oleh guru dalam mengajar adalah metode ceramah dan tanya jawab. Dalam 

penerapan metode tersebut, gurulah yang aktif dalam kegiatan belajar-

mengajar. Namun, metode tersebut sekarang ini dirasakan tidak lagi sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, yang menuntut keaktifan siswa dalam 

kegiatan belajar-mengajar. 

 

3. Kemampuan Gerak Dasar 

Kemampuan gerak dasar mempunyai pengertian yang sama dengan 

kemampuan gerak (motor ability), yang berarti keadaan segera dari seseorang 

untuk menampilkan berbagai variasi  keterampilan gerak (Singer, 1980). 

Kemampuan merupakan ciri individu yang diwariskan dan relatif menetap, yang 

mendasari serta mendukung terbentuknya keterampilan (Schmidt, 1991). 

Sementara itu keterampilan mengacu secara spesifik pada tugas tertentu serta 

dicapai dengan latihan serta pengalaman (Singer, 1980). 

Kemampuan gerak dasar menurut M. Furqon, (2002: 30) terkategorikan 

ke dalam (a) gerak dasar non-lokomotor; yakni gerak yang dilakukan di tempat 

atau tidak berpindah tempat. (b) gerak dasar lokomotor; adalah gerak yang 

dilakukan dengan berpindah tempat, dan (c) gerak dasar manipulatif; adalah gerak 

untuk bertindak melakukan suatu bentuk gerak dari anggota tubuh secara lebih 

trampil. Kategori dan contoh gerakan kemampuan gerak dasar tersaji dalam 

gambar 2 berikut 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEMAMPUAN GERAK DASAR 

NON-
LOKOMOTOR 

 
• Membungkuk 
• Meregang 
• Memutar 
• Mengayun 
• Mendarat 
• Berhenti 

LOKOMOTOR 
 
• Berjalan 
• Berlari 
• Meloncat 
• Melompat 
• Melayang 
• Meluncur 
• Berjingkrak 

MANIPULATIF 
 

• Melempar 
• Menangkap 
• Menendang 
• Menjebak 
• Menyerang 
• Memvoli 
• Melambung 
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Penguasaan kemampuan dasar akan mendasari ketrampilan gerak 

olahraga, Ketrampilan dasar ini harus dikembangkan sejak dini, dengan mengikuti 

prinsip tertentu sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Mengembangkan 

kemampuan fisik anak-anak dan remaja harus mengikuti prinsip perkembangan 

menyeluruh, karena mereka belum mencapai tahan kematangan fisik. Setelah 

melewati usia remaja baru boleh berlatih secara khusus pada cabang olahraga 

yang diminati, dan pada usia dewasa diharapkan tercapai prestasi tertingginya 

(Bompa, 1990). Kemampuan gerak dasar dapat diterapkan dalam aneka 

permainan, olahraga, dan aktivitas jasmani sehari-hari 

 

4. Karakteristik Anak pada Masa Kanak-kanak 

M.Furqon, (2002: 12) mengemukakan karakteristik anak sekolah dasar. 

Karakteristik fisiologis, psikologis dan sosiologis. 

1. Anak kelas 1 dan 2 (berusia sekitar 6-8 tahun): 

a. Karakteristik Fisiologis:  
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1) Reaksi geraknya lambat, koordinasi geraknya belum baik, 

membutuhkan aktivitas yang menggunakan kelompok otot besar, 

gemar berkelahi, berburu, memanjat, dan kejar-kejaran. 

2) Selalu aktif, bersemangat, dan responsif terhadap suara berirama. 

3) Tulang-tulangnya lunak, dan mudah berubah-ubah bentuk. 

4) Jantungnya mudah melemah. 

5) Pengendalian Pengindraan dan persepsinya sedang berkembang. 

6) Koordinasi mata tangan berkembang, dan poenggunaan otot-otot kecil 

belum baik. 

7) Kesehatan umum kritis, mudah sakit, dan daya tahannya rendah. 

8) Gigi susu mulai bertanggalan, dan tumbuh gigi tetap. 

9) Selalu aktif, walaupun sambil duduk atau berdiri, sedang berkejaran , 

menjelajah dan memanjat. 

b. Karakteristik Psikologis 

1) Pemusatan perhatiannya mudah beralih, tak tahan lama. 

2) Selalu ingin tahu, suka bertanya , ingin menemukan sesuatu dan 

menyelidiki alam sekitarnya. 

3) Kemampuan mengendalikan organ-organ berbicaranya berkembang. 

4) Gemar mengulang aktivitas yang menyenangkan atau disukai. 

5) Kemampuan berfikirnya masih terbatas . 

6) Hanpir tertarik pada segala hal  

7) Kreatif dan daya khayalnya tinggi. 

c. Karakteritik Sosiologis: 

1) Berhasrat besar terrhadap hal-hal yang bersifat dramatik, yang penuh 

dengan daya khayal, rasa ingin tahu, dan suka meniru. 

2) Suka berkelahi, berburu, berkejaran, dan memanjat. 

3) Sesuatu itu dianggapnya benar dan bila ia setuju atau menyenangkan 

baginya, tetapi ia kesal jika sesuatu itu tidak sesuai dengan 

kehendaknya. 

4) Senang pada binatang peliharaan, cerita-cerita dan alam sekitar. 
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5) Ingin terus bermain, dan bermain baik dalam kelompok yang terdiri 

dari tiga sampai empat orang. 

6) Belum senang dikritik. 

7) Sukar menerima kekalahan. 

8) Suka menjadi pusat perhatian 

9) Individualis, bebas, suka menonjolkan diri, pemberani, angkuh, dan 

suka berpetualang. 

10) Tidak punya teman yang tetap dan suka berganti-ganti. 

2. Anak kelas 3 dan 4 (usia sekitar 9-10 tahun) 

a. Karakteristik Fisiologi 

1) Koordinasi dalam keterampilan gerak dasar sudah membaik. 

2) Daya tahan mulai meningkat. 

3) Pertumbuhan fisiknya mantap. 

4) Koordinasi mata dan tangan baik. 

5) Postur tubuh belum baik. 

6) Secara fisiologis, anak perempuan satu tahun lebih maju daripada anak 

laki-laki. 

7) Gigi pertamanya mulai bermunculan mengganti gigi susu. 

8)  Perbedaan jenis kelamin belum berpengaruh. 

9) Perbedaan individual semakin nyata. 

10) Cenderung mudah cedera. 

b. Karakteristik Psikologi 

1) Mudah puas, tetapi juga mudah terluka hatinya bila dikritik. 

2) Sekali-kali suka membual 

3) Suka menggoda dan memukul yang lain. 

4) Suka memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak lazim. 

5) Bersahabat dan tertarik pada orang lain seolah sebagai teman yang 

khusus. 

6) Rasa ingin tahu makin kuat. 

7) Ada keinginan bergabung dengan kelompok dan seringkali 

mempunyai teman yang khusus. 
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8) Seringkali kurang memperhatikan penampilan, bikin gaduh dan suka 

berdebat. 

9) Menjadi lebih mandiri, tetapi masih perlu perlindungan dari orang 

dewasa. 

10) Lebih menyukai kegiatan-kegiatan beregu daripada kegiatan-kegiatan 

individu. 

11) Suka berfikir dia dibutuhkan.  

12) Seringkali memperlihatkan perlakuan-perlakuan yang bertentangan 

dengan teman dekatnya, tetapi ia bersimpati bila temannya mendapat 

kesulitan. 

13) Mengikuti kepemimpinan kelompok kecil dalam bermain. 

14) Cenderung membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain 

terutama kekurangan dirinya dalam keterampilan, kegagalan, dan 

gengsinya. 

15) Mulai mengenali kebutuhan  dan keinginan teman lain serta tujuan dan 

tanggung jawab kelompok. 

16) Sudah dapat memecahkan masalah-masalah sosial yang ringan  dalam 

bermain agar kelompok tetap utuh. 

17) Rasa perbedaan terhadap posisi sosial mulai berkurang. 

18) Mulai menghargai nilai sopan santun dan susila.  

Perkembangan gerak dasar anak SD dibagi menjadi tiga periode, yakni 

(1) periode perkembangn gerak dasar usia 2-7 tahun, (2) periode transisi usia 7-10 

tahun, (3) periode spesifikasi usia 10-13 tahun (Yudha, 2001). Pada periode 

perkembangan gerak dasar usia 2-7 tahun, anak mulai belajar berjalan kira-kira 

pada usia 2 tahun dan belajar bentuk lain gerakan lokomotor. Pada periode ini 

anak mengalami masa pertumbuhan yang cepat, mengalami bertambah 

pengalaman, bergantung pada intruksi dan sudah dapat menirukan gerak. Anak 

sudah siap menerima informasi dari guru. Guru sudah dapat memberikan 

ketrampilan yang membutuhkan persepsi motorik, gerak dasar, multilateral dan 

ketrampilan terpadu. 
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Pada periode transisi, secara individu anak dapat mengkombinasikan dan 

menerapkan gerak dasar yang terkait dengan penampilan dalam aktivitas jasmani. 

Gerakan yang dilakukan berisi unsur-unsur yang sama dengan gerak dasar tetapi 

dalam pelaksanaannya lebih akurat dan terkendali. Selama periode ini anak 

terlibat secara aktif dalam pencarian dan pengkombinasian berbagai macam pola 

gerak dan ketrampilan. 

Pada periode spesifikasi anak sudan dapat menentukan pilihannya akan 

cabang olahraga yang disukainya. Secara umum mereka sudah memiliki 

koordinasi dan kelincahan yang lebih baik. Pada periode ini mereka memilih 

untuk menkhususkan pada salah satu cabang olahraga yang dianggap mampu 

dilakukannya. Mereka juga sudah mulai dapat menilai kelebihan dan kekurangan 

yang dimilikinya. 

Pada anak usia SD terjadi perkembangan yang cepat pada kemampuan 

motorik kompleksnya. Gerakan-gerakan yang terisolasi menjadi menjadi lebih 

teratur dan bertujuan. Anak mulai menyelidiki sekelilingnya, mulai belajar dan 

mengerti kemampuannya. Dalam perkembangan motorik tersebut, pada awalnya 

bergantung pada proses maturasi. Selanjutnya berdasar proses maturasi, maka 

selanjutnya perkembangan keterampilan bergantung pada belajar, dan 

mengetahui, serta pengalaman. Pengalaman gerakan pada permulaan masa kanak-

kanak selanjutnya menentukan kualitas gerakan. Oleh karenanya seharusnya anak-

anak selalu didorong untuk bergerak. Anak-anak harus diajari bagaimana cara 

berdiri, berjalan, berlari, atau melompat dengan benar. Penjas di SD antara kelas 

1-3 selain ditujukan terutama untuk perkembangan watak dan mental,perlu pula 

ditunjukan untuk mengembangkan kemampuan gerak dasar, belum mengarah 

pada spesialisasi dalam salah satu cabang olahraga. 

 

5. Bermain untuk Meningkatkan Keterampilan Gerak Dasar 

Bermain adalah suatu kegiatan yang bentuknya sederhana dan 

menyenangkan. Menurut Rusli Lutan (2001: 31) memaparkan karakteristik 

“Bermain itu sendiri hakekatnya bukanlah suatu kesungguhan akan tetapi 

bersamaan itu pula, kita melihat kesanggupan yang menyerap konsentrasi dan 
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tenaga mereka ketika bermain”. Menurut Sukintaka (1992: 2) “Apakah bermain 

bertujuan  untuk memperoleh uang  atau perbaikan rekor maka bukan merupakan 

bermain lagi “.Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam 

bermain merupakan suatu kegiatan yang harus di lakukan  dengan sungguh-

sungguh tetapi bermain bukan merupakan kesungguhan. 

Suatu aktivitas dikatakan bermain apabila bercirikan: (a) merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara bebas dan suka rela, (b) bukan kehidupan biasa 

atau nyata, (c) memiliki batas ruang dan waktu, (d) merupakan suatu kreasi, (e) 

merupakan kegiatan yang tertib, (f) kegiatan yang fleksibel, (g) merupakan 

kegiatan sosial, (h) merupakan simbol, (i) identik dengan rekreasi, bahkan 

bermain merupakan salah satu bentuk kegiatan rekreasi yang paling digemari oleh 

kalangan anak-anak bahkan dewasa (Torkildsen, 1999). 

