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RINGKASAN DAN SUMMARY 

Penelitian Tahun Kedua 

MODEL PENGEMBANGAN MOTORIK SlSWA SEKOLAH DASAR 

Gusril, Yanuar Kiram, Syamsir Aziz, , Syamsir Aziz, Fauzan Hos, 

Linda Darnela 

Staf Pengajar Jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Jurusan Pendidikan 
Kepelatihan dan Jurusan Pendidikan Olahraga 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: (a) untuk mendapatkan 

informasi tentang kemampuan motorik siswa SD Negeri Kabupaten Agam 

(dataran tinggi) setelah mendapatkan model pengembangan motorik; (b) 

untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan motorik siswa SD 

Negeri Kota Pariaman (tepi pantai) setelah mendapatkan model 

pengembangan motorik; (c) untuk mendapatkan informasi kemampuan 

motorik siswa SD Negeri Kota Padang (dataran rendah) setelah 

mendapatkan model pengembangan motorik; (d) untuk mendapatkan 

informasi tentang efektifitas materi Model Pengembangan Motorik siswa 

SD Negeri yang terdiri dari : Modul dan Compacf Disc (CD) terhadap 

kemampuan motorik siswa SD Negeri ditinjau dari dataran tinggi, tepi 

pantai dan rendah? 

Populasi penelitian ini adalah siswa SD Negeri Sumatera Barat 

terdiri dari: siswa Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Agam (dataran tinggi), 

Sekolah Dasar Kota Pariaman (tepi pantai), siswa Sekolah Dasar Negeri 

Kota Padang (dataran rendah). Sampel ditarik dengan menggunakan 

Purposive proportional random sampling dan didapat sampel 90 orang 

yang terdiri dari: 30 orang siswa SD Negeri 22 Guguak Tinggi Kabupaten 

Agam, 30 orang siswa SD Negeri Kota Pariaman, 30 orang siswa SD 

Negeri Kota Padang. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 

tes kemampuan motorik (Scoot motor ability test). 

Secara teoritik penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang Pendidikan Jasmani dan Olahraga, 



yang menghasilkan produk, yaitu: model pengembangan motorik siswa 

sekolah dasar lengkap dengan Compact Disk (CD). 

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode Eksperimen. 

Data diolah dengan menggunakan Anava Satu Arah (One Way ANAVA). 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai 

berikut: (a) Kemampuan motorik siswa SD Negeri Kabupaten Agam 

secara umum setelah mendapatkan model pengembangan motorik 

. berada dalam kategori baik; (b) Kemampuan motorik siswa SD Negeri 

Kota Pariaman (tepi pantai) secara umum setelah mendapatkan model 

pengembangan motorik berada dalam kategori sedang; (c) Kemampuan 

motorik siswa SD Negeri Kota Padang (dataran rendah) secara umum 

setelah mendapatkan model pengembangan motorik berada dalam 

kategori kurang; (d) Materi Model Pengembangan Motorik siswa SD 

Negeri efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik siswa SD 

terutama untuk dataran tinggi, tepi pantai dan dataran rendah. Dalam 

artian, kemampuan motorik siswa SD Kabupaten Agam lebih tinggi 

daripada siswa SD Kota Padang. Kemampuan motorik siswa Kabupaten 

Agam dengan Kota Pariaman tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Begitu juga dengan kemampuan motorik siswa SD Kota Pariaman dengan 

Kota Padang tidak terdapat perbedaan yang signifikan 



SUMMARY 

MOTOR DEVELOPMENT MODEL IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

Gusril, Yanuar Kiram, Syamsir Aziz, , Syamsir Aziz, Fauzan Hos, 

Linda Darnela 

Health and Recreation Departement, Sport Education and Coaching 

Education Departement Staff, Sport Science Faculty Padang State 

University 

95 page 

The main research problem is to investogate about the effect of 

motor development model to increase students motor ability in the West 

Sumatera. The objective of this research is to find: (a) motor ability; (b) 

the effect motor development model to increase students motor ability. 

The research location is in Agam area, Pariaman area and Padang area 

by using experimental methods. The survey was conducted at Primary 

Schools in The West Sumatera involving 90 samples selected by 

Purposive Proportional Random Sampling. 

A Modification of Scott Motor ability test were used to collect data. 

The data was One-way Anava analyzed. The study revealed that: (a) 

students motor ability in Agam were high categories; (b) students motor 

ability in Pariaman were average categories; (c) students motor ability in 

Padang were low categories; (d) the motor development model effective 

to increase students motor ability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ~ a s a l a h  

Sekolah dasar (SD) adalah suatu lembaga pendidikan yang 

memberikan bekal kepada siswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya 

ke jenjang yang lebih tinggi. Bila ditinjau mata pelajaran yang ada dalam 

kurikulum SD dapat dikelompokkan ke dalam program pendidikan umum, 

program pendidikan akademis dan program pendidikan keterampilan. 

Salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam program pendidikan 

umum adalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas). 

Penjas merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk 

meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif 

sosial dan emosional (Depdiknas, 2004). Ditegaskan oleh Mutohir (1 9959, 

bahwa Penjas harus berorientasi kepada proses untuk mencapai 

kesuksesan dalam pengambangan anak seara keseluruhan menjadi 

manusia yang utuh. Dalam artian, proses bembklajaran yang berorientasi 

kepada aktivitas belajar yang tinggi dan rasa senang. 

Bila aktivitas belajar tinggi dan sudah ada rasa senang melakukan 

Penjas tkntu siswa Sb  akan banydk memanfaatkan waktu belajarnya 

dengan aktivitas gerak dan gembira. Dampaknya, siswa kaya pengalaman 

dengan berbagai gerakan dan timbul motivdsi untuk melakukan kedidtan 

Penjas. 

Adapun tujuan Penjas di SD adalah untuk membantu siswa dalam 

mengembang kan dan meningkatkan pengeta huan (cognitive), 

keterampilan (psychomotor), sikap (affective) dan kebugaran jasmani 

(physical fitness) yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan 

aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat berdasarkan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK). 



Secara rinci, tujuan Penjas menurut KBK sebagai berikut : (a) 

meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai 

dalam Penjas; (b) membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap 

cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam 'konteks kemajemukan 

budaya, etnis dan agama; (c) menumbuhkan kemampuan berfikir kritis 

melalui pelaksanaan tugas-tugas ajar Penjas; (d) mengembangkan sikap 

sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan 

demokratis melalui aktivitas jasmani; (e) mengembangkan kemampuan 

gerak (motorik) dan keterampilan berbagai macam permainan dan 

olahraga; (f) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasrnani; (g) mengembangkan 

keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain; (h) 

mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi 

untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat; (I) mampu 

mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif 

(Depdiknas, 2004). 

Untuk mencapai tujuan Penjas, disusunlah materi pembelajaran 

yang dituangkan dalam Garis-Garis Program Pembelajaran (GBPP) dari 

kelas I sampai VI dengan sistem semester yang terditi dari : permairldn 

dan olahraga, aktivitas pengembangan, uji dirilsenam, aktivitas ritmik 

(addlah aktivitas yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler, sedangkan 

akuatik (aktivitas air), pendidikan luar sekdldh (outdoor education) 

dibdkan ddlam kegidtbn ekstra kurikuler. 

Dalam pbkiksdnaan pembelajaran Penjar( sktiap materi pokok 

dan sub mated pokok, guru hams mempdrhdtikah pola pengajaran Kk 
dalam beberapa tahap berikut: (a) mempetk&n$ikan materi yang akdn 

dipelajari ddn pemanasan (introductiorl). tuju~nnya: untuk menyialjkgi4 

kondisi fisik dan psikis siswa menghadabi tdfihan inti baik pernafasan ddn 

peredaran darah serta temperatur tubuh; (b) pengembangan keterdhpilan 

(skill development) yang berisi: memperkenalkan keterampildn yang 



dipelajari, pengembangan keterampilan yang berisi belajar keterampilan 

dasar, membetulkan gerakan kalau ada yang salah, aktivitas puncak 

(culmination activities) yang berisi permainan dan pertandingan; (c) 

penenangan (coollingdown) yang berisi kegiatan yang rileks dan 

kesimpulan (Ashton, 1994). 

Bila ditinjau pembagian waktu pembelajaran Penjas terdiri dari: (a) 

kegiatan pemanasan 10%; (b) kegiatan inti 80%; dan (c) penenangan 10% 

dari seluruh waktu yang tersedia. Di samping itu, guru Penjas juga harus 

memperhatikan ram bu-rambu pembelajaran sebagai berikut: (a) tahapan 

pelaksanaan dilakukan dimulai dari yang mudah ke yang sukar, dari yang 

sederhana ke yang kompleks, dari jarak dekat ke yang jauh, dan dari 

tingkat kesulitan yang rendah ke yang tinggi; (b) variasi pelaksanaan 

kegiatan dilakukan dengan cara maju-mundur, kiri-kanan, pelan-cepat- 

lebih cepat dan menyerong; (c) pengorganisasian kegiatan dilaksanakan 

secara: perorangan, berpasangan, kelompok kecil dan kelompok besar; 

(d) cara pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan latihan, menirukan, 

permainan, perlombaan, dan pertandingan (Depdiknas, 2004). 

Adapun fungsi Penjas Sb sebagai berikut: (a) aspek organik antara 

lain: menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, sehingga individu 

dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki 

landasan untuk pengembangan keterampilan; (b) aspkk neuromuskuler 

antara lain: menihgkatkan keharmonisan fundsi saraf dan otot; (c) aspkk 

perseptual antdra Idin: mengembangkdn kemampusn menerima dan 

membeddkan iSy8rat; (d) aspek koglnitif antara lain: mengembangkan 

kkmam~Clzln menkmukan sesuatlr, memahami, memperoleh pengetahuan 

cjan mdrlgambil keputusan; (e) aspek sosial antara lain: menyesuaikan 

diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada; (9 aspek emosional 

antara lain: mengembangkan respon positif terhadap aktivitas jasmani 

(Depdiknas, 2004). 

Bila tujuan yang fungsi Penjas sudah tercapai tentu pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan kebugaran jasmani serta kemampuan motorik 



(motor abilify) siswa menjadi lebih baik karena pengalaman gerak yang 

banyak. Kemampuan motorik adalah kesanggupan seseorang yang 

berkaitan dengan pelaksanaan dari peragaan suatu keterampilan yang 

relatif melekat setelah masa kanak-kanak (Lutan, 1988). Lebih lanjut 

dikatakan bahwa faktor biologis dianggap sebagai kekuatan utama yang 

berpengaruh terhadap kemampuan motorik seseorang. Kemampuan 

motorik itulah yang kemudian berperan sebagai landasan bagi 

. perkembangan keterampilan. 

Gusril (2004) menyimpulkan bahwa sebahagian besar kemampuan 

motorik siswa SD Negeri Kota Padang banyak yang rendah. Begitu juga 

dengan kebugaran jasmani siswa, hasil penelitian Nasional menyimpulkan 

bahwa 45% pelajar usia 16-19 tahun memiliki tingkat kebugaran dalam 

kategori kurang atau kurang sekali, 37% pelajar usia 13-15 tahun memiliki 

kategori kurang atau kurang sekali. Tidak satu persenpun para pelajar 

usia 13-19 tahun yang masuk kategori baik sekali, dan hanya 11% para 

pelajar usia 16-1 9 tahun serta 14,8% pelajar usia 13-1 5 yang berkategori 

baik (Menpora, 1 977). 

Diperkuat oleh hasil penelitian Pusat Kebugaran Jasmanidan 

Rekreasi (Pussegjasrek) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 

tahun 1998 dalam ~disapoetra (2002) menunjukkan sebahagian besar 

anak sekolah di Indonesia tingkat kebugaran jamaninya rendah atau 

berada dibawah rata-rats. 

Mutohir (1 990) menyimpulkan bahwa rendahnya kemampudn 

nl6tbrik dan kebugbran jasmdni Siswa akibdt kualitas pengajdtdn 

b~ddidik ln ~BsrndAi )iang membrihatinkan di ~ b .  Hal ini skjalan dengan 

penciapat Gusill ( I  966) yang mdhyatakan bdhha bemanfaatan wdkth 

pWbeldj9tan b&hja$ bagi siswa SD kbtd Padaid dedgan aktivitas g k r ~ k  

hBhya 20 mdnit dari waktu y8nd t k r ~ 6 d i ~  80 menit. Jones (14gS) 
menyatdkdn bdhwa aktivitas penggunddh waktu pembelajaran PBnj&s 

harus 50% dari waktu yang tersedia deng8n aktivitas gerak oleh siswd. 



Masalah lain yang tejadi dalam pembelajaran Penjas di Sumatera 

Barat, yaitu: pengajaran yang masih tradisional, kemampuan guru yang 

terbatas dalam pembelajaran, sarana dan prasarana yang minim. Sebagai 

contoh: ada guru Penjas yang mengajar kurang sesuai dengan pola 

pengajaran (tidak sistematis). Dalam artian, guru tidak punya persiapan 

dalam mengajar, sehingga akhirnya pembelajaran kurang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya- Tentu ha1 ini menyulitkan untuk mencapai 

kompetensi dasar dan standar kompetensi yang dituntut oleh KBK. 

Rendahnya mutu hasil pembelajaran Penjas dapat disimpulkan dari 

keluhan masyarakat olahraga yang mengindikasikan bahwa mutu bibit 

olahragawan usia dini SD rendah. Keluhan ini terutama dikaitkan dengan 

dua ha1 yang mudah dideteksi, yaitu: (a) tingkat kebugaran jasmani atau 

sering disebut kemampuan fisik seperti: da ya tahan umum, kekuatan, 

kelentukan, dan daya tahan otot; dan (b) kemampuan motorik. 

Berdasarkan fenomena yang ada, perlu dilakukan penelitian guna 

meningkatkan motorik siswa dengan cara menerapkan Model 

Pengembangan Motorik Siswa SD Surnatera Barat yang relevan dengan 

karakteristik siswa (suka bermain) dan fleksibel dalam menunjand ~ B K  

yang sedang diterapkan ditinjau dari SD yang berada pada dataran tinggi, 

dataran rendah dan tkpi pantai. Dengan adanya model pengembangan 

rndtorik ini tentU dihdrapkdn dapat mengatasi rendahnya motorik siswa Sb 

Sumatera ~ ~ r d t .  Di $ahping itu, model ini ddpat membantu guru dalsm 

dengsitdsi kct&rlantArdn pembelajaran Penjas di SD. 

Berdasarkan latar belakang mdsalah, maka dapat dirumu5kah 

mtisalah sebddzii berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh model pengembangan motorik terhdddp 

kemampuan motorik siswa SD Negeri Kabupaten Agam (dataran 

tinggi). 



2. Bagaimanakah pengaruh model pengembangan motorik terhadap 

kemampuan motorik siswa SD Negeri Kota Pariaman (tepi pantai). 

3. Bagaimanakah pengaruh model pengembangan motorik terhadap 

kemampuan motorik siswa SD Negeri Kota Padang (dataran rendah). 

4. Manakah yang efektif materi Model Pengembangan Motorik siswa SD 
* 

Negeri yang terdiri dari : Modul dan Compact Disc (CD) terhadap 

kemampuan motorik siswa SD Negeri antara dataran tinggi, tepi pantai 

dan rendah? 



BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Tahap Kedua 

1.1. Untuk meningkatkan keterampilan tenaga model dalam 

menerapkan materi model pengembangan motorik siswa Sekolah 

Dasar Negeri Sumatera Barat 

1.2. Untuk mendapatkan modul materi pengembangan motorik siswa 

Sekolah Dasar Negeri Sumatera Barat yang sesuai dengan 

karakteristiknya. 

1.3. Untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh model 

pengembangan motorik terhadap kernarnpuan rnotorik siswa SD 

Negeri Kabupaten Agam (dataran tinggi). 

1.4. Untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh model 

pengembangan motorik terhadap kemampuan motorik siswa SD 

Negeri Kota Pariaman (tepi pantai). 

1.5. Untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh model 

pengembangan motorik terhadap kemampuan motorik siswa SD 

Negeri Percobaan Padang (dataran rendah). 

1.6. Untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas pengaruh model 

pengembangan motorik terhadap kemampuan motorik siswa SD 

Negeri Kabupaten Agam (dataran tinggi), Kota Pariarnan (tepi 

pantai) dan Kota Padang (dataran rendah). 

2. ~ a n l a a t  bbneiitian Tahap Kedua 

Secara praktis maupun teoritis penelitian ini bermanfaat bagi siswa 

SD dalam rangka mempersiapkan lulusan yang berkualitas yang sehat 

jasrnani dan rohani serta mendukung bidang lainnya. Penelitian ini juga 

mendukung pencapaian tujuan kurikulum Nasional Pendidikan Dasar dan 

Menengah, yaitu: menyiapkan siswa agar dapat melanjutkan 

pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi dan mempunyai pengetahuan, 



keterampilan dan sikap. Di samping itu, juga menunjang peningkatan 

kualitas Penjas khususnya mengenai olahraga pada jenjang pendidikan 

dasar perlu dilakukan secara terpadu, sistematis bertahap dan 

berkesinambungan yang akhirnya memberikan kontribusi pada prestasi 

olahraga Nasional. 

Dengan adanya Model Pengembangan Motorik Siswa SD ini tentu 

akan bertemu antara model dengan potensi anak. Konsekuensinya, siswa 

belajar sesuai dengan potensi dan menimbulkan kesenangan serta tujuan 

Penjas tercapai. Secara rinci manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan llmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

1) Sebagai strategi yang efektif bagi peningkatan motorik siswa SD 

Negeri Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kualitas 

generasi mendatang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga 

dapat berperan dalam pembangunan bangsa. 

2) Sebagai landasan dalam menyusun konsep dan teori baru dalam 

bidang Penjas dan Olahraga yang dikembangkan menjadi kegiatan 

pembinaan olahraga Nasional. 

b. Penelitian ini bermanfaat bagi penerapan Teknologi dan Seni, yaitu: 

1) Menciptakan dan menerapkan teknologi dalam bidang olahraga 

dan bermanfaat bagi penyiapan sumber daya manusia yang 

berkualitas di masa datang. 

2) Meningkatkan kualitas pembinaan atlet usia dini yang dapat 

menunjang prestasi olahraga nasional. 

c. Penelitian ini bermanfaat bagi pemecahan masalah pembangunan ! 

yaitu: menyiapkan kader-kader pembangunan yang sehat jasmani dan 

rohani dan terampil dalam berbagai bidang IPTEKS dan Olahraga. 

d. Penelitian ini berguna bagi pengembangan kelembagaan khususnya 

Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dalam 

mengembangkan kurikulumnya sebagai produsen guru-guru Penjas. 



e. Meningkatkan peranan UNP dalam mewujudkan Tridharma Perguruan 

Tinggi di bidang penelitian dalam rangka membantu pemerintah 

mewujudkan tujuan kurikulum. 



BAB Ill. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hakikat Kemampuan Motorik Siswa Sekolah Dasar 

Sekolah Dasar adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan 

bekal kemampuan kepada siswanya untuk dapat melanjutkan ke 

pendidikan yang lebih tinggi. Pada masa ini, anak-anak berada pada 

masa kritis, di mana anak-anak membentuk kebiasaan untuk mencapai 

sukses atau tidak. Hal ini, tergantung kepada lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat tempat anak itu berada. 

Dilihat dari segi pertumbuhan fisik dan mental pada usia anak-anak 

merupakan periode pertumbuhan yang lebih cepat dan lemah terhadap 

pengaruh lingkungan yang bersifat merugikan, karena dapat 

mendatangkan malapetaka. Pada masa ini, anak-anak belum dapat 

memberikan penilaian tentang baik atau buruknya suatu lingkungan. 

Sekali terbentuk kebiasaan jelek, maka kebiasaan itu cenderung 

menetap sampai dewasa. 

Pada masa anak-anak disebut masa kreatif, yaitu: masa dalam 

rentang kehidupan yang menentukan apakah anak-anak menjadi 

konfirmis atau pencipta karya yang baru. Meskipun ungkapan kreatif 

diletakkan pada awal masa anak-nak. Namun kemampuan untuk 

menggunakan dasar ini dalam kegiatan-kegiatan orisinil pada umumnya 

belum berkembang sempurna sebelum anak-anak mencapai tahun akhir 

masa anak-anak. Para ahli menyatakan bahwa tahap perkembangan 

kognitif usia 7-12 tahun disebut masa operasi kongkrit (concrete 

operations) (Helms dan Turner, 1981). 

Adapun ciri-ciri pada masa ini sebagai berikut: (a) anak-anak sadar 

tentang cara pemecahan masalah; (b) menguji bagian-bagian 

pengetahuan keseluruhan (utuh); (c) mengekspresikan diri dalam 

pelaksanaan atau pengunaan intelektual (Haywood, 1986). Ditambahkan 

karakteristik umum pada masa anak-anak yaitu: (a) mempelajari 

keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum; (b) 



membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk 

yang sedang tumbuh; (c) belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman 

sebaya; (d) mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita; (e) 

mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis dan 

berhitung; (9 mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan 

untuk kehidupan sehari-hari; (g) mengembangkan hati nurani, pengertian, 

tata dan tingkatan nilai; (h) mengembangkan sikap terhadap kelompok- 

kelompok sosial dan institusi; (I) mencapai kebebasan pribadi (Hurlock, 

1990). 

Bila diperhatikan pertumbuhan anak menunjuk kepada perubahan 

kuantitas dalam ukuran tubuh. Perkembangan menggambarkan 

perubahan dalam fungsi. Perkembangan motorik mencerminkan 

perubahan diri anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang 

penuh tantangan secara efektif. Semua ini tentu tergantung kepada 

kemampuan anak dalam mengekplorasi dan mengeksploitasi segala 

unsur-unsur yang bermanfaat bagi perkembangan motoriknya. 

Berbicara masalah pengertian gerak beberapa literatur memakai 

istilah gerak dengan motor dan movement untuk maksud yang sama. Hal 

ini dapat ditemui dalam belajar keterampilan motorik, kata motorik dan 

gerak mempunyai hubungan sebab akibat. Pengertian gerak tidak hanya 

dilihat dari perubahan tempat, posisi dan kecepatan tubuh melakukan aksi 

motorik. Tetapi gerak juga dilihat sebagai hasil yang nyata dari proses 

motorik. Penampilan (performance) siswa daldrn melakukan pukulan dan 

berlari pada permainan kasti adalah gerak yang dapat diamati, 

Sedangkan motorik adalah suatu proses yang tidak dapat diamati dan 

merupakan penyebab terjadinya gerak. 

Contoh lain: proses memegang tongkat dan mengayunkan pemukul 

pada bola kasti serta kegiatan berlari dapat diamati sebagai suatu gerak. 