Permainan yang dilakukan dengan tertata bermanfaat untuk mendorong 

pertumbuhan dan perkembangan siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut 

Yudha (2001), bermain bermanfaat untuk antara lain: 

a. Perkembangan fisik 

Anak yang memperoleh kesempatan kegiatan bermain yang banyak 

melibatkan gerakan tubuh, maka tubuh anak tersebut akan menjadi bugar, otot 

menjadi lebih kuat. Anak dapat menyalurkan kelebihan energi melalui 

aktivitas bermain. 

b. Perkembangan ketrampilan 

Penguasaan ketrampilan gerak dapat dikembangkan melalui aktivitas bermain. 

Hal ini dapat kita amati dalam dalam kegiatan sehari-hari, misalnya pada saat 

anak bermain kejar-kejaran. Pada awalnya anak belum trampil berlari, dengan 

bermain kejar-kejaran, maka anak akan semakin berminat untuk 

melakukannya, sehingga anak tersebut menjadi trampil berlari. 

c. Perkembangan intelektual 

Melalui aktivitas fisik dan bermain, anak dihadapkan pada suatu masalah 

untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Aktivitas fisik dan bermain 

yang seimbang akan memupuk kecerdasan anak. 
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d. Perkembangan sosial 

Biasanya anak bermain dengan teman sebayanya. Anak akan belajar berbagi 

hak milik, menggunakan suatu mainan secara bergantian, melakukan kegiatan 

bersama-sama, mempertahankan hubungan yang sudah terbina, mencari cara 

pemecahan masalah yang dihadapi bersama temannya. 

e. Perkembangan emosional 

Melalui bermain anak dapat mengungkapkan perasaan dan keinginan, anak 

dilatih untuk mengendalikan diri. Bermain dilakukan dengan sekelompok 

teman, maka masing-masing mempunyai  penilaian terhadap dirinya sendiri, 

tentang kemampuan, kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya. 

Penilaian ini penting untuk pembentukan konsep pribadi yang positif. 

f. Perkembangan keterampilan olahraga 

Anak yang terampil berjalan, berlari, melompat, dan melempar, anak tersebut 

anak tersebut akan lebih siap untuk menekuni suatu cabang olahraga tertentu. 

Anak akan lebih terampil melakukan kegiatan tersebut dan akan lebih percaya 

diri dan merasa mampu melakukan gerakan yang sulit. 

Terdapat beberapa hal yang perlu yang perlu diperhatikan dalam 

merancang aktivitas bermain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

gerak dasar, (a) karakteristik siswa, baik fisik, psikis, maupun sosialnya, (b) gerak 

dasar yang akan dikembangkan, (c) mendorong partisipasi maksimal, (d) 

memperhatikan keselamatan, (e) efektivitas dan efisiensi gerak, (f) memenuhi 

tuntutan dan perbedaan anak, (g) meningkatkan perkembangan emosi dan sosial.  

 

Beberapa contoh permainan yang dirancang untuk mengembangkan 

kemampuan dasar adalah: 

Kemampuan Gerak Dasar Lokomotor Kemampuan Gerak Dasar Manipulatif 

 
• Lari sambil bergandengan tangan • Melempar jauh tanpa sasaran dengan 

bola berekor 
• Lari lurus • Melempar dengan sasaran 

• Lari zig-zag • Memasukkan bola ke dalam keranjang 
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• Lari memindahkan kardus • Menendang bola plastik dengan bagian 
kaki yang berbeda 

• Melompati balok ke berbagai arah • Melempar benda berbentuk tongkat dari 
berbagai arah 

• Melompati kardus yang disusun • Melempar benda berbentuk piring dari 
berbagai arah 

• Kombinasi lari, loncat dan lompat, dll • Menendang bola dengan sasaran, dll 

 

Penjelasan bentuk permainan di atas : 

a. Lari sambil bergandengan tangan adalah gerakan lari yang dilakukan dua 

orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan dan saling mengkaitkan telapak 

tangan. 

b. Lari lurus adalah gerakan lari yang arahnya lurus menuju ke depan. 

c. Lari zig-zag adalah gerakan lari yang melewati beberapa rintangan dengan 

arah lari yang berbelok-belok sesuai arah rintangan yang dipasang. 

d. Lari memindahkan kardus adalah gerakan lari dengan memindahkan kardus 

menggunakan satu atau dua tangan, dari satu tempat ke tepat lain yang telah 

ditentukan. 

e. Melompati balok ke berbagai arah adalah gerakan melompat yang dilakukan 

di atas balok yang diatur sedemikian rupa. 

f.  Melompati kardus yang disusun adalah gerakan melompat yang dilakukan di 

atas kardus yang telah disusun sedemikian rupa. 

g. Kombinasi lari, loncat dan lompat adalah suatu gabungan gerakan antara lari, 

loncat dan lompat yang dijadikan satu rangkaian gerakan dan dilakukan secara 

berurutan. 

h. Melempar jauh tanpa sasaran dengan bola berekor adalah gerakan melempar 

bola yang diberi pita atau sejenisnya sehingga menyerupai ekor sejauh 

mungkin tanpa ada sasaran yang dituju. 

i.  Melempar dengan sasaran adalah gerakan melempar bola dengan 

menggunakan sasaran yang telah dibuat sedemikian rupa. 

j. Memasukkan bola ke dalam keranjang adalah gerakan memasukkan bola dari 

satu tempat ke tempat yang lain dan kemudian bola tersebut di masukkan ke 

dalam keranjang yang telah disiapkan. 
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k. Menendang bola plastik dengan bagian kaki yang berbeda adalah gerakan 

menendang bola yang terbuat dari plastik dengan bagian punggung kaki, kaki 

bagian dalam atau dengan bagian-bagian yang lain dari kaki. 

l. Melempar benda berbentuk tongkat dari berbagai arah adalah gerakan 

melempar tongkat kecil dengan panjang kira-kira 20 cm terbuat dari kayu atau 

pralon plastik kemudian di lempar ke arah sasaran yang telah ditentukan. 

m.  Melempar benda berbentuk piring dari berbagai arah adalah gerakan 

melempar piring plastik yang kecil ke arah depan seperti orang melemparkan 

cakram dengan sasaran yang telah ditentukan. 

n. Menendang bola dengan sasaran adalah gerakan menendang bola dengan jarak 

tertentu ke arah depan, diharapkan bola mengenai sasaran yang telah 

ditentukan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan di atas dapat 

disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:  

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani atau olahraga. Dengan Pendidikan jasmani yang benar maka akan 

memberikan sumbangan terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. 

Pada anak SD memerlukan stimulasi kemampuan gerak dasar seperti: (1) 

Lokomotor (berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain), (2) Non-lokomotor 

(memutar, meliuk, membungkuk, menengadah, dan lain-lain), (3) Manipulatif 

(melempar, menangkap, menggulirkan, dan lain-lain). 

Penguasaan kemampuan dasar akan mendasari ketrampilan gerak 

olahraga. Ketrampilan dasar ini harus dikembangkan sejak dini dengan mengikuti 

prinsip tertentu , sesuai tahap perkembangan siswa. 

Dengan model pembelajaran bermain yang diharapkan mampu 

meningkatkan gerak dasar siswa 

 

C. Perumusan Hipotesis 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis: aplikasi 

model pembelajaran bermain dapat meningkatkan kemampuan gerak dasar siswa 

kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan olahraga SD Negeri Mojosongo 

3  Surakarta. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Maret sampai bulan Mei 

2007. 

 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Suwandi (2004: 119) mengungkapkan bahwa PTK merupakan 

penelitian yang bersifat reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan 

riil yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar, kemudian 

direfleksikan alternatif pemecah masalahnya dan ditindaklanjuti dengan tindakan-

tindakan nyata yang terencana dan terukur. Hal penting dalam PTK adalah 

tindakan nyata (action) yang dilakukan oleh guru (dan bersama pihak lain) untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Tindakan itu 
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harus direncanakan dengan baik dan dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam 

pemecahan masalah tersebut. Jika ternyata program tersebut belum dapat 

memecahkan masalah yang ada, maka perlu dilakukan penelitian siklus 

berikutnya (siklus kedua) untuk mencoba tindakan lain (alternatif pemecahan lain 

sampai permasalahan dapat diatasi). 

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan PTK, perlu diketahui 

karakteristik dari PTK itu sendiri. Menurut Rochman Natawidjaya (dalam 

Suwandi, 2004: 119-120) karakteristik PTK meliputi: 

1) Merupakan prosedur penelitian di tempat kejadian yang dirancang untuk 

menanggulangi masalah nyata di tempat yang bersangkutan. 

2) Diterapkan secara kontekstual, artinya variabel-variabel atau faktor-faktor 

yang telah ditelah selalu terkait dengan keadaan dan suasana penelitian. 

3) Terarah pada perbaikan atau peningkatan mutu kinerja guru di kelas. 

4) Bersifat fleksibel (disesuaikan dengan keadaan). 

5) Banyak mengandalkan data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan 

atas perilaku serta refleksi peneliti. 

6) Bersifat situasional dan spesifik, umumnya dilaksanakan dalam bentuk studi 

kasus. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan PTK dilakukan melalui empat 

tahap, yakni: (1) perencanaan tindakan (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi 

dan interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi. Secara jelas langkah-langkah 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Siklus I     Siklus II     

  Plan                     Plan                    dst 

 

 

Reflect           Act          Reflect            Act 

 

 

           Observe             Observe  
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Gambar 3: Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

(Sumarwati, 2005) 

Keterangan: 

1. Plan (perencanaan tindakan): akan membantu siswa dengan aplikasi model 

pembelajaran bermain untuk meningkatkan gerak dasar.  

2. Act (pelaksanaan tindakan) : pelaksanaan aplikasi model pembelajaran bermain 

dalam meningkatkan gerak dasar.  

3. Observe (observasi dan interpretasi): mengamati proses penerapan aplikasi 

model pembelajaran bermain. 

4. Reflect (analisis dan refleksi): mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan 

aplikasi model pembelajaran bermain yang telah dilakukan pada  

siklus 1       siklus II dst. 

 

 

 Tabel 1: Rincian Kegiatan Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian 

Bulan 
No  Kegiatan 

Febr Mart April Mei Juni      

1 Persiapan survei awal sampai 

penyusunan proposal 
 x x x     

2 Seleksi informan, penyiapan 

instrumen dan alat 
- - - x x     

3 Pengumpulan data dan 

treatment 
 - x x x x x x x x x  

4 Analisis data    - - x x  

5 Penyusunan laporan    - - - x x x x x 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) yang menggunakan pendekatan kualitatif karena menggunakan sumber 

data langsung sebagai latar ilmiah, data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat, 
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dibatasi oleh fokus. Analisis data dilakukan secara induktif dan lebih 

mementingkan proses daripada hasil. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah participatori action research, 

penelitian terlibat secara langsung dari awal hingga akhir penelitian. Dalam 

penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan untuk menyusun rencana kegiatan, 

melaksanakan tindakan pembelajaran, mengobservasi pelaksanakan pembelajaran, 

mengadakan wawancara dengan subjek penelitian, dan akhirnya melaporkan hasil 

penelitian. 

 

C. Subjek Penelitian 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SD Negeri 

Mojosongo 3 Surakarta.. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variable yang diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan gerak 

dasar (lari, lompat, lempar) dan pendekatan bermain. Data yang dikumpulkan 

adalah : 

1. Kemampuan lari cepat. 

2. Kemampuan melompat. 

3. Kemampuan melempar. 

4. Semangat dan keaktivan siswa dalam proses pembelajan pendidikan jasmani. 

5. Kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran. 

6.   Kreativitas guru dalam menciptakan modivikasi alat yang sesuai untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar lari, lompat, lempar. 

7. Ketepatan guru dalam memilih model pembelajaran bermain untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar lari, lompat, lempar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tindakan kelas, pelaksanaan tindakan diikuti secara 

simultan dengan kegiatan observasi pengumpulan data (monitoring). Kegiatan ini 

digunakan untuk mengumpulkan data sebagai bahan refleksi dan analisis. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 29 

Observasi dilakukan sendiri oleh guru dan peneliti untuk mendapatkan data yang 

rinci dan akurat. Data-data dikumpulkan dengan : 

1. Kemampuan lari cepat siswa kelas 2 SD diukur dengan lari Zig-zag. 

2. Kemampuan melompat diukur dengan Standing Broad Jump. 

3. Kemampuan melempar diukur dengan Medicine Ball Throw.  

4. Semangat dan keaktivan siswa diperoleh dengan pengamatan lapangan. 

5. Data kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran diperoleh melalui kartu 

ceria. 