Tetapi gerak yang terjadi juga diartikan sebagai hasil yang kongkrit dari 

proses motorik. Penampilan yang kongkrit maksudnya adalah gerak 

sebagai sesuatu yang dapat diamati, sedangkan motorik adalah suatu 



proses yang tidak dapat diamati dan merupakan penyebab terjadinya 

gerak (Kiram, 1992). 

Singer (1980) menyatakan motor adalah gerakan yang melibatkan 

persepsi dengan kognitif. Jadi motor adalah proses yang dimulai dengan 

datangnya stimulus, diteruskan ke pusat syaraf sampai pada respons 

yang sukar diamati. Kiram (1992) menyatakan motorik adalah suatu 

peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian 

dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh baik secara fisiologis maupun 

psikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Ditambahkan 

peristiwa laten yang tidak dapat diamati antara lain: penerimaan 

informasi/stimulus, pemberian makna terhadap informasi, pengolahan 

inforrnasi, proses pengambilan keputusan dan dorongan untuk melakukan 

berbagai bentuk aksi motorik. 

Kata kemampuan motorik merupakan terjemahan dari motor ability. 

lstilah motor ability sering terjadi pencampuradukan penggunaan 

istilahnya dengan athletic ability. Sebenarnya kedua istilah tersebut 

berbeda, yaitu: istilah motor mengacu kepada gerakan fisik, sedangkan 

athletic ability mengacu kepada gerakan fisik dalam konteks olahraga. 

Jadi motor ability akan menjadi athletic ability, jika kemampuan gerak 

dimanifestasikan berada dalam cakupan olahraga. 

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kemampuan motorik 

adalah kapasitas seseorang dalElm bergerak dilihat d ~ r i  fisik dcin days 
fisik ydng mengacu kepada otot (Alderman, 1974). Ada yang menyatikan 

kemampudn motorik dengsn general athletic dbility, adalah sebacjai suatu 

kriterid untuk mendapatkan ukuran kemampuan atletik diantara 

mahasiswa pria perguruan tingcji. Dengan melihat kemampuan atletiknya, 

dosen memilih mahasiswa yang mempunyai kemampuan atletik yang 

baik akan ditampilkan dalam pertandingan (Clarke, 1979). Dapat 

ditamba hkan bahwa general athletic ability adalah sebagai alat ukur 

kemampuan gerak umum berolahraga. Maksudnya kemampuan untuk 



menguasai komponen-komponen gerak yang diperlukan dalam 

berolahraga. 

Kemampuan motorik adalah kemampuan indaNidual yang mendasari 

penampilan dalam berbagai keterampilan motorik (Burton, 1998). Disisi 

lain, Kirkendal menyatakan kemampuan motorik merupakan kualitas 

kemampuan seseorang yang dapat mempermudah dalam melakukan 

keterampilan gerak (Kirkendal, 1980). Oleh sebab itu, kemampuan 

motorik dipandang sebagai landasan keberhasilan masa datang di dalam 

melakukan tugas keterampilan olahraga. Seseorang yang memiliki 

kemampuan motorik tinggi, diduga akan lebih berhasil dalarn 

menyelesaikan tugas keterampilan motorik khusus. Kemampuan motorik 

seseorang berbeda-beda dan tergantung kepada banyaknya pengalaman 

gerakan yang dikuasai. 

Ahli lain menyatakan kemampuan motorik dapat ditinjau dari dua aspek, 

yaitu: kemampuan persepsi motorik (perceptual motor ability) dan kemampuan 

ketangkasan fisik (physical profiency abilities) (Magill, 1 980). Dalam kemampuan 

persepsi motorik terdapat dua komponen, yaitu proses pengamatan (persepsi) 

dan sating berinteraksi satu sama lainnya. Dapat dikatakan bahwa semua 

gerakan yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh persepsi matoriknya 

terhadap rangsangan yang datang. Persepsi motorik merujuk kepada 

kemampuan ind-idu untuk menerima, menginterprktasikan dan memberikan 

respon yang tepat kepadb sejumlah stimulus yang datang kepadanya. Hal ini 

tidak hanya datang dari dalam maupun Iudr dirinya (Barrow dan Mc Gee, 1976). 

Adapun komponen-komponkn ydng terlibat d&m persepsi motorik di samping 

tubuh dibantu oleh: (a) persepsi visual (englihatan); (b) persepsi dudio 

(pendengaran); (c) persepsi @raba; (d) persepsi kinestetis; (e) pewpsi 

penciuman dan (f) persepsi rasa (Thomas dkk, 1988). 

Bila diperhatikan pemrosesan inforrnasi terdiri dari: (a) ransangan dari 

lingkungan (stimuli from environment); (b) organ penginderaan dan mekanisme 

persepsi (sense organs and perception mechanism); (c) mekanisme pemrosesan 

pusat (central prvcessing mechanism); (d) mekanisme hasil respon (respons 



generation mechanism); (5) respon; (6) umpan balik (Kiram, 1992). Misalnya: 

siswa dalam melakukan pukulan dalam perrnainan kasti di sekolah. Perhatian 

utama yang dilakukan oleh siswa antara lain: (a) posisi berdiri; (b) cara 

memegang alat pemukul; (c) ayunan; (d) arah bola sewaktu dilempar oleh 

pelempar; (e) arah bola akan dipukul agar jangan didapat oleh lawan main; (9 
perkenaan bola saat melakukan pukulan; (g) tingginya bola akan dipantulkan; (h) 

posisi lawan bermain; (I) cara meletakkan alat pemukul setelah melakukan 

pukulan; Cj) seberapa cepat Ian untuk menuju home base; (k) gerakan lanjutan. 

Semuanya merupakan stimulus lingkungan yang hams diperhatikan oleh 

sjswa dalam melakukan pukulan pada permainan kasti seperti: apa yang dilihat, 

diperhatikan, didengarkan dan dirasakan. Untuk itu, dalam mekanisme persepsi 

diperlukan indera perasaan dan penalamn. Di samping itu, juga diperlukan 

konsentrasi selektrf terhadap stimuli yang datang dengan tepat misalnya: satu 

atau beberapa stimuli untuk men'dukung pukulan yang baik. Melalui latihan yang 

berulang-ulang tentu pemukul mengenal tentang kebiasaankebiasaan stimuli 

yang ada di sekitarnya. Akhimya dapat memberikan respon yang baik, jika 

melakukan pukulan. 

Tahap selanjutnya informasi yang dipilih oleh alat indera dan mekanisme 

persepsi diteruskan ke mekanisme pemrosesan informasi. Pada bagian ini, 

pemukul bola kasti menerima informasi dan menentukan rencana untuk 

mknentukan strategi dalam meresbn stimulus. Adapun elemen yang penting 

dibutuhkan adalah daya ingat (memolyl terltang pengalaman memukul bola yang 

baik. Di samping itu, juga mernbdjmbandkan apakah ada relevansinya dengan 

situasi rnemvkul bola saat ini. Bila bdla sudah dipukul beralti keputusan sudah 

dibuat dengan berbagai strategi. Pkmukul harus mengorganisasi komwnen- 

komponen yang ada dalam jamban dan mengirimkannya ke otot untuk 

membuat respon yang memadai. Respon yang dibuat karena adanya informasi 

yang diproses sejak pernukul bola kasti mendapatkan ransangan. Respon yang 

dibuat dapat benar atau salah, tetapi harus dipilih dan dilaksanakan pada tugas 

berikutn ya. 



Benar atau salah pukulan yang dilakukan merupakan umpan balik yang 

didapat oleh siswa dalam memukul bola kasti. Umpan balik untuk unit pusat 

pemrosesan yang dikirirnkan oleh sistem pancaindera dan disimpan dalam 

ingatan. Hal ini digunakan waktu saat infonnasi yang diperlukan untuk membuat 

respon dilain waktu terhadap stimulus yang dijumpai dengan cam yang sama. 