6. Kreativitas guru dalam menciptakan modivikasi alat yang sesuai untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar lari, lompat, lempar melalui lembar 

observasi dan pengamatan lapangan.. 

7. Ketepatan guru dalam memilih model pembelajaran bermain untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar lari, lompat, lempar melalui lembar 

observasi dan pengamatan lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif . Hal ini dilakukan karena sebagian besar data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini berupa uraian deskriptif tentang perkembangan pembelajaran 

Penjas.dan sebagian menggunakan statistik deskreptif. Sebagai berikut : 

1. Mencari Reliabilitas Tes 

R  = 
A

WA

MS

MSMS −
 

Keterangan : 

R               = Koefisien Reliabilitas 

MSA             = Kuadrat rata-rata diantara subyek 

MSW            = Kuadrat rata-rata dalam subyek 
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2. Mencari T Score 

Langkah langkah mencari T score menurut Mulyono B (2000: 104) sebagai 

berikut: 

1) Mencari rentangan dari angka yang kasar hasil tes 

2) Menetapkan interval (i) 

3) Membuat tabel frekwensi 

4) Membuat frekwensi (f) dengan  men-tally 

5) Mencari comulatif (cf) dari bawah 

6) Mencari cf-1/2 f 

7) Mencari  persen (%) dengan rumus: 
N

fCf 2/1−
 x 100 

8) Mencari T score dengan menggunakan tabel T score 

 

 

 

 

 

 

G. Prosedur Penelitian 

Untuk memperoleh hasil penelitian seperti yang diharapkan, prosedur 

penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Pengenalan Masalah 

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah: 

a. Mengidentifikasi masalah 

b. Menganalisis masalah secara mendalam dengan mengacu pada teori-teori 

yang relevan 

c. Menyusun bentuk tindakan yang sesuai dengan siklus pertama 

d. Menyusun alat monitoring dan evaluasi 

2. Tahap Persiapan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan yang meliputi: 
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a. Penyusunan jadwal penelitian 

b. Penyusunan rencana pembelajaran 

c. Penyusunan tes evaluasi 

3. Tahap Penyusunan Rencana Tindakan 

Rencana tindakan disusun dalam 3 siklus, yaitu siklus I, siklus II, dan siklus 

III. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, serta tahap analisis dan 

refleksi. 

4. Tahap Implementasi Tindakan 

Dalam tahap ini peneliti melaksanakan hipotesis, yakni untuk meningkatkan 

kemampuan gerak dasar siswa kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani dengan aplikasi model pembelajaran 

bermain. Hipotesis tindakan ini dimaksudkan untuk menguji kebenarannya 

melalui tindakan yang telah direncanakan. 

5. Tahap Pengamatan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan lapangan terhadap siswa yang 

sedang melakukan kegiatan belajar-mengajar di bawah bimbingan guru. 

 

 

6. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan dari semua kegiatan yang telah 

dilakukan selama penelitian. 

 

H. Proses Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

kemampuan gerak dasar pada siswa kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta 

melalui pengoptimalan aplikasi pembelajaran bermain. Setiap tindakan upaya  

pencapaian tujuan tersebut dirancang dalam satu unit sebagai satu siklus. Setiap 

siklus terdiri atas empat tahap, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) observasi dan interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi untuk 

perencanaan siklus berikutnya. Penelitian ini, direncanakan dalam 3 siklus. 
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a. Rancangan Siklus I 

1) Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti dan guru kelas menyusun: 

(a) Skenario pembelajaran sebagai berikut: 

- Guru bersama peneliti menyusun bentuk gerakan dan permainan 

untuk meningkatkan kemampuan berlari, melompat, dan 

melempar.  

- Guru bersama peneliti membuat media yang diperlukan dalam 

pembelajaran lari, lompat, dan lempar. Media dibuat dari kotak 

kardus, ban bekas, botol air mineral, pralon, dll. 

(b) Instrumen untuk evaluasi yang berupa tes kemampuan gerak dasar dan 

pengisian kartu ceria. 

(c) Menetapkan indikator ketercapaian tujuan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Indikator Ketercapaian Belajar Siswa 

Persentase 
Target Capaian 

 
Aspek 

yang Diukur Siklus 
1 

Siklus 
2 

Siklus 
3 

 
 

Cara mengukur 

Keaktivan siswa 
selama 
pembelajaran 

30% 

 

40% 

 

 

 

50% 

 

 

Diamati saat guru memberikan 
materi model pembelajaran 
bermain kepada siswa pada 
awal pembelajaran 

Keaktivan 
semangat siswa 
dalam mengikuti 
pembelajaran 

 
 

40% 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 

Diamati saat pembelajaran  
dengan menggunakan lembar 
observasi oleh peneliti dan 
dihitung dari jumlah siswa 
yang menunjukkan kesung-
guhan dalam kegiatan belajar 
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Siswa yang sudah 
mampu 
melakukan 
permainan gerak 
dasar. 

 

  30% 

 

  40% 

 

    50%                     

mengajar. 

Diamati saat pembelajaran  
dengan menggunakan lembar 
observasi oleh peneliti. 

 

 

Ketuntasan hasil  

belajar (hasil dari 
tes kemampuan 
gerak dasar) 

 

40% 50% 65% Dihitung dari jumlah siswa 
yang memperoleh nilai 65 ke 
atas untuk tes kemampuan 
gerak dasar. Siswa yang 
mendapat nilai 65 atau lebih 
dinyatakan telah mencapai 
ketuntasan belajar. 

Kepuasan siswa 
terhadap proses 
pembelajaran 
 
 

30% 40% 50% Diamati setelah pembelajaran 
dengan menggunakan kartu 
ceria.  

 

2) Tahap pelaksanaan, dilakukan dengan melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan, Tahap ini dilakukan bersamaan 

dengan observasi terhadap dampak tindakan. 

3) Tahap observasi dan interpretasi, dilakukan dengan mengamati dan 

menginterpretasikan aktivitas aplikasi pembelajaran bermain pada proses 

pembelajaran pendidikan jasmani maupun pada hasil pembelajaran yang 

telah dilaksanakan untuk mendapatkan data tentang kekurangan dan 

kemajuan aplikasi tindakan pertama. 

4) Tahap analisis dan refleksi, dilakukan dengan menganalisis hasil observasi 

dan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan bagian mana yang perlu 

diperbaiki atau disempurnakan dan bagian mana yang telah memenuhi 

target. 

b. Rancangan Siklus II dan III 

Pada siklus II perencanaan tindakan dikaitkan dengan hasil yang telah 

dicapai pada tindakan siklus I sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut dengan 

materi pembelajaran sesuai dengan silabus mata pelajaran pendidikan jasmani. 

Demikian halnya dengan siklus III yang perbaikan tindakannya dikaitkan dengan 
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tindakan pada siklus II dan seterusnya, termasuk perwujudan tahap pelaksanaan, 

observasi dan interpretasi, serta analisis dan refleksi yang juga mengacu pada 

siklus sebelumnya.Terakhir diadakan tes kemampuan gerak dasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Survei Awal 

Sebelum melaksanakan proses penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melakukan kegiatan survei awal untuk mengetahui keadaan nyata yang ada di 

lapangan. Hasil dari kegiatan survei awal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Siswa terlihat kurang memperhatikan saat pelajaran pendidikan jasmani 

(Penjas). 

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru, 

menurut keterangan dari guru, siswa cenderung sulit diatur saat pembelajaran 

Penjas berlangsung. Hal ini dapat dibuktikan oleh peneliti saat melakukan 

pengamatan. Saat mengikuti pelajaran Penjas, siswa menunjukkan sikap 

seenaknya sendiri, tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak 

memperhatikan pelajaran dengan sepenuhnya (sambil lalu), ada yang 

berbicara dengan teman, bahkan ada yang bermain sendiri dengan temannya. 
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2. Terbatasnya sarana dan prasarana Penjas 

Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran Penjas. Hal itu terbukti dengan sedikitnya alat-alat olahraga 

yang dimiliki sekolah untuk pembelajaran Penjas. 

3. Guru kurang kreatif menciptakan modivikasi alat-alat untuk pembelajaran 

Penjas. 

Hal itersebut dapat dilihat bahwa selama ini pembelajaran Penjas dilakukan 

guru hanya berupa permainan sederhana tanpa alat seperti permainan ular-

ularan. 

4. Guru kesulitan dalam menemukan model pembelajaran bermain yang tepat 

untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar siswa. 

Dalam setiap pembelajaran Penjas, siswa menunjukkan sikap yang kurang 

berminat dan kurang antusias. Siswa terlihat bosan dan tidak menaruh 

perhatian sepenuhnya pada pelajaran karena model permainan yang dilakukan 

monoton. Guru sudah mencoba membangkitkan minat siswa dengan memberi 

pendekatan secara langsung dan menegur siswa yang tidak memperhatikan 

pelajaran. Namun, cara ini belum mampu membangkitkan minat siswa. 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Proses penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus yang masing-masing 

siklus terdiri dari 4 tahapan, yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 

observasi dan interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan I 

Kegiatan perencanaan tindakan I dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Maret 

2007 di SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Peneliti dan guru kelas 

mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses 

penelitian ini. Kemudian disepakati bahwa pelaksanaan tindakan pada siklus I 

akan dilaksanakan selama dua kali pertemuan, yakni pada hari Rabu, 21 Maret 

2007 dan Rabu, 28 Maret 2007. Pada tahap sebelumnya pada hari Rabu, 14 

Maret 2007 guru bersama peneliti mengukur kemampuan gerak dasar lari 
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lompat, lempar siswa sebagai tes awal. Berdasar hasil pengukuran tersebut 

guru bersama peneliti merencanakan tindakan I meliputi kegiatan sebagai 

berikut: 

(1) Peneliti bersama guru merancang  skenario pembelajaran bermain untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar, yakni dengan langkah-langkah: 

(a) Peneliti menjelaskan mengenai materi gerak dasar yang akan 

diajarkan. 

(b) Peneliti memberikan contoh  kemampuan gerak dasar dalam bentuk 

permainan kepada siswa.  

(c) Peneliti dan siswa melakukan refleksi terhadap proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. 

(2) Peneliti dan guru menyusun Rencana Pembelajaran (RP) untuk materi 

gerak dasar.  

(3) Guru bersama peneliti membuat media yang diperlukan dalam 

pembelajaran lari, lompat, dan lempar. Media dibuat dari kotak kardus, 

botol air mineral, simpai, bola tenis, bola berisi pasir, gelang-gelang dari 

selang, dll. 

(4) Peneliti dan guru menyusun instrumen penelitian, yakni berupa tes dan 

non tes. Instrumen tes dinilai dari hasil tes lari, tes lompat, dan melempar 

bola dengan target. Sedangkan instrumen non tes dinilai berdasarkan 

pedoman observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati 

keaktifan dan sikap siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

b. Pelaksanaan Tindakan I 

 Pelaksanaan tindakan I ini direncanakan berlangsung selama dua kali 

pertemuan, yakni pada hari Rabu, 21 Maret 2007 dan Rabu, 28 Maret 2007 di 

lapangan SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Masing-masing pertemuan 

dilaksanakan selama 2 x 40 menit. Sesuai dengan skenario pembelajaran pada 

siklus I ini pembelajaran dilakukan oleh peneliti,dan peneliti sekaligus 

melakukan observasi terhadap proses pembelajaran dan wawancara kepada 

beberapa siswa setelah pembelajaran berakhir.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 37 

Materi pelaksanaan tindakan I, pada pertemuan pertama (Rabu, 21 Maret 

2007) ini adalah model pembelajaran bermain untuk meningkatkan 

kemampuan gerak dasar. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti memberikan gerakan pemanasan yang berkaitan dengan materi 

kemampuan gerak dasar. 

2) Peneliti menjelaskan materi kemampuan gerak dasar dalam bentuk 

permainan; gerak dasar lari (lari menggiring simpai, lari menuju simpai), 

gerak dasar lompat (melompati simpai dengan satu kaki bergantian kanan/ 

kiri, melompati simpai dengan dua kaki, melompati simpai dengan variasi 

gerakan), gerak dasar lempar (melempar bola tenis ke target simpai 

berangka, melempar bola tenis ke target berupa bola yang berisi pasir). 

3) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. 

4) Peneliti memberi contoh bagaimana cara melakukan permainan dengan 

baik. Misalnya cara berlari menggiring simpai, cara melompati simpai 

dengan satu atau dua kaki, dan cara melempar bola tenis ke target dengan 

benar. 

5) Peneliti menyuruh siswa melakukan model pembelajaran bermain tersebut 

dengan baik. 

6) Siswa melakukan model pembelejaran bermain yang disampaikan dan 

dicontohkan oleh peneliti.  

7) Peneliti memotivasi siswa agar mempunyai semangat dalam melakukan 

model pembelajaran tersebut. 

8) Di akhir pembelajaran, siswa diberi kartu ceria oleh peneliti. 

 

Materi pada pelaksanaan tindakan I, pada pertemuan kedua (28 Maret 

2007) ini adalah model pembelajaran bermain untuk meningkatkan 

kemampuan gerak dasar. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti memberikan gerakan pemanasan yang berkaitan dengan materi 

kemampuan gerak dasar. 
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2) Peneliti menjelaskan materi kemampuan gerak dasar lari dan lompat 

(permainan lari dan lompat simpai), gerak dasar lempar (melempar bola ke 

target simpai berangka, melempar bola tenis ke botol). Tes kompetisi di 

lakukan bersamaan dengan pemberian materi dengan tujuan anak lebih 

termotivasi. 

3) Siswa mendengarkan penjelasan dari peneliti. 

4) Peneiti memberi contoh bagaimana cara melakukan permainan dengan 

baik. Misalnya cara melompati simpai dengan dua kaki, dan cara 

melempar bola ke target dengan benar. 

5) Peneliti menyuruh siswa melakukan model pembelajaran bermain tersebut 

dengan baik. 

6) Peneliti meyuruh siswa melakukan model pembelajaran bermain dengan 

sifat kompetisi antar teman. 

7) Siswa melakukan model pembelejaran bermain yang disampaikan dan 

dicontohkan oleh peneliti.  

8) Peneliti memotivasi siswa agar mempunyai semangat dalam melakukan 

model pembelajaran tersebut. 

9) Diakhir pembelajaran, siswa diberi kartu ceria oleh guru. 

Dalam tahap ini peneliti bertindak sebagai pemimpin jalannya kegiatan 

pembelajaran, sedangkan guru hanya bertindak sebagai partisipan pasif. 

c. Observasi dan Interpretasi 

Peneliti mengamati proses pembelajaran bermain untuk meningkatkan 

kemempuan gerak dasar. Pada pertemuan pertama (Rabu, 21 Meret selama 2 x 

40 menit), peneliti mengajarkan materi gerak dasar dan memberikan 

permainan gerak dasar. Permainan untuk gerak dasar lari (lari menggiring 

simpai, lari menuju simpai), gerak dasar lompat (melompati simpai dengan 

satu kaki bergantian kanan/ kiri, melompati simpai dengan dua kaki, 

melompati simpai dengan variasi gerakan), gerak dasar lempar (melempar 

bola tenis ke target simpai berangka, melempar bola tenis ke target berupa 

bola yang berisi pasir). Setelah itu, siswa diminta untuk melakukan permainan 

tersebut. Pada pertemuan kedua (28 Maret 2007 selama 2 x 40 menit), peneliti 
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memberikan model pembelajaran bermain untuk meningkatkan gerak dasar 

dengan model permainan yang berbeda dengan model permainan yang 

sebelumnya. Model permainan ini disertai kompetisi untuk lebih memotifasi 

siswa. Dari kegiatan tersebut, diperoleh deskripsi tentang jalannya proses 

belajar mengajar gerak dasar dengan model pembelajaran bermain sebagai 

berikut: 

1) Sebelum mengajar, peneliti dan guru telah membuat rencana pembelajaran 

yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam mengajar. Rencana 

pembelajaran tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yakni 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

2) Peneliti sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran gerak dasar dengan 

benar, yaitu dengan cara mengajar secara konseptual. Artinya, peneliti 

mengajar dengan arah dan tujuan yang jelas dan terencana. Pada awal 

pembelajaran, peneliti dengan jelas mengemukakan apa yang akan 

diajarkan pada hari itu kepada siswa, yaitu bagaimana mengaplikasikan 

model pembelajaran bermain untuk meningkatkan gerak dasar. Peneliti 

memberikan gerakan pemanasan yang berkaitan dengan materi 

kemampuan gerak dasar. Pada pertemuan pertama (2 x 40 menit) peneliti 

menjelaskan materi kemampuan gerak dasar dalam bentuk permainan; 

gerak dasar lari (lari menggiring simpai, lari menuju simpai), gerak dasar 

lompat (melompati simpai dengan satu kaki bergantian kanan/ kiri, 

melompati simpai dengan dua kaki, melompati simpai dengan variasi 

gerakan), gerak dasar lempar (melempar bola tenis ke target simpai 

berangka, melempar bola tenis ke target berupa bola yang berisi pasir). 

Pada pertemuan kedua (2 x 40 menit) guru menjelaskan materi 

kemampuan gerak dasar lari dan lompat (permainan lari dan lompat 

simpai), gerak dasar lempar (melempar bola ke target simpai berangka, 

melempar bola tenis ke botol). Setiap akhir pembelajaran guru 

memberikan kartu ceria untuk dipilih siswa sesuai kondisinya. Kartu ceria 

diberikan untuk mengetahui apakah anak merasa senang, biasa atau 

merasa tidak senang setelah diberi pembelajaran gerak dasar tersebut. 
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3) Peneliti memotivasi siswa agar melakukan model pembelajaran bermain 

untuk meningkatkan gerak dasar. Sebelumnya guru memberikan contoh 

permainan dengan benar. Siswa dengan semangat melakukan apa yang di 

perintah oleh guru. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses belajar mengajar gerak dasar 

diperoleh gambaran tentang motivasi dan aktivitas siswa selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, yaitu sebagai berikut: 

a) Siswa yang aktif selama pemberian materi gerak dasar sebesar 55%, 

sedangkan 45% lainnya tampak berbicara dengan temannya, melamun, 

dan bermain sendiri bersama teman yang lain. Dari hasil wawancara 

dengan siswa yang kurang aktif selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, diperoleh penjelasan bahwa di antara mereka ada yang 

kurang menyukai materi gerak dasar. 

b) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung sebesar 

60%, sedangkan 40% lainnya kurang memperhatikan penjelasan dari 

peneliti. Siswa tersebut bermain sendiri dengan temannya. Sedangkan 

posisi peneliti lebih banyak berada di depan. Jadi siswa yang berada di 

bagian belakang merasa tidak diperhatikan, sehingga bisa berbuat 

seenaknya saja. 

Adapun berdasarkan hasil pekerjaan siswa dapat diidentifikasi: 

a) Siswa yang sudah mampu melakukan permainan gerak dasar dengan baik 

(dengan disertai gerakan lari, lompat dan lempar yang baik) sebesar 45%, 

sedangkan siswa yang lainnya melakukan permainan gerak dasar tanpa 

disertai gerakan yang benar, sehingga terkesan asal melakukan gerakan. 

b) Siswa yang dapat melakukan tes kompetisi kemampuan gerak dasar pada 

pertemuan kedua siklus pertama dengan mendapat nilai baik (mendapat 

nilai 65 ke atas) 55%, sedangkan siswa yang lainnya belum sempurna 

nilainya. Hal ini disebabkan mereka kesulitan dan merasa asing melakukan 

tes kompetisi gerak dasar. 

c) 60% siswa merasa senang dengan model pembelajaran gerak dasar (hasil 

kartu ceria) 
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Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh peneliti yang terlihat dalam 

kegiatan ini yaitu: 

1) Terlalu banyak permaianan sehingga anak merasa bosan dan lelah. 

Terbukti dengan mereka bermain dengan teman maupun berbicara dengan 

teman. 

2) Posisi peneliti lebih banyak berada di depan, sehingga ia tidak dapat 

memonitor siswa yang berada di bagian belakang. 

3) Peneliti masih belum bisa membangkitkan semangat siswa untuk mau 

melakukan permaian dengan benar. 

Sedangkan dari sisi siswa ditemukan beberapa kekurangan, yakni 

sebagai  berikut: 

1) Pada awalnya, siswa sudah tertarik dengan permaian gerak dasar tersebut. 

Namun, setelah materi yang diberikan terlalu banyak maka siswa menjadi 

bosan sehingga terlihat beberapa siswa yang kurang memperhatikan 

pelajaran.. 

2) Siswa masih kesulitan dalam melakukan permainan gerak dasar karena 

dari hasil wawancara dengan siswa mereka merasa asing atau belum 

pernah mendapat permainan tersebut. hanya 45% siswa yang mampu 

permainan gerak dasar dengan benar, sedangkan siswa yang lain masih 

asal dalam melakukan permainan tesebut. 

3) Siswa kurang antusias dalam permainan karena kurang adanya materi 

kompetisi antar kelompok. 

d. Analisis dan Refleksi Tindakan I 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti melakukan analisis dan 

refleksi sebagai berikut: 

1) Agar siswa tidak merasa cepat bosan dan lelah maka peneliti sebaiknya 

mengurangi materi pembelajaran bermain untuk meningkatkan gerak 

dasar. 
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2) Agar siawa tidak cepat bosan maka siswa sebaiknya diberi permainan 

yang berbeda-beda dan dengan peralatan yang berbeda dari permainan 

sebelumnya. 

3) Peneliti tidak hanya berada di depan saat memberikan penjelasan kepada 

siswa. Peneliti juga harus memonitor siswa yang berada di bagian 

belakang, agar mereka juga ikut aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

4) Agar siswa tidak merasa asing dengan permainan tersebut maka peneliti 

memberikan penjelasan cara bermain dengan benar dalam pembelajaran 

bermain untuk meningkatkan gerak dasar. 

5) Peneliti sebaiknya memberikan materi permainan kompetisi antar 

kelompok sehingga siswa semakin antusias dalam bermain. 

6) Agar siswa menjadi lebih antusias dengan materi gerak dasar tersebut, 

sebaiknya peneliti memberikan banyak motifasi kepada siswa. 

7)  Untuk mendorong siswa agar lebih aktif dalam melakukan permainan 

gerak dasar, sebaiknya peneliti memberikan reward kepada siswa, 

misalnya berupa pujian seperti: bagus sekali, baik sekali, tepat sekali, 

bagus, dan sebagainya ataupun dengan memberi nilai tambahan kepada 

siswa tersebut. 

 

2. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan II 

Pada hari Selasa, 10 April 2007 di ruang tamu SD Negeri Mojosongo 3 

Surakarta, peneliti dan guru kelas II mengadakan diskusi. Dalam kesempatan 

kali ini, peneliti menyampaikan analisis hasil observasi terhadap siswa kelas II 

yang dilakukan pada siklus I. Peneliti menyampaikan segala kelebihan dan 

kekurangan selama berlangsungnya proses pembelajaran bermain untuk 

meningkatkan kemempuan gerak dasar pada siklus I. 

Untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada, akhirnya peneliti dan 

guru mengambil keputusan sebagai berikut: 
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1) Peneliti mengurangi materi pembelajaran bermain untuk meningkatkan 

gerak dasar.  

2) Peneliti memberikan permainan yang berbeda dengan siklus I dan dengan 

peralatan yang berbeda pula. 

3) Peneliti mengubah posisi saat mengajar dengan berdiri berpindah-pindah 

mendekati siswa yang kurang bersemangat, guru sesekali berada di depan 

siswa dan sesekali berada di belakang maupun di tengah saat pembelajaran 

tersebut.  

4) Peneliti memberikan penjelasan yang jelas dan benar sehingga anak tidak 

merasa asing lagi. 

5) Peneliti memberikan materi permainan kompetisi antar kelompok sehingga 

siswa semakin antusias dalam bermain. 

6) Peneliti lebih memberikan motivasi kepada siswa, dengan memberi 

semangat saat pembelajaran tersebut. 

Peneliti akan memberikan reward bagi siswa yang aktif dan memperoleh nilai 

tertinggi saat berlangsungnya permainan 

Tahap perencanaan tindakan II meliputi kegiatan sebagai berikut: 

(1) Peneliti bersama guru merancang skenario pembelajaran  bermain untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar, yakni dengan langkah-langkah: 

(a) Peneliti menjelaskan mengenai materi gerak dasar yang akan diajarkan 

pada hari itu, siswa menyimak. 

(b) Peneliti memberikan contoh kemampuan gerak dasar dalam bentuk 

permainan kepada siswa.  

(c) Peneliti dan siswa melakukan refleksi terhadap proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. 

(2) Peneliti dan guru menyusun Rencana Pembelajaran (RP) untuk materi 

gerak dasar.  