Bila respon yang diberikan tidak benar, maka informasi tentang 

kesalahann<&dakbert7asilan tersebut disim pan. 

Proses informasi hi akan digunakan oleh siswa dalam setiap kegiatan 

motorik baik di sekolah maupun di rumah. Dengan banyaknya pengalaman 

motorik yang dilakukan deh siswa tentu akan menambah kematangan dalam 

melakukan aktivrtas motonk 

Bila dirina ada sebelas kemampuan yang terdapat dalam i n d ~ d u  untuk 

mengindentifikasi dan rnerespon suatu stimulus, yaitu: (a) kecerrnatan kontrol 

(control precision); (b) koordinasi anggota badan (multilimb coordination); (c) 

orientasi respon (response orientation); (d) w a h  reaksi (reaction time); (e) 

kecepatan gerakan lengan (speed of a m  movement,,; (9 kontrol kecepatan (rate 

contror); (g) kecekatan (manual dextrity); (h) kecekatan jari (finger d e w ) ;  (I) 

keajegan tangan-lengan (am-hand steadyness); (j) kecepatan jari pergelangan 

(wrist-finger speed); (k) membidik (aiming) (Magill, 1 980). 

Kecennatan kontrol (control precision) adalah kemampuan untuk 

melakukan tugas yang memerlukan kehalusan dan kontrol yang tinggi, 

penyes~laian otot tenrtama keterliktan otot besar. Kmrdinasi anggota bddan 

(n'ultilimb coodindtion) adalah kemam puan mengkoordinasikan sejbmla h 

anggota badan swam simultan. Orientasi respon (response orientatior)) adhlah 

kgrnampuan membedakan secara visual dan berorientasi pada pola gerdkan 

W r a  cepat Waktu reaksi (reaction time) adalah kemampuari yang 

mencerminkan kecepatan i n d ~ d u  rnerespon pada saat munculnya suatu 

stimulus. Kecepatan gemkan lengan (speed of arm) adalah kemampuan gerakan 

lengan, terpotong-potong secara cepat dan diperlukan ketepatan. Mengendalikan 

kecepatan (rate control) adalah kemam puan meng u ba h arah gerakan secara 

cepat dalam gerakan berkelanjutan. Kecekatan tangan (manual dextrily) adalah 



kemampuan gerak lengan tangan yang terampil dan terarah dahm memanipulasi 

obyek dalam kondisi cepat. Kecekatan jari (finger dexfntv> adalah kemampuan 

memanipulasi obyek kecil secara terkendali dengan melibatkan jari-jari tangan. 

Kecepatan jari pergelangan (wrist-finger speed) adala h kemam puan 

menggerakkan jari dan pergelangan secara cepat Membidik adalah 

kemampuan membidik sasaran kecil dengan ketepatan dan kecepatan reaksi 

yang tinggi. 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam kemampuan motorik, 

yaitu: kekuatan, koordinasi, kecepatan, keseimbangan dan kelincahan 

yang dapat dikembangkan secara penuh melalui program latihan (Lutan. 

1988). Kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot untuk menimbulkan 

tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot harus dipunyai oleh anak. 

Apabila anak kurang mempunyai kekuatan otot tentu dia tidak dapat 

melakukan aktivitas bermain yang menggunakan fisik seperti: berjalan. 

berlari, melompat, melempar, memanjat, bergantung dan mendorong. 

Waharsono dan Sajoto (2002) menyatakan pada masa anak besar 

perkembangan jaringan ototnya cepat. Pada anak perempuan 

peningkatan kekuatan iercepatnya dicapai pada usia 9 tahun sampai 10 

tahun, sedangkan pada anak laki-laki peningkatan tercepatnya terjadi 

pdda usia antara 11 sampai 12 tahun. Ditambahkan bahwa anak laki-laki 

kekuatannya meningkat 2 kali lipat selama uSia dari 6 sampai 11 tahun 

dAn meningkat 3,6 kAli lipat selama lrsia 6 sampai 18 tahun. 

Koordina~i adalah kemampuan untuk mempersatukan atau 

rnemidahkan dalam suatu tugas kerja yang kompleks. Dengan ketentuan 

bahwd derakan koordinasi meliputi kksempurnaan waktu antara otot dan 

sistem syaraf (Larson, 1974). Sebagai contoh: anak dalam melakukan 

lemparan harus ada koordinasi seluruh anggota tubuh yang terlibat. Anak 

dikatakan baik koordinasi gerakannya apabila ia mampu bergerak dengan 

mudah, lancar dalam rangkaian dan irama gerakannya terkontrol dengan 

baik. Waharsono dan Sajoto (2002) menyatakan kemampuan koordinasi 

gerakan secara umum anak laki-laki dengan perempuan tidak berbeda 



sampai umur 11 tahun. Tetapi bila dibandingkan dalam beberapa aspek 

kemampuan tertentu bisa dijumpai ada perbedaan. 

Kecepatan adalah sebagai kemampuan yang berdasarkan 

kelentukan dalam satuan waktu tertentu. Misalnya: berapa jarak yang 

ditempuh siswa dalam melakukan lari cepat empat detik (4 See. Dash). 

Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin tinggi kecepatannya. 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk 

mempertahankan tubuh dalam berbagai posisi (Gallahue, 1989). 

Keseimbangan dibagi dalam dua bentuk yaitu: keseimbangan statis dan 

dinamis. Keseimbangan statis merujuk kepada menjaga equiblirium 

(keseimbangan) tubuh ketika berdiri pada suatu tempat. Keseimbangan 

dinamis adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika 

berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa peneliti percaya 

bahwa keseimbangan statis dan dinamis adalah penyederhanaan yang 

berlebihan. Ditambahkan kedua elemen keseimbangan kompleks dan 

sangat spesifik dalam tugas gerak individu. 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah arah dan 

posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak dari satu titik ke 

titik lain. Misalnyd: siswa melakukan tes lari zig-zag dan semakin cepat 

waktu yang ditempuh, maka semakin tinggi kelincahannya. 

Kemampuah motorik dipengaruhi oleh faktor mekanik dan fisik. 

Faktor mekanik terdapat unsur-unsur sebaddi berikut: (a) fhktor 

keseimbangan yang terdiri dari: pusat gdya, daris gaya dan dasar 

pbnyokong badan; (b) faktor pemberi daya yang terdiri dari: gerdk yang 

ldmban, percepatan, aktivitaslreaksi; (c) faktor penerima daya yancj terdiri 

dari: daerah permukaan dan jarak; (d) kemampuan lokomotor terdiri dari: 

fase refleks, fase belurn sempurna, fase dasar, fase spesialisasi; (e) 

kemampuan manipulatif; (9 kemampuan yang stabil. 

Faktor fisik terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (a) faktor 

kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan terdiri dari: 

kekuatan, daya tahan aerobik, daya tahan, kelentukan, komposisi tubuh; 



(b) faktor kesegaran gerak (motor fitness) yang berkaitan dengan 

keterampilan terdiri dari: kecepatan, kelincahan, koordinasi, 

keseimbangan dan daya ledak (power) (Gallahue, 1989) 

Cureton (1 975) menyatakan fungsi utama kemampuan motorik adalah untuk 

mengembangkan kesanggupan dan kemampuan setiap individu yang 

berguna untuk mempertinggi daya kerja. Dengan mempunyai kemampuan 

motorik yang baik, tentu individu mempunyai landasan untuk menguasai 

tugas keterampilan motorik yang khusus. Semua unsur-unsur kemampuan 

motorik pada siswa SD dapat berkembang melalui kegiatan Pendidikan 

Jasmani dan aktivitas bermain yang melibatkan otot. Semakin banyak 

siswa mengalami aktivitas gerak tentu unsur-unsur kemampuan motorik 

semakin terlatih. 