(3) Guru bersama peneliti membuat media yang diperlukan dalam 

pembelajaran lari, lompat, dan lempar. Media dibuat dari kaleng bekas, 

botol air mineral, bola besar, dan tali. 
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(4) Peneliti dan guru menyusun instrumen penelitian, yakni berupa tes dan 

non tes. Instrumen tes dinilai dari hasil tes balap lari, tes lompat lari, dan 

melempar bola dengan target yang sebagian tes dilakukan antar kelompok. 

Sedangkan instrumen non tes dinilai berdasarkan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti dengan mengamati keaktivan dan sikap siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

b. Pelaksanaan Tindakan II 

Pelaksanaan tindakan II ini direncanakan berlangsung selama dua kali 

pertemuan, yakni pada hari Jumat, 13 April 2007 dan Rabu, 18 April 2007 di 

lapangan SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Masing-masing pertemuan 

dilaksanakan selama 2 x 40 menit. Dalam kegiatan ini peneliti 

mengaplikasikan solusi yang telah disepakati dengan guru untuk mengatasi 

kekurangan pada proses pembelajaran apresiasi puisi dalam siklus I. 

Sesuai dengan skenario pembelajaran pada siklus II ini pembelajaran 

dilakukan oleh peneliti. Peneliti sekaligus melakukan observasi terhadap 

proses pembelajaran dan wawancara kepada beberapa siswa setelah 

pembelajaran berakhir.  

Materi pelaksanaan tindakan II, pada pertemuan pertama (Jumat, 13 

April 2007) ini adalah model pembelajaran bermain untuk meningkatkan 

kemampuan gerak dasar. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti memberikan gerakan pemanasan yang berkaitan dengan materi 

kemampuan gerak dasar. 

2) Peneliti menjelaskan materi kemampuan gerak dasar dalam bentuk 

permainan; gerak dasar lari (lari mengambil bola dan kaleng), gerak dasar 

lompat (melompati kaleng perorangan dan berpasangan), gerak dasar 

lempar (melempar bola besar). Siswa mendengarkan penjelasan dari 

peneliti 

3) Peneliti memberi contoh bagaimana cara melakukan permainan dengan 

baik. Misalnya cara berlari mengambil bola dan kaleng, cara melompati 

kaleng, dan cara melempar bola besar dengan benar. 
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4) Peneliti menyuruh siswa melakukan model pembelajaran bermain tersebut 

dengan baik. 

5) Siswa melakukan model pembelejaran bermain yang disampaikan dan 

dicontohkan oleh peneliti  

6) Peneliti memotivasi siswa agar mempunyai semangat dalam melakukan 

model pembelajaran tersebut. 

7) Di akhir pembelajaran, siswa diberi kartu ceria oleh peneliti. 

Materi pada pelaksanaan tindakan II, pada pertemuan kedua (18 April 

2007) ini adalah model pembelajaran bermain untuk meningkatkan 

kemampuan gerak dasar. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti memberikan gerakan pemanasan yang berkaitan dengan materi 

kemampuan gerak dasar. 

2) Peneliti menjelaskan materi kemampuan gerak dasar lari (Lari sambung 

menuju simpai), gerak dasar lompat (Lompat dengan simpai, lompat dua 

kaki), dan gerak dasar lempar (Lempar bola tenis). Tes kompetisi antar 

kelompok di lakukan bersamaan dengan pemberian materi dengan tujuan 

anak lebih termotivasi. Siswa mendengarkan penjelasan dari peneliti. 

3) Peneliti memberi contoh bagaimana cara melakukan permainan dengan 

baik. Misalnya cara melompati simpai dengan dua kaki, dan cara 

melempar bola tenis dengan benar. 

4) Peneliti menyuruh siswa melakukan model pembelajaran bermain tersebut 

dengan baik. 

5) Peneliti meyuruh siswa melakukan model pembelajaran bermain dengan 

sifat kompetisi. 

6) Siswa melakukan model pembelajaran bermain yang disampaikan dan 

dicontohkan oleh peneliti.  

7) Peneliti menanyakan kepada siswa apakah ada yang merasa kesulitan 

dalam melakukan permainan gerak dasar. 

8) Peneliti memotivasi siswa agar mempunyai semangat dalam melakukan 

model pembelajaran tersebut. 
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9) Diakhir pembelajaran , siswa diberi kartu ceria oleh peneliti. 

Dalam tahap ini peneliti bertindak sebagai pemimpin jalannya kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

c. Observasi dan Interpretasi 

Peneliti mengajar sekaligus melakukan observasi pada siswa kelas II di 

lapangan olahraga SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Kegiatan observasi ini 

dimaksudkan untuk medeskripsikan apakah kekurangan-kekurangan pada 

siklus I sudah bisa diatasi atau belum. Seperti pada siklus I, pelaksanaan 

tindakan II dilaksanakan selama dua kali pertemuan yakni Pada pertemuan 

pertama (Jumat, 13 April 2007 selama 2 x 40 menit), pertemuan kedua (Rabu, 

18 April 2007 selama 2 x 40 menit). Peneliti mengamati sekaligus mengajar 

proses pembelajaran bermain untuk meningkatkan kemempuan gerak dasar . 

Seperti pada kegiatan observasi sebelumnya, peneliti mengamati seluruh 

kegiatan yang terjadi di dalam lapangan tersebut. Dari kegiatan observasi 

tersebut, diperoleh deskripsi tentang jalannya proses belajar mengajar gerak 

dasar dengan model pembelajaran bermain sebagai berikut:  

1) Sebelum mengajar, guru telah membuat Rencana Pembelajaran yang akan 

dijadikan sebagai pedoman dalam mengajar. Rencana Pembelajaran 

tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yakni Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 

2) Pada awal pembelajaran, guru dengan jelas mengemukakan apa yang akan 

diajarkan pada hari itu kepada siswa, yaitu bagaimana mengaplikasikan 

model pembelajaran bermain untuk meningkatkan gerak dasar. Guru 

memberikan gerakan pemanasan yang berkaitan dengan materi 

kemampuan gerak dasar. Pada pertemuan pertama (2 x 40 menit) guru 

menjelaskan materi kemampuan gerak dasar dalam bentuk permainan; 

gerak dasar lari (lari mengambil bola dan kaleng), gerak dasar lompat 

(melompati kaleng perorangan dan berpasangan), gerak dasar lempar 

(melempar bola besar). Pada pertemuan kedua (2 x 40 menit) guru 

menjelaskan materi kemampuan gerak dasar lari (Berlari melewati teman), 

gerak dasar lompat (Lompat dengan tali, lompat dengan dua kaki 
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bergantian kanan/ kiri, gerak dasar lempar (Lempar Bola). Setiap akhir 

pembelajaran guru memberikan kartu ceria untuk dipilih siswa sesuai 

kondisinya. Kartu ceria berikan untuk mengetahui apakah anak merasa 

senang, biasa atau merasa tidak senang setelah diberi pembelajaran gerak 

dasar tersebut. 

3) Pada saat memberikan penjelasan dan melakukan permainan bersama 

dengan siswa, guru mengambil posisi di depan, di tengah, dan di bagian 

belakang kelas untuk mengontrol dan mengendalikan seluruh siswa, 

khususnya siswa yang berdiri bagian belakang. Akhirnya, siswa yang pada 

awalnya kurang semangat dan merasa tidak diperhatikan guru menjadi 

semangat untuk memperhatikan pemberian materi 

4) Guru memotivasi siswa agar melakukan model pembelajaran bermain 

untuk meningkatkan gerak dasar. Sebelumnya guru memberikan contoh 

permainan dengan benar. Siswa dengan semangat melakukan apa yang di 

perintah oleh guru. 

5) Guru dan siswa selalu memberikan applause pada setiap penampilan 

siswa. Guru juga memberikan reward berupa pujian, seperti: “Bagus 

sekali”, “Ayo semangat”, “ Ya Bagus”. Suasana tampak hidup dengan 

semangat dan antusiasme siswa yang tinggi. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses belajar mengajar gerak dasar 

diperoleh gambaran tentang motivasi dan aktivitas siswa selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, yaitu sebagai berikut: 

a) Siswa yang aktif selama pemberian materi gerak dasar sebesar 75%, 

sedangkan 25% lainnya tampak berbicara dengan temannya, melamun, 

dan bermain sendiri bersama teman yang lain. Dari hasil wawancara 

dengan siswa yang kurang aktif selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, diperoleh penjelasan bahwa di antara mereka ada yang tidak 

mendapat pasangan saat bermain, siswa masih bingung dengan permainan 

yang di berikan.  
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b) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung sebesar 

80%, sedangkan 20% lainnya kurang memperhatikan penjelasan dari guru. 

Siswa tersebut bermain sendiri dengan temannya.  

Adapun berdasarkan hasil pekerjaan siswa dapat diidentifikasi: 

a) Siswa yang sudah mampu melakukan permainan gerak dasar dengan baik  

(dengan disertai gerakan lari, lompat dan lempar yang baik) sebesar 75%, 

sedangkan siswa yang lainnya melakukan gerak dasar tanpa disertai 

gerakan yang benar, sehingga terkesan asal melakukan gerakan. 

b) Siswa yang dapat melakukan tes kompetisi antar kelompok kemampuan 

gerak dasar pada pertemuan kedua siklus pertama dengan mendapat nilai 

baik (mendapat nilai 65 ke atas) 70%, sedangkan siswa yang lainnya 

belum sempurna nilainya. Hal ini disebabkan ada beberapa siswa yang 

masih belum paham dengan materi permainan yang diberikan sehingga 

hasil tes kurang maksimal. 

c) 98% siswa merasa senang dengan model pembelajaran gerak dasar (hasil 

kartu ceria). 

Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh peneliti yang terlihat dalam 

kegiatan ini yaitu: 

1) Ada beberapa siswa yang masih belum paham dengan materi permainan 

yang diberikan sehingga hasil tes kurang maksimal. 

2) Ada beberapa siswa yang masih takut untuk melakukan permainan 

tersebut  

3) Untuk lebih bisa membangkitkan semangat permaianan antar kelompok 

maka guru perlu memberikan hukuman bila ada kelompok yang kalah 

salah satunya dengan lari di tempat sehingga lebih membangkitkan 

semangat. 

4) Terlalu banyak waktu senggang karena guru terlalu lama melakukan 

persiapan alat untuk materi yang selanjutnya sehingga siawa bermain 

sendiri atau bercanda dengan temannya menunggu persiapan guru. 

d. Analisis dan Refleksi Tindakan II 
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Proses pembelajaran bermain untuk meningkatkan kemempuan gerak dasar di 

lapangan SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta pada siklus II yang dilaksanakan 

selama dua kali pertemuan, yakni pada hari Jumat, 13 April 2007 dan Rabu, 

18 April 2007 berjalan dengan lancar. Siswa merespon dengan semangat dan 

antusias. Kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya telah 

dapat diatasi. Siswa yang pada awalnya kurang aktif dan merasa tidak senang , 

akhirnya menjadi aktif dan lebih bersemangat ketika di beri pembelajaran 

bermain. Secara keseluruhan, proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. 

Namun, masih ada sedikit kekurangan, yakni masih ada siswa yang belum 

paham dengan materi yang di berikan peneliti akibatnya siswa merasa bingung 

dalam melakukan permainan. Hal ini dapat di lihat dengan kurang efektivnya 

permainan dan dari hasil tes yang dilakukan oleh guru. Siswa belum mendapat 

nilai yang maksimal. Terlalu banyak waktu senggang karena guru terlalu lama 

melakukan persiapan alat untuk materi yang selanjutnya sehingga siawa 

bermain sendiri atau bercanda dengan temannya menunggu persiapan guru 

Untuk memanfaatkan waktu senggang sebaiknya guru mengajak siswa untuk 

ikut menyiapkan peralatan sehingga siswa tidak hanya menunggu persiapan 

guru. Ada beberapa siswa yang merasa masih takut atau enggan untuk ikut 

bermain maka sebaiknya guru ikut bermain dalam salah satu pembelajaran 

bermain untuk meningkatkan gerak dasar tersebut. Peneliti perlu melakukan 

pendekatan-pendekatan seperti peneliti ikut bermain dalam pembelajaran 

tersebut sehingga peneliti menjadi lebih dekat dengan siswa. Untuk lebih bisa 

membangkitkan semangat permaianan antar kelompok maka guru perlu 

memberikan hukuman bila ada kelompok yang kalah salah satunya dengan lari 

di tempat. 

 

 

 

3.  Siklus III 

a. Persiapan dan Rencana Tindakan III 
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Bertolak dari hasil analisis dan refleksi tindakan siklus II, maka pada 

siklus III ini, peneliti bersama dengan guru yang bersangkutan mengadakan 

diskusi untuk mengatasi kekurangan yang ada pada siklus sebelumnya. 

Kegiatan diskusi dilaksanakan pada hari Senin, 23 April 2007 di ruang tamu 

SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. 

Dalam diskusi tersebut, akhirnya disepakati bahwa untuk mengatasi 

kekurangan yang ada pada siklus sebelumnya, guru dan peneliti membuat 

rancangan tindakan III. Pelaksanaan tindakan pada siklus III ini dilaksanakan 

selama dua kali pertemuan, yakni Rabu, 25 April 2007 dan Rabu, 2 Mei 2007, 

masing-masing pertemuan berlangsung selama 2 x 40 menit. Terakhir pada 

tanggal 9 Mei diadakan Tes akhir untuk mengetahui kemampuan gerak dasar 

siswa setelah diadakan tindakan I, II, III.  

Untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada, akhirnya peneliti dan 

guru mengambil keputusan sebagai berikut: 

1) Peneliti memberi penjelasan lebih jelas dan mudah di pahami oleh siswa 

dengan cara memberi contoh secara langsung kepada siswa 

2) Peneliti ikut bermain dalam salah satu pembelajaran bermain untuk 

meningkatkan gerak dasar tersebut sehingga peneliti menjadi lebih dekat 

dengan siswa dangan begitu siswa tidak merasa takut lagi. 

3) Peneliti perlu memberikan hukuman bila ada kelompok yang kalah salah 

satunya dengan lari di tempat sehingga lebih membangkitkan semangat. 

4) Untuk memanfaatkan waktu senggang sebaiknya guru mengajak siswa 

untuk ikut menyiapkan peralatan sehingga siswa tidak hanya menunggu 

persiapan guru. 

5) Guru tetap memberikan permainan yang berbeda agar siswa tidak bosan. 

 

Tahap perencanaan tindakan III meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1) Peneliti bersama guru merancang skenario pembelajaran bermain untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar, yakni dengan langkah-langkah: 

(a) Peneliti menjelaskan mengenai materi gerak dasar yang akan diajarkan 

pada hari itu, siswa menyimak. 
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(d) Peneliti memberikan contoh kemampuan gerak dasar dalam bentuk 

permainan kepada siswa.  

(e) Peneliti melakukan refleksi terhadap proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. 

2) Peneliti dan guru menyusun Rencana Pembelajaran (RP) untuk materi 

gerak dasar.  

3) Guru bersama peneliti membuat media yang diperlukan dalam 

pembelajaran lari, lompat, dan lempar. Media dibuat dari kaleng bekas, 

simpai,dan bola besar. 

4) Peneliti dan guru menyusun instrumen penelitian, yakni berupa tes dan 

non tes. Instrumen tes dinilai dari hasil tes balap lari, tes lompat lari, dan 

melempar bola dengan target yang sebagian tes dilakukan antar kelompok.  

Sedangkan instrumen non tes dinilai berdasarkan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti dengan mengamati keaktivan dan sikap siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung 

b. Pelaksanaan Tindakan III 

Materi pelaksanaan tindakan I, pada pertemuan pertama (Rabu, 25 April 

2007) ini adalah model pembelajaran bermain untuk meningkatkan 

kemampuan gerak dasar. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti memberikan gerakan pemanasan yang berkaitan dengan materi 

kemampuan gerak dasar. 

2) Peneliti menjelaskan materi kemampuan gerak dasar dalam bentuk 

permainan gerak dasar lari (lari sambung menuju simpai), gerak dasar 

lompat (melompati simpai yang digeser), gerak dasar lempar (melempar 

bola  besar ). 

3) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. 

4) Peneliti memberi contoh bagaimana cara melakukan permainan dengan 

baik. Misalnya cara lari sambung menuju simpai dengan benar. 

5) Peneliti menyuruh siswa melakukan model pembelajaran bermain tersebut 

dengan baik. 
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6) Siswa melakukan model pembelajaran bermain yang disampaikan dan 

dicontohkan oleh guru.  

7) Peneliti memotivasi siswa agar mempunyai semangat dalam melakukan 

model pembelajaran tersebut. 

8) Di akhir pembelajaran, siswa diberi kartu ceria oleh peneliti. 

 

Materi pada pelaksanaan tindakan III, pada pertemuan kedua (Rabu, 2 

Mei 2007) ini adalah model pembelajaran bermain untuk meningkatkan 

kemampuan gerak dasar. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti memberikan gerakan pemanasan yang berkaitan dengan materi 

kemampuan gerak dasar. 

2) Peneliti menjelaskan materi kemampuan gerak dasar lari dan lompat 

(permainan hitam hijau, permainan sop buah), gerak dasar lempar (oper 

bola) 

3) Siswa mendengarkan penjelasan dari peneliti. 

4) Peneliti memberi contoh bagaimana cara melakukan permainan dengan 

baik. Misalnya cara melempar bola ke teman dengan benar. 

5) Peneliti menyuruh siswa melakukan model pembelajaran bermain tersebut 

dengan baik. 

6) Siswa melakukan model pembelejaran bermain yang disampaikan dan 

dicontohkan oleh peneliti.  

7) Peneliti meyuruh siswa melakukan model pembelajaran bermain dengan 

sifat kompetisi. 

8) Peneliti memotivasi siswa agar mempunyai semangat dalam melakukan 

model pembelajaran tersebut. 

9) Diakhir pembelajaran, siswa diberi kartu ceria oleh guru. 

Dalam tahap ini peneliti bertindak sebagai pemimpin jalannya kegiatan 

pembelajaran, sedangkan guru hanya bertindak sebagai partisipan pasif. 

c. Observasi dan Interpretasi 
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Selama mengajar di kelas II, peneliti mengamati jalannya proses 

pembelajaran dengan menjadi partisipan aktif. Dari kegiatan ini, peneliti 

mencatat bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik. Siswa terlihat 

tertib dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan tindakan 

dilaksanakan selama dua kali pertemuan yakni pada hari Rabu, 25 April 2007 

dan Rabu, 2 Mei 2007, masing-masing pertemuan berlangsung selama 2 x 40 

menit.  

Seperti biasa, pada awal pelajaran pertemuan pertama (Rabu, 25 April 

2007) peneliti mengawali pelajaran dengan memberikan gerakan pemanasan 

yang berkaitan dengan materi kemampuan gerak dasar. Peneliti menjelaskan 

materi kemampuan gerak dasar lari (lari sambung menuju simpai), gerak dasar 

lompat (melompati simpai yang digeser), gerak dasar lempar (melempar bola  

besar). Siswa mendengarkan penjelasan dari peneliti. Peneliti memberi contoh 

bagaimana cara melakukan permainan dengan baik. Misalnya cara melempar 

bola ke teman dengan benar. Peneliti menyuruh siswa melakukan model 

pembelajaran bermain tersebut dengan baik. Siswa melakukan model 

pembelajaran bermain yang disampaikan dan dicontohkan oleh guru.Siswa 

tampak antusias melakukan permaian tersebut. Peneliti memotivasi siswa agar 

mempunyai semangat dalam melakukan model pembelajaran tersebut. Diakhir 

pembelajaran, siswa diberi kartu ceria oleh guru. 

Pada pertemuan kedua(Rabu, 2 Mei 2007), guru menugasi siswa untuk 

melakukan permainan gerak dasar lari dan lompat (permainan hitam hijau, sop 

buah), gerak dasar lempar (oper bola). Siswa melakukan permainan tersebut 

dengan senang, dapat di lihat dengan ekspresi certia dari para siswa. Guru 

terus berusaha memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Guru ikut dalam permaian tersebut sehingga siswa yang tadinya takut untuk 

ikut bermain menjadi berani dan merasa lebih dekat dengan guru. Guru 

memberikan hukuman berupa lari di tempat dan melompat-lompat di tempat 

bagi regu yang kalah sehingga siswa semakin senang melakukan permainan 

tersebut. Guru juga selalu memberikan reward berupa pujian dan nilai 

tambahan kepada siswa yang membaca puisi dengan sukarela. Untuk 
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menambah antusiasme dan semangat siswa, guru dan siswa memberikan 

apllause kepada siswa yang menang dalam peermainan tersebut.  

Dari hasil observasi terhadap proses pembelajaran dan wawancara 

terhadap siswa diperoleh data tentang pelaksanaan tindakan penelitian pada 

siklus III ini sebagai berikut:  

a) Siswa yang aktif selama pemberian materi gerak dasar sebesar 95%, 

sedangkan 5% lainnya tampak berbicara dengan temannya, dan bermain 

sendiri bersama teman yang lain. Dari hasil wawancara dengan siswa yang 

kurang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, diperoleh 

penjelasan bahwa di antara mereka ada yang kurang menyukai materi 

gerak dasar. 

b) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung sebesar 

90%, sedangkan 10% lainnya kurang memperhatikan penjelasan dari 

peneliti. Siswa tersebut bermain sendiri dengan temannya.  

Adapun berdasarkan hasil pekerjaan siswa dapat diidentifikasi: 

a) Siswa yang sudah mampu melakukan permainan gerak dasar dengan baik  

(dengan disertai  gerakan lari, lompat dan lempar yang baik) sebesar 85%, 

sedangkan siswa yang lainnya melakukan gerak dasar tanpa disertai 

gerakan yang benar, sehingga terkesan asal melakukan gerakan. 

b) Siswa yang dapat melakukan tes kompetisi kemampuan gerak dasar pada 

pertemuan kedua siklus pertama dengan mendapat nilai baik (mendapat 

nilai 65 ke atas) 80%, sedangkan siswa yang lainnya belum sempurna 

nilainya.  

c) 100% siswa merasa senang dengan model pembelajaran gerak dasar (hasil 

kartu ceria 

d. Analisis dan Refleksi 

Secara umum semua kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran  

bermain untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar pada siklus III ini telah 

dapat diatasi dengan baik. Peneliti telah berhasil membangkitkan semangat 

siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tertib. Guru telah 

mampu memancing respons siswa terhadap stimulus yang diberikannya. 
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Siswa terlihat semangat untuk melakukan permainan. Siswa yang sudah 

mampu melakukan permainan gerak dasar dengan baik, meskipun masaih ada 

beberapa yang kurang baik. Peningkatan indikator-indikator ini dapat dilihat 

dari nilai siswa pada tes yang dilakukan pada siklus I sampai siklus III.  

 

C. Deskripsi Data 

Dalam bab ini disajikan mengenai hasil penelitian. Penyajian hasil 

penelitian salah satunya berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data 

kemampuan gerak dasar pada siswa kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. 

Data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan dianalisis dengan statistik, 

seperti terlihat pada lampiran.  

 

 

 

 

Adapun Deskripsi data secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3: Deskripsi Data Hasil Tes Kemampuan Gerak Dasar Pada Siswa 
Kelas  II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. 

  Siswa    Item    

N 

 Satuan   Mean     SD 
   Nilai 
Tertinggi 

    Nilai 
Terendah 

Standing 
Long Jump 29   Meter   1.102   0.154     1.39     0.70 

Lempar 
Bola 
Medicine 

29   Meter   0.94   0.171     1.40     0.70 

 

 
 
Awal 

Lari Zig-
zag 

29   Detik   9.689   0.852     8.30     11.92 

 
 

Standing 
Long Jump 29   Meter   1.186   0.168     1.55     0.90 
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Lempar 
Bola 
Medicine 

29   Meter   1.023   0.187     1.57     0.75 
 
 
Akhir 

Lari Zig-

zag 

29  Detik   8.689   0.731    7.43     10.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mencari Reliabilitas 

Dalam penelitian ini dilakukan penghitungan reliabilitas data hasil 

tes,dengan maksud untuk memenuhi tingkat keajegan hasil tes yang 

diperoleh.adapun hasil uji reliabilitas yang dilakuakan terhadap hasil tes 

kemampuan gerak dasar siswa  kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta seperti 

tertera pada tabel 4 di bawah ini.  