Pengalaman ini disimpan dalam ingatan untuk dipergunakan pada 

kesempatan lain, jika melakukan gerakan yang sama. Dengan banyaknya 

pengalaman motorik yang dilakukan oleh siswa SD tentu akan menambah 

kematangannya dalam melakukan aktivitas motorik. Kiram (1992) 

menyatakan ada tiga dorongan yang timbul bagi anak berusia 6-12 tahun 

dalam pengembangan tudas-tugasnya (a) dorongan dari lingkungan 

rumah ke kelompok skjawat (peer group); (b) dorongan pada realisasi 

kerja dan suasana bermain yang masing-masing memerlukan 

neuromuskuler; (c) dorongan ke dalam konsep dunia dewasa yang 

memerlukan penindkatan keterampilan, seni berlogika dan berkombnikasi. 

B. bknobtuh dodel ~engernbdntjan dotorik Terhadap KernArhbuan 

Mc)tbtik SisWa SD 

Model adalah abstraksi sebuah bknda, atau barang yang dijadikan 

sebagai bahan untuk mencapai suatu tujuan. Model pengembangan 

motorik yang dijadikan sebagai bahan adalah dengan rnengeksplorasi 

bentuk-bentuk permainan yang dilakukan oleh siswa SD. Kemudian 

bentuk-bentuk permainan yang dilakukan oleh siswa SD dianalisis dan 

diadopsi ke dalam materi kurikulum Penjas KBK. Analisis terhadap 



bentuk-bentuk permainan yang dilakukan siswa menyangkut: bentuk: 

intensitas aktivitas, dilakukan secara bersama-sama, kegembiraan dan 

mudah dilakukan serta sesuai dengan materi kurikulum Penjas KBK. 

Materi permainan yang dilakukan mirip dengan materi kurikulum 

Penjas KBK, hanya diadopsi bagian yang penting dan selanjutnya 

dilakukan dilakukan modifikasi dan menjadi sebuah kegiatan yang 

mempunyai aktivitas yang tinggi dan menyenangkan seperti: permainan 

kejar-kejaran. Agar lebih tinggi intensitasnya dimodifikasi menjadi main 

kejar-kejaran dengan rnenggunakan bulu ayam bekas. Dalam kegiatan ini 

terkandung dua tujuan, yaitu: lari dan kemampuan melempar siswa. 

Dengan demikian, motorik siswa berkembang dengan baik serta tujuan 

Penjas juga tercapai. 

Bila aktivitas belajar tinggi dan sudah ada rasa senang melakukan 

Penjas tentu siswa SD akan banyak memanfaatkan waktu belajarnya 

dengan aktivitas gerak dan gembira. Dampaknya, siswa kaya pengalaman 

berbagai gerakan dan timbul motivasi untuk melakukan kegiatan Penjas. 

Adapun standar kompetesi Penjas di SD sebagai berikut: (a) 

melakukan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor; (b) melakukan 

keterampilan dasar manipulatif menggunakan alat; (c) melakukan 

permainan kecil tanpa alat (games); (d) melakukan berbagai permainan 

berpasangan dan beregu; (e) melakukan unsur-unsur dasar keterampilan 

permainan dan olahraga; (9 melakukan latihan dasar pengembangan 

komponen kebugaran; (g) melakukan ketangkasan sederhana; (h) 

melakukan derakan-gerakan sendm irama; (i) melakukan permainan di air; 

(j) melakukan teknik dasar renang dan keselamatan di air; (k) melakukan 

pengenalan lingkungan sekolah dan sekitarnya serta dasar-dasar 

berkemah dilingkungan sekolah; (I) memiliki dasar-dasar pengetahuan 

tentang manfaat aktivitas fisik terhadap organ tubuh, kesehatan dan 

kebugaran; (m) menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai 

aktivitas dalam pendidikan jasmani seperti: tenggang rasa, sopan santun, 



menghargai, jujur, bekerjasama, sportif, bertanggungjawab, disiplin 

(Depdi knas, 2004) 

Di samping itu, juga diperhatikan sarana dan prasarana Penjas 

diartikan segala peralatan yang digunakan oleh seorang guru dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. WI jantosa dalam 

(Depdiknas, 2001) menegaskan bahwa sarana dan prasarana sangat 

besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan program Penjas. Untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, Depdikbud (I 993) 

menjelaskan' tentang peralatan Penjas yang minimal dipunyai sekolah 

diantaranya: (a) matraslkasur dari terpallkarung dengan ukuran satu kali 

dua atau satu setengah kali enam meter; (b) tali untuk perorangan dan 

beregu; (c) macam-macam bola, bola kasti, bola tenis, bola tangan, bola 

kaki, bola karet, bola voli dan bola basket; (d) tongkat lari sambung; (e) 

balokJpapan keseimbangan; (f) palang tunggal; (g) net voli; (h) papan dan 

tiang basket; (i) tambang; Cj) tiang dan mistar lompat tinggi; (k) meteran; (I) 

peti lompat; dan (m) cakram, peluru dan lembing. 

Standar minimal peralatan Penjas di sekolah menurut Dirjen 

PLSPO dalam Adnan (1 995) memiliki perbandingan satu banding sepuluh. 

Dengan demikian, apabila suatu sekolah belum memiliki peralatan 

tersebut, maka disarankan agar guru Penjas kreatif mengembangkan 

bersama-sama siswa untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan. 

Kelengkapan sarana dan prasarana olahraga yang digunakan oleh guru 

Penjas memberi kontribusi yang efektif terhadap keberhasilan mengajar 

Penjas. 

Dalam pelaksanaan model pengembangan motorik pada setiap 

materi pokok dan sub materi pokok, guru harus memperhatikdn pola 

pengajaran ke dalam beberapa tahap berikut: (a) memperkenalkan materi 

yang akan dipelajari dan pemanasan (introduction). Tujuannya: untuk 

menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa menghadapi latihan inti baik 

pernafasan dan peredaran darah serta temperatur tubuh; (b) 

pengembangan keterampilan (skill development) yang berisi: 



memperkenalkan keterampilan yang dipelajari, pengembangan 

keterampilan yang berisi belajar keterampilan dasar, membetulkan 

gerakan kalau ada yang salah, aktivitas puncak (culmination activities) 

yang berisi permainan dan pertandingan; (c) penenangan (coollingdown) 

yang berisi kegiatan yang rileks dan kesimpulan (Ashton, 1994). 

Bila ditinjau pembagian waktu model pengembangan motorik terdiri 

dari: (a) kegiatan pemanasan 10%; (b) kegiatan inti 80%; dan (c) 

penenangan 10% dari seluruh waktu yang tersedia. Di samping itu, guru 

Penjas juga harus memperhatikan rambu-rambu pembelajaran sebagai 

berikut: (a) tahapan pelaksanaan dilakukan dimulai dari yang mudah ke 

yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari jarak dekat ke 

yang jauh, dan dari tingkat kesulitan yang rendah ke yang tinggi; (b) 

variasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara maju-mundur, kiri- 

kanan, pelan-cepat-lebih cepat dan menyerong; (c) pengorganisasi 

kegiatan dilaksanakan secara: perorangan, berpasangan, kelompok kecil 

dan kelompok besar; (d) cara pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan 

latihan, menirukan, permainan, perlombaan, dan pertandingan 

(Depdi knas, 2004). 

Ditegaskan bahwa model pengembangan motorik di SD skbtigian 

besar dikemas da~am bentuk permainan (game) dan tidak diarahkdh untuk 

menguasai cabang olahraga tertentu, namun lkbih mengutamakan prbses 

perkembangan motorik siSwa dari waktu ke waktu. Model pengemb8ngan 

motorik lebih bkrorientasi kepdda kebutuhan siswa, sebagai subjek didik 

ddn bukan sebagai objek didik. bleh karena itu, metode yang digundkan 

menekankan pada aktivitas h9ik yang memungkinkan siswa dBlam 

suasana yang gembira, dapat bereksplorasi, menemukan sesuatu secara 

tidak langsung dengan aktivitas yang tinggi (Depdiknas, 2004). 

Adapun fungsi model pengembangan motorik SD sebagai berikut: 

(a) aspek organik antara lain: menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi 

lebih baik, sehingga individu dapat memenuhi tuntunan lingkungannya 

secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan 



keterampilan; (b) aspek neuromuskuler antara lain: meningkatkan 

keharmonisan fungsi saraf dan otot; (c) aspek perseptual antara lain: 

mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat; (d) 

aspek kognitif antara lain: mengembangkan kemampuan menemukan 

sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan mengambil 

keputusan; (e) aspek sosial antara lain: menyesuaikan diri dengan orang 

lain dan lingkungan dimana berada; (f) aspek emosional antara lain: 

mengembangkan respon positif terhadap aktivitas jasmani (Depdiknas, 

2004). 

Bila tujuan dan fungsi model pengembangan motorik sudah 

tercapai tentu pegetahuan, keterampilan, sikap dan kebugaran jasmani 

serta kemampuan motorik siswa (motor ability) siswa menjadi lebih baik 

karena pengalaman gerak yang banyak. 

Berdasarkan fenomena yang ada, dilakukan terobosan guna 

meningkatkan motorik siswa dengan menggunakan Model 

Pengembangan Motorik Siswa SD yang relevan dengan karakteristik 

siswa (suka bermain) dan fleksibel dalam menunjang KBK yang sedang 

diterapkan. Dengan adanya model pengembangan motorik ini tentu 

diharapkan dapat mengatasi rendahnya motorik siswa SD. Di samping itu, 

model ini dapat membantu guru dalam mengdtasi keterlantaran 

pembelajaran benjas dan menihgkatkan ketnampu& motorik siswd SD. 

Adapun mateti model pengembangan motorik yang diterapkan sebagai 

berikut: 

Kel(LI V kbni&rttbr Gdnjil 

Pertemuan 1 

Materi Pokok : Permainan Bola Voli Mini 

Sub Materi Pokok : Teknik Dasar Permainan Bola Voli Mini 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan Permainan Bola Voli Mini 

lndikator : a. Siswa mampu melakukan berbagai macam passing 

atas 



b. Siswa mampu rnelakukan berbagai passing bawah 

c. Siswa mampu melakukan berbagai macam semis 

Metode Pengembangan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan : Bola karet, net atau tali. 

B. Metode :Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, 

Discovery, Problem solving dan Tugas. 

C. StrategVLangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran. 

b) Permainan kecil: kejar-kejaran, rnelornpat-lompat, menimang 

bola dengan kedua tangan kemudian pukulkan ke teman dan 

berusaha mengenali tubuh pasangan. 

c) Latihan togok: latihan kelentukan seluruh togok yang dimulai 

dari sikap berdiri, jongkok, duduk dan tidur seperti: mencium . 

lutut, gerakan tangan ke mana bisa, gerakan ke berbagai arah. 

2. Inti (Skill Development) 

a) Melakukan pas atas berpasangan dengan sikap jongkok dan 

berdiri dengan menggunakan bola voli mini. 

b) Pas atas berpasangan dilakukan dengan sikap berdiri, jalan ke 

kiri dan ke kanan serta ke muka dan ke belakang (jalan ke 

berbagai arah). 

c) Melakukan pas atdS ke dinding berdua dengan jdrak 

disesuaikan dan bergdhtidn untuk passing bola ke dinding. 

3. Penutup (Coolingdown) 

Bercerita, memberikan motivasi dan menjelaskan teknik memukul, 

smash dan servis yang benar. 

Evaluasi: Kernampuan siswa dalam melakukan pas atas, pas bawah dan 

servis. Aspek yang dinilai: sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan 

koordinasi gerakan. Rentangan nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 

(sedang), nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekali). 



Pertemuan 2 

Materi Pokok : Permainan Bola Voli Mini 

Sub Materi Pokok : Teknik Dasar Permainan Bola Voli Mini 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan Permainan Bola Voli Mini 

lndikator : a. Siswa mampu melakukan berbagai passing bawah 

b. Siswa mampu melakukan servis atas dan bawah 

Metode Pengembangan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan :Bola Voli Mini, net atau tali. 

B. Metode :Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, 

Discovery, Problem solving dan Tug as. 

C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Menimbang bola secara perorangan dan kemudian mensmash 

bola setelah dekat ke teman 

c) Latihan togok: latihan kelenturan dan kelemasan seluruh togok 

yang dimulai dari sikap berdiri, jongkok, duduk dan tidur seperti: 

mencium lutut, gerakan tangan ke mana bisa, gerakan ke 

berbagai arah 

2. Inti (Skill Developmenf) 

a) Pas atas berpasangan dengan bola mini, dilakukdn diam 

ditempat, bergerak ke muka dan ke belakang, bergerdk ke kiri 

ddnkekanan 

b) Pad bawah berpasangan dengan bola voli mini, dilakukan diam 

ditempat, bergerak ke muka dan ke belakang, bergerak kk kiri 

dan kekanan 

c) Memukulkan bola voli mini ke dinding perseorangan dengan 

sikap servis atas dan bawah dan bola ditangkap kembali 

d) Memukul bola voli mini dengan servis atas dan bawah pada 

pasangan dengan jarak I 5  meter dan bola dipassing pada 

pasangan dan bolanya ditangkap 



e) Perlombaan pas atas selama dua menit 

f) Perlombaan pas bawah selama dua menit 

g) Perlombaan servis yang kuat yang dapat mengenai sasaran 

dengan jarak 15 meter 

h) Bermain bola voli mini dua lawan dua orang dibatasi dengan net 

yang terbuat dari tali dengan jarak disesuaikan dengan 

kemampuan siswa 

3. Penutup (Coolingdown) 

Bercerita, memberikan motivasi dan menjelaskan teknik bermain 

bola voli yang benar. 

Evaluasi: Kemampuan siswa dalam melakukan pas atas, pas bawah dan 

servis. Aspek yang dinilai: sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan 

koordinasi gerakan. Rentangan nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 

(sedang), nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekali). 

Pertemuan 3 

Materi Pokok : Permainan Bulu Tangkis 

Sub Materi Pokok : Teknik Dasar Permainan Bulu Tangkis 

Kom petensi Dasar : Siswa mampu melakukan Permainan Bulu Tangkis 

lndikator : a. Siswa mampu melakukan berbagai macam lop 

b. Siswa mampu melakukan berbagai macam servis 

ketode PencjernbanQan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan : Raket paban, raket bulu tangkis 

B. Metode : Demontrasi, Eksplorslsi, Discovery, Problem 

solving dan Tugas. 

C. StrategiILahgkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Mengejar dan melempar pasangan yang lari memakai bulu 

ayam 

c) Latihan togok: latihan kelenturan dan kelernasan seluruh togok 

yang dimulai dari sikap berdiri, jongkok, duduk dan tidur seperti: 



mencium lutut, gerakan tangan ke mana bisa, gerakan ke 

berbagai arah 

2. Inti (Skill Development) 

a) ~emukul-mukul bulu ayam dengan raket papan ke udara sambil 

berdiri. Mula-mula rendah dan kemudian lebih tinggi serta 

raketnya dibolak-balik 

b) Gerakannya sama pada poin (a) dilakukan dengan posisi 

berjalan ke berbagai arah dan dapat juga dengan berlari 

c) Memukul-mukul bulu ayam pada pasangan dengan sikap 

berdiri. Berikut salah seorang memukul sambil mengitari 

temannya dengan jarak yang sesuai 

d) Aktivitas yang sama dilakukan sama-sama bergerak ke kiri, ke 

kanan, muka dan belakang 

e) Permainan memukul dengan pasangan yang dibatasi oleh tali 

sebagai net 

f) Perlombaan memukul bola ke atas yang paling lama dialah 

yang jadi pemenangnya 

g) Perlombaan memukul bola sambil berlari menuju suatu garis 

batas sejauh 20 meter 

3. Penu tu p (Coolingdown) 

Bercerita, memberikan motivasi dan menjelaskan teknik memukul, 

smash dbn servis yang bgnar. 

k~a~uiil i i :  Kemdmpuan sihwa dalcim rnbmukul, smdsh dan servis. Aspek 

ydng dinilai: sikap kaki, sikab tdngan, sikdp badan dan koordinasi 

gerakdn. kentangan nilai 5 (bdik skkzlli), dilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), 

nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekd~i). 

Pertemuan 4 

Materi Pokok : Permainan Tenis Meja 

Sub Materi Pokok : Teknik Dasar Permainan Tenis Meja 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan Permainan Tenis Meja 



lndikator : a. Siswa mampu melakukan berbagai macam 

memukul 

b. Siswa mampu melakukan berbagai smash 

c. Siswa mampu melakukan berbagai macam servis 

Metode Pengembangan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan : Bola Pingpong, Bad Pingpong 

B. Metode : Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, Discovery, 

Problem solving dan Tugas. 

C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Menimbang bola perorangan dan kemudian rnensmash bola 

setelah dekat ke teman 

c) Latihan togok: latihan kelenturan dan kelemasan seluruh togok 

yang dimulai dari sikap berdiri, jongkok, duduk dan tidur seperti: 

mencium lutut, gerakan tangan ke mana bisa, gerdkan ke 

berbagai arah 

2. l nti (Skill Development) 

a) Memukul-mukul bola dengan bad perorangan dari sikap duduk, 

jondkok, berdiri ke atas 

b) Gerakannva sama pada poin (a) dapat ditakukan pukul ke atas 

satu kali dan dibiarkan jatuh ke Idntdi shtu kali. Gerakan ini 

diulang-ulhng dengarl berbagai m h i m  sikap 

c) Memukul-mukul bolA ke atas dari siliap berdiri, melirlgkar, 

bkrjdldn kB ardh kiri kanan, ke depan dAn ke belakang 

d) demukul bola landsung ke dinding dengan jarak dekat 

menggunakan bad tenis meja 

e) Perlombaan manimang bola atau memukulkan bola ke atas 

selama rnungkin dengan sikap berdiri saja 

f )  Perlombaan menimang bola dengan jarak 10 meter 

3. Penutup (Coolingdown) 



Bercerita, memberikan motivasi dan menjelaskan teknik memukul, 

smash dan servis yang benar. 

Evaluasi: Kemampuan siswa dalam memukul, smash dan servis. Aspek 

yang dinilai: sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan koordinasi 

gerakan. Rentangan nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), 

nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekali). 

Pertemuan 5 

Materi Pokok : Perrnainan Tenis Meja 

Sub Materi Pokok : Teknik Dasar Permainan Tenis Meja 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan Permainan Tenis Meja 

lndikator : a. Siswa mampu melakukan berbagai macam 

memukul 

b. Siswa mampu melakukan berbagai smash 

c. Siswa mampu melakukan berbagai macam 

servis 

Metode Pengem bangan ~ o t o r i  k 
A. Alat yang dibutuhkan : Bola Pingpong, Bad Pingpong 

B. Metode : Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, Discovery, 

Problem solving dan Tugas. 

C. StrategiILangkah 

1. ~endahuluan 

a) Perljelasan tujuan pembelajaran 

b) denimbang bola semra perorangan dan kemudian mensmash 

bola setelah dekat ke teman 

c) ~afihan togok : latihah kelenturan dan kelemasan seluruh togok 

yang dimulai dari sikdp berdiri, jongkok, duduk dan tidur seperti: 

mencium lutut, gerakan tangan ke mana bisa, gerakan ke 

berbagai arah 

2. Inti (Skill Development) 

a) Mengoper bola berpasangan dari sikap duduk, jongkok, dan 

berdiri 



b) Aktivitas yang sama pada poin a dilakukan sambil berdiri 

dengan jarak satu meter, si A mengelilingi si B, dan bergantian 

c) Masing-masing jarak dua meter saling memukul bola sama- 

sama bergerak ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang 

d) Berlomba saling memukulkan bola berpasangan dengan jarak 

10 meter 

e) Bermain dilantai yang dibatasi dengan net yang terbuat dari tali 

dengan jarak disesuaikan dengan kemampuan siswa. 

3. Penutup (Coolingdown) 

Bercerita, memberikan motivasi dan menjelaskan teknik memukul, 

smash dan servis yang benar. 

Evaluasi: Kemampuan siswa dalam memukul, smash dan servis. Aspek 

yang dinilai: sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan koordinasi 

gerakan. Rentangan nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), 

nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekali). 

Pertemuan 6 

Materi Pokok : Permainan Sepak Bola 

Sub Materi Pokok : Teknik Dasar Permainan Sepak Bola 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan Permainan Sepak Bola 

lndikator : a.Siswa mampu melakukan berbagdi macam dribling 

b.Siswa mampu melakukan berbagai macam 

tendbngan' 

hktode Pendentbangan Matank 
A. Alat yang dibutuhkan : Bola karet, kkrucut 

B. Metodk : Cerdmah, Demontrasi, Eksplorasi, Discovery, 

Problem solving dan Tugas. 

C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Permainan kecil: kejar-kejaran dengan menyentuhkan bola di 

atas bahu pasangan (tubuh pasangan) 



c) Latihan togok : latihan kelenturan dan kelemasan seluruh togok 

yang dimulai dari sikap berdiri, jongkok, duduk dan tidur seperti: 

mencium lutut, gerakan tangan ke mana bisa, gerakan ke 

berbagai arah 

2. Inti (Skill Development) 

a) Menendang bola ke dinding dengan jarak tiga meter dimulai 

dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan punggung kaki. 

Dapat juga dilakukan dengan ujung jari kaki atau tumit 

b) Menendang bola ke dinding dengan gerakan yang sama 

dilakukan dengan jarak 8-10 meter 

c) Menendang bola pada pasangan (jarak 10 meter) dengan 

berbagai posisi kaki. Diusahakan tendangan mengarah 

pasangan 

d) Gerakan yang sama tetap dengan jarak yang lebih jauh. 

Menendang bola berpasangan dengan keras dan pasangan 

menangkap (ketetapan menendang) 

e) Perlombaan menendang siapa yang tepat mengenai sasaran 

yang sudah ditentukan dialah yang jadi pemenangnya. 

3. Penutu p (Coolingdown) 

Bercerita, memberikan motivasi dan menjelaskan teknik drible dan 

menenddng yang benar 

Evaluasi: Kemampuan siswa dalam menendang dan mendrible. Aspek 

yang dinilai: sikap kzlki, sikap tdngan, sikap badan dan koordinasi 

gerakan. Rentangdn nilai 5 (bdik skkali), nilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), 

nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekali). 

Pertemuan 7 

Materi Pokok : Permainan Kasti 

Sub Materi Pokok : Teknik Dasar Permainan Kasti 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan Permainan Kasti 

lndikator : a. Siswa mampu rnelakukan berbagai macam lempar 

tangkap perorangan 



b. Siswa mampu melempar target 

c. Siswa mampu memukul bola diam dan bola