Tabel 4: Riangkasan Hasil Uji Reliabilitas Data 

                 VARIABEL    SISWA  RELIABILITA     KATEGORI 
1.Standing Long Jump    0.85 Tinggi 
2.Lempar Bola Medicine 0.81 Tinggi 
3.Lari Zig-zag 

 
     Putra 

0.08 Kurang Sekali 
1.Standing Long Jump    0.53 kurang 
2.Lempar Bola Medicine 0.69 Cukup 
3.Lari Zig-zag 

 
     Putri 

0.05 Kurang Sekali 
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Adapun pengertian kategori koefisien reliabilitas tes 

tersebut,menggunakan pedoman tabel koefisien korelasi Book Walter yang 

dikutip Mulyono B (1992:22) yaitu: 

Tabel 5: Range Kategori Reliabilitas  

Kategori Reliabilitas 

Tinggi Sekali 0.90 – 1.00 
Tinggi 0.80 – 0.89 
Cukup 0.60 – 0.79 
Kurang 0.40 - 0.59 

Kurang Sekali 0.00 – 0.39 
 

 

 

 

 

 

E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I, II, dan III dapat 

dinyatakan bahwa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran (baik proses maupun 

hasil) apresiasi puisi dengan musikalisasi puisi dari siklus satu ke siklus 

berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini. 

Tabel 6: Persentase Siswa yang Aktif dalam Pembelajaran 

Persentase 
No. Kegiatan Siswa 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Aktif selama pembelajaran gerak 
dasar 

55% 75% 85% 

2. Aktif selama KBM 60% 80% 90% 

3. Siswa yang sudah mampu 
melakukan permainan gerak dasar. 

45% 75% 85% 

4. Siswa yang dapat melakukan tes 55% 70% 80% 
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kompetisi kemampuan gerak dasar 
dengan baik 

5. Siswa senang dengan model 
pembelajaran gerak dasar (hasil 
kartu ceria) 

60% 98% 100% 

 

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) ini dilaksankan 

dalam tiga siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam empat tahap, yakni: (1) tahap 

persiapan dan perencanaan tindakan, (2) tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap 

observasi dan interpretasi, dan (4) tahap analisis dan refleksi.  

Adapun deskripsi hasil penelitian dari siklus I sampai siklus III dapat 

dijelaskan secara singkat pada tabel 7 berkut ini. 

Tabel 7: Deskripsi Hasil Penelitian 

Siklus 
Perencanaan 

Tindakan 
Pelaksanaan 

Tindakan 
Hasil 

Kekurangan/ 
kelemahan 

Siklus 
I 

 1.Peneliti dan 
guru menyusun 
skenario 
pembelajaran. 

 2.Guru menyusun 
Rencana Pembe-
lajaran (RP) un-
tuk materi gerak 
dasar.  

 3.Peneliti dan 
guru 
menyiapkan me-
dia pembelajaran 
(botol air 
mineral, simpai, 
bola tenis, bola 
berisi pasir, 
gelang-gelang 
dari selang).  

 4.Peneliti dan 
guru menyusun 
instru-men 
penelitian (tes 
dan non tes). 

 5.Pelaksanaan 
kegiatan pembe-
lajaran direnca-

 1.Guru 
memberikan 
gerakan 
pemanasan 
kepada siswa. 

 2.Guru 
menjelaskan 
materi permainan 
gerak dasar (lari 
menggiring 
simpai, lari 
menuju simpai, 
permainan lari 
dan lompat 
simpai, 
melompati 
simpai dengan 
satu kaki 
bergantian 
kanan/ kiri, 
melompati 
simpai dengan 
dua kaki, 
melompati 
simpai dengan 
variasi gerakan, 
melempar bola 

 1.55% siswa 
aktif selama 
pemberian 
materi gerak 
dasar 

 2.60 % siswa 
aktif selama 
kegiatan 
pembelajaran 
berlangsung. 

 3.45% mampu 
melakukan 
permainan 
gerak dasar. 

 4.55% siswa 
mendapat 
nilai yang 
baik untuk 
tes 
kompetisi.. 

 5.60% siswa 
merasa 
senang 
dengan 
model 
pembelajaran 
gerak dasar 

1.Terlalu banyak 
permainan 
sehingga anak 
merasa bosan 
dan lelah. 

 2.Posisi guru 
lebih banyak 
berada di 
depan, 
sehingga ia 
tidak dapat 
memonitor 
siswa yang 
berada di 
bagian 
belakang. 

 3.Guru masih 
belum bisa 
membangkitka
n semangat 
siswa untuk 
melakukan 
permaian 
dengan benar. 

 4.Masih terli-hat 
beberapa siswa 
tidak 
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nakan selama 
dua kali perte-
muan (Rabu, 21 
& 28 Maret 
2007) 

tenis ke target 
simpai berangka, 
, melempar bola 
tenis ke botol) 

 3.Guru memberi-
kan contoh 
melakukan 
model 
pembelajaran 
bermain 

 4.Siswa 
melakukan 
model 
pembelajaran 
bermain.  

 5.Guru memberi-
kan motivasi un-
tuk siswa agar 
mempunyai 
semangat dalam 
melakukan 
model 
pembelajaran 
bermain. 

 6.Pada akhir 
pelajaran siswa 
mengisi kartu 
ceria. 

 7. Pada pertemuan 
kedua siswa di-
minta untuk 
melakukan 
model 
pembelajaran 
yang bersifat 
kompetitif.  

 

(hasil kartu 
ceria) 

memperhati-
kan pela-jaran. 

 5.Siswa masih 
kesulitan da-
lam melakukan 
permainan 
gerak dasar.  

 6.Siswa kurang 
antusias dalam 
permainan 
karena kurang 
adanya materi 
kompetisi antar 
kelompok. 

 
 

Siklus 

II 

 1.Peneliti 
mengurangi 
materi 
pembelajaran 
bermain untuk 
meningkatkan 
gerak dasar.  

 2.Peneliti 
memberikan 

 1.Peneliti 
memberikan 
gerakan 
pemanasan yang 
berkaitan dengan 
materi 
kemampuan 
gerak dasar. 

 2.Peneliti 

 1.75% siswa 
aktif selama 
pemberian 
materi gerak 
dasar 

 2.80 % siswa 
aktif selama 
kegiatan 
pembelajaran 

 1.Ada beberapa 
siswa yang 
masih belum 
paham dengan 
materi 
permainan 
yang diberikan 
sehingga hasil 
tes kurang 
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permainan yang 
berbeda dengan 
siklus I dan 
dengan peralatan 
yang berbeda 
pula. 

 3.Peneliti 
mengubah posisi 
saat mengajar 
dengan berdiri 
berpindah-
pindah 
mendekati siswa 
yang kurang 
bersemangat, 
guru sesekali 
berada di depan 
siswa dan 
sesekali berada 
di belakang 
maupun di 
tengah saat 
pembelajaran 
tersebut.  

 4.Peneliti 
memberikan 
penjelasan yang 
jelas dan benar 
sehingga anak 
tidak merasa 
asing lagi. 

 5.Peneliti 
memberikan 
materi 
permainan 
kompetisi antar 
kelompok 
sehingga siswa 
semakin antusias 
dalam bermain. 

 6.Peneliti lebih 
memberikan 
motivasi kepada 
siswa, dengan 
memberi 
semangat saat 

menjelaskan 
materi 
kemampuan 
gerak dasar 
dalam bentuk 
permainan(lari 
mengambil bola 
dan kaleng, 
melompati 
kaleng 
perorangan dan 
berpasangan, 
melempar bola 
besa). Siswa 
mendengarkan 
penjelasan dari 
peneliti 

 3.Peneliti 
memberi contoh 
bagaimana cara 
melakukan 
permainan 
dengan baik. 
Misalnya cara 
berlari 
mengambil bola 
dan kaleng, cara 
melompati 
kaleng, dan cara 
melempar bola 
besar dengan 
benar. 

 4.Peneliti 
menyuruh siswa 
melakukan 
model 
pembelajaran 
bermain tersebut 
dengan baik. 

 5.Siswa 
melakukan 
model 
pembelejaran 
bermain yang 
disampaikan dan 
dicontohkan oleh 

berlangsung. 
 3.75% mampu 

melakukan 
permainan 
gerak dasar. 

 4.70% siswa 
mendapat 
nilai yang 
baik untuk 
tes 
kompetisi.. 

 5.98% siswa 
merasa 
senang 
dengan 
model 
pembelajaran 
gerak dasar 
(hasil kartu 
ceria). 

maksimal. 
 2. Ada beberapa 

siswa yang 
masih takut 
untuk 
melakukan 
permainan 
tersebut. 

 3.Untuk lebih 
bisa 
membangkitka
n semangat 
permaianan 
antar kelompok 
maka guru 
perlu 
memberikan 
hukuman bila 
ada kelompok 
yang kalah 
salah satunya 
dengan lari di 
tempat 
sehingga lebih 
membangkitka
n semangat.  

 4.Terlalu banyak 
waktu 
senggang 
karena guru 
terlalu lama 
melakukan 
persiapan alat 
untuk materi 
yang 
selanjutnya 
sehingga siawa 
bermain sendiri 
atau bercanda 
dengan 
temannya 
menunggu 
persiapan guru. 
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pembelajaran 
tersebut. 

 7.Peneliti akan 
memberikan 
reward bagi 
siswa yang aktif 
dan memperoleh 
nilai tertinggi 
saat 
berlangsungnya 
permainan. 

 8.Pelaksanaan ke-
giatan pembela-
jaran direncana-
kan selama dua 
kali pertemuan 
(Jumat, 13 April 
2007 dan Rabu, 
18 April 2007). 

peneliti. 
 6.Peneliti 

memotivasi 
siswa agar 
mempunyai 
semangat dalam 
melakukan 
model 
pembelajaran 
tersebut. 

 7.Di akhir 
pembelajaran, 
siswa diberi 
kartu ceria oleh 
peneliti. 

 
 
 

Siklus 

III 

 1.Untuk 
mengatasi 
kekurangan/kele
mahan pada 
siklus II maka 
peneliti memberi 
penjelasan lebih 
jelas dan mudah 
di pahami oleh 
siswa dengan 
cara memberi 
contoh secara 
langsung kepada 
siswa. 

2.Peneliti ikut 
bermain dalam 
salah satu 
pembelajaran 
bermain untuk 
meningkatkan 
gerak dasar 
tersebut 
sehingga peneliti 
menjadi lebih 
dekat dengan 
siswa dangan 
begitu siswa 

 1.Peneliti 
memberikan 
gerakan 
pemanasan yang 
berkaitan dengan 
materi 
kemampuan 
gerak dasar. 

 2.Peneliti 
menjelaskan 
materi 
kemampuan 
gerak dasar 
dalam bentuk 
permainan gerak 
dasar lari (lari 
sambung menuju 
simpai), gerak 
dasar lompat 
(melompati 
simpai yang 
digeser), gerak 
dasar lempar 
(melempar bola 
besar). 

 3.Siswa 
mendengarkan 

 1.85% siswa 
aktif selama 
pemberian 
materi gerak 
dasar 

 2.90 % siswa 
aktif selama 
kegiatan 
pembelajaran 
berlangsung. 

 3.85% mampu 
melakukan 
permainan 
gerak dasar. 

 4.80% siswa 
mendapat 
nilai yang 
baik untuk 
tes 
kompetisi.. 

 5.100% siswa 
merasa 
senang 
dengan 
model 
pembelajaran 
gerak dasar 

Secara umum 
semua 
kelemahan yang 
ada dalam 
proses 
pembelajaran 
bermain untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
gerak dasar 
pada siklus III 
ini telah dapat 
diatasi dengan 
baik. Peneliti 
telah berhasil 
membangkitkan 
semangat siswa 
untuk mengikuti 
kegiatan belajar 
mengajar 
dengan tertib. 
Guru telah 
mampu 
memancing 
respons siswa 
terhadap 
stimulus yang 
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tidak merasa 
takut lagi. 

3.Peneliti perlu 
memberikan 
hukuman bila 
ada kelompok 
yang kalah salah 
satunya dengan 
lari di tempat 
sehingga lebih 
membangkitkan 
semangat. 

 4.Untuk 
memanfaatkan 
waktu senggang 
sebaiknya guru 
mengajak siswa 
untuk ikut 
menyiapkan 
peralatan 
sehingga siswa 
tidak hanya 
menunggu 
persiapan guru. 

 5.Guru tetap 
memberikan 
permainan yang 
berbeda agar 
siswa tidak 
bosan. 

 6.Pelaksanaan 
kegiatan 
pembelajaran 
direncanakan 
selama dua kali 
pertemuan 
(Rabu, 25 April 
2007 dan Rabu, 
2 Mei 2007) 

 

penjelasan dari 
guru. 

 4.Peneliti 
memberi contoh 
bagaimana cara 
melakukan 
permainan 
dengan baik. 
Misalnya cara 
lari sambung 
menuju simpai 
dengan benar. 

 5.Peneliti 
menyuruh siswa 
melakukan 
model 
pembelajaran 
bermain tersebut 
dengan baik. 

 6.Siswa 
melakukan 
model 
pembelajaran 
bermain yang 
disampaikan dan 
dicontohkan oleh 
guru.  

 7.Peneliti 
memotivasi 
siswa agar 
mempunyai 
semangat dalam 
melakukan 
model 
pembelajaran 
tersebut. 

 8.Di akhir 
pembelajaran, 
siswa diberi 
kartu ceria oleh 
peneliti. 

 

(hasil kartu 
ceria). 

 

diberikannya. 
Siswa terlihat 
semangat untuk 
melakukan 
permainan. 
Siswa yang 
sudah mampu 
melakukan 
permainan 
gerak dasar 
dengan baik, 
meskipun masih 
ada beberapa 
yang kurang 
baik. 
Peningkatan 
indikator-
indikator ini 
dapat dilihat 
dari nilai siswa 
pada tes yang 
dilakukan pada 
siklus I sampai 
siklus III. 
Dengan 
demikian dapat 
dikatakan 
bahwa aplikasi 
model 
pembelajaran 
bermain untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
gerak dasar 
tersebut telah 
berhasil dan 
menunjukkan 
peningkatan 
baik dari segi 
proses mau-pun 
hasil belajar 
siswa. 

 

Sebelum melaksanakan siklus I, peneliti melakukan survei awal untuk 

mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Dari hasil kegiatan survei ini, peneliti 
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menemukan bahwa kualitas proses dan hasil pembelajaran kemampuan gerak 

dasar di kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta masih tergolong rendah. 

Kemudian peneliti berkolaborasi dengan guru kelas berupaya untuk mengatasi 

masalah tersebut dengan aplikasi model pembelajaran bermain untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar. Kemudian peneliti dan guru kelas 

menyusun rencana guna melaksanakan siklus I. Siklus pertama aplikasi model 

pembelajaran bermain untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar. Ternyata 

masih terdapat beberapa kekurangan/kelemahan dalam pelaksanaannya. Siklus II 

merupakan siklus untuk memberikan solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi 

kekurangan/kelemahan yang ada selama proses pembelajaran pembelajaran 

bermain untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar pada siklus I. Pada siklus II 

masih terdapat sedikit kekurangan/kelemahan. Siklus III dilaksanakan untuk 

mengatasi kekurangan/ kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran 

bermain untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar apresiasi puisi pada siklus 

II. Selain itu, siklus III juga merupakan siklus yang menguatkan hasil siklus I dan 

II bahwa aplikasi model pembelajaran bermain dapat meningkatkan kualitas 

proses dan hasil kemampuan gerak dasar. siswa kelas II SD Negeri Mojosongo 3 

Surakarta. 

Berdasarkan tindakan-tindakan tersebut, peneliti berhasil melaksanakan 

model pembelajaran bermain yang mampu menarik perhatian siswa, yang 

berakibat pada meningkatnya kualitas proses dan hasil kemampuan gerak dasar. 

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menarik di lapangan. Keberhasilan 

aplikasi model pembelajaran bermain untuk meningkatkan kemampuan gerak 

dasar ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut. 

1. Siswa terlihat tertarik dalam mengikuti pembelajaran gerak dasar. 

Siswa terlihat tertarik dalam mengikuti pembelajaran gerak dasar dengan 

aplikasi model pembelajaran bermain. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme 

dan semangat siswa dalam merespons stimulus dari peneliti. Siswa merasa 

mendapatkan sesuatu yang baru dan berbeda dalam pembelajaran gerak dasar. 
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Hal ini dapat juga di tunjukkan dengan hasil kartu certia yang persentasenya 

semakin meningkat. 

2. Siswa yang sudah mampu melakukan permainan gerak dasar  

Dari setiap materi permaian gerak dasar yang diberikan, nilai dari hasil tes 

yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan dari siklus I sampai siklus III. 

Pada awalnya siswa memang kesulitan dalam melakukan permainan gerak 

dasar Namun, guru selalu mengulang bagian mana yang belum jelas dan 

mengoreksi kesalahan siswa, serta meminta siswa untuk menanyakan 

permainan yang belum jelas, kemudian guru menjelaskan mengenai 

permainan yang sukar tersebut. Jadi siswa mengetahui letak kesalahan gerakan 

atau permainan mereka sekaligus mengetahui gerakan yang benar. Dengan 

demikian siswa dapat memberikan jawaban yang lebih tepat pada siklus 

berikutnya. 

3. Guru sudah mampu membangkitkan minat siswa. 

Minat siswa terhadap pembelajaran gerak dasar dapat dikatakan mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada sikap siswa saat mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Siswa terlihat antusias dan semangat. Hal ini terjadi karena 

guru berusaha membangkitkan minat siswa dengan pemberian reward berupa 

pujian kepada siswa yang siswa yang aktif dan memperoleh nilai tertinggi saat 

berlangsungnya permainan . 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas II SD Negeri 

Mojosongo 3 Surakarta ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus meliputi 

empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi 

dan interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi. 

Simpulan hasil penelitian ini secara singkat yakni terdapatnya 

peningkatan kemampuan gerak dasar (baik proses maupun hasil) pada siswa kelas 

II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Peningkatan kemampuan gerak dasar (baik 
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proses maupun hasil tersebut terjadi setelah guru melakukan beberapa upaya 

yaitu: 

1. Aplikasi model pembelajaran bermain untuk meningkatkan kemampuan gerak 

dasar sebagai media alternatif dalam pembelajaran gerak dasar di lapangan.  

2. Peneliti menjelaskan kesulitan-kesulitan dalam melakukan gertak dasar 

kepada siswa.  

3. Guru memotivasi siswa yang takut, bosan untuk melakukan gerak dasar 

dengan memberi ini siatif berupa permainan gerak dasar. 

 Upaya yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan aplikasi 

model pembelajaran bermain untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar pada 

siswa kelas II SD Negeri Mojosongo 3 Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel kesimpulan hasil penelitian  berikut ini. 

1. Siswa terlihat tertarik, aktif dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran 

gerak dasar.Hal ini ditunjukkan pada siklus I 55%, siklus II 75%, siklus III 

85%.  

2. Siswa terlihat memperhatikan pelajaran dengan serius dan terlihat aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Hal ini ditunjukkan pada siklus I 60%, siklus II 

80%, siklus III 90%.  

 

3. Siswa yang sudah mampu melakukan permainan gerak dasar Hal ini 

ditunjukkan pada siklus I 45%, siklus II 75%, siklus III 85%.  

4. Siswa yang dapat melakukan tes kompetisi kemampuan gerak dasar dengan 

baik. Hal ini ditunjukkan pada siklus I 55%, siklus II 70%, siklus III 80%.  

5. Siswa senang dengan model pembelajaran bermain dan tidak merasa bosan 

(hasil kartu ceria). Siswa senang dan bosan dalam melakukan materi gerak 

dasar karena pemberian materi telah di bentuk dalam model pembelajaran 

bermain yang bervariasi. Hal ini ditunjukkan pada siklus I 60%, siklus II 98%, 

siklus III 100%.  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lompat jauh tanpa awalan terjadi kenaikan sebesar 7.67% 
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2. Lempar bola medicine terjadi kenaikan sebesar 8.30% 

3. Lari zig-zag terjadi kenaikan sebesar 11.51% 

4. Secara keseluruhan terjadi kenaikan sebesar 0.024% 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa 

keberhasilan proses pembelajaran tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut berasal dari pihak guru maupun siswa. Faktor dari pihak guru yaitu 

kemampuan guru dalam mengembangkan materi, kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi, kemampuan guru dalam mengelola kelas, metode yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran, serta teknik yang digunakan guru 

sebagai sarana untuk menyampaikan materi. Sedangkan faktor dari siswa yaitu 

minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Faktor-faktor tersebut saling mendukung satu sama lain, sehingga harus 

diupayakan dengan maksimal agar semua faktor tersebut dapat dimiliki oleh guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Apabila guru 

memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan materi dan dalam 

mengelola kelas serta didukung oleh teknik dan sarana yang sesuai, maka guru 

akan dapat menyampaikan materi dengan baik. Materi tersebut akan dapat 

diterima oleh siswa apabila siswa juga memiliki minat dan motivasi yang tinggi 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, efektif, dan efisien. 

Penelitian ini juga memberikan deskripsi yang jelas bahwa dengan 

aplikasi model pembelajaran bermain dalam pembelajaran gerak dasar dapat 

meningkatkan kemampuan gerak dasar (baik proses maupun hasil), sehingga 

penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi guru yang ingin 

menggunakan media yang berupa peralatan yang sederhaha seperti kaleng bekas, 

botol bekas air mineral ataupun alat yang lain sebagai media alternatif dalam 

pembelajaran gerak dasar. Bagi guru bidang studi Pendidikan Jasmani dan 

Olahraga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran gerak dasar yang efektif dan menarik yang 
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membuat siswa lebih aktif serta menghapus persepsi siswa mengenai 

pembelajaran gerak dasar yang pada awalnya membosankan menjadi 

pembelajaran gerak dasar yang menyenangkan. Apalagi bagi guru yang memiliki 

kemampuan yang lebih kreatif dalam membuat model-model pembelajaran yang 

lebih banyak. Ia dapat menyalurkan kemampuannya tersebut dan memanfaatkan 

fasilitas yang tersedia di sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja sebagai 

seorang pendidik yang profesional dan inovatif. 

 Dengan diterapkannya aplikasi model pembelajaran bermain untuk 

meningkatkan kemampuan gerak dasar dalam pembelajaran gerak dasar maka 

siswa akan memperoleh pengalaman baru dan berbeda dalam proses pembelajaran 

gerak dasar. Pembelajaran gerak dasar yang pada awalnya membosankan bagi 

siswa, menjadi pembelajaran gerak dasar yang menyenangkan bagi siswa.  

Teknik aplikasi model pembelajaran bermain dapat diterapkan dalam 

pembelajaran gerak dasar di kelas atau sekolah lain yang selama ini belum pernah 

menerapkannya. Teknik aplikasi model pembelajaran bermain ini sesekali perlu 

diterapkan dalam pembelajaran gerak dasar agar siswa lebih aktif.  

Pemberian tindakan dari siklus I, II, dan III memberikan deskripsi bahwa 

terdapatnya kekurangan atau kelemahan yang terjadi selama proses pembelajaran 

gerak dasar berlangsung. Namun, kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi 

pada pelaksanaan tindakan pada siklus-siklus berikutnya. Dari pelaksanaaan 

tindakan yang kemudian dilakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, dapat 

dideskripsikan terdapatnya peningkatan kualitas pembelajaran gerak dasar (baik 

proses maupun hasil) dan kemampuan gerak dasar siswa. Dari segi proses 

pembelajaran gerak dasar, aplikasi model pembelajaran bermain ini dapat 

merangsang aspek motorik siswa. Dalam hal ini siswa dituntut untuk aktif dalam 

pembelajaran gerak dasar yang di berikan peneliti. 

 

C. Saran 

Berkaitan dengan simpulan di atas, maka peneliti dapat mengajukan 

saran-saran sebagai berikut:  
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1. Guru hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

mengembangkan materi, menyampaikan materi, serta dalam mengelola kelas, 

sehingga kualitas pembelajaran yang dilakukannya dapat terus meningkat 

seiring dengan peningkatan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, guru 

hendaknya mau membuka diri untuk menerima berbagai bentuk masukan, 

saran, dan kritikan agar dapat lebih memperbaiki kualitas mengajarnya.  

2. Guru hendaknya lebih inovatif dalam menerapkan metode untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. 

3. Kepala sekolah hendaknya berusaha menyediakan fasilitas yang dapat 

mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. 

4.  Kepada guru yang belum aplikasi model pembelajaran bermain hendaknya 

mencoba teknik tersebut dalam pembelajaran gerak dasar. 

5.  Penelitian ini dapat diterapkan di kelas lain maupun di sekolah lain. Namun 

tentu saja dalam penerapannya harus diikuti oleh penyesuaian dan modifikasi 

seperlunya sesuai dengan konteks kelas ataupun sekolah masing-masing. Hal 

ini disebabkan meskipun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini pada 

dasarnya hampir sama satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki suatu 

karakteristik khusus yang hanya dimiliki oleh masing-masing kelas atau 

sekolah sebagai akibat dari keanekaragaman yang dimiliki oleh masing-

masing individu yang ada di kelas atau sekolah tersebut. 
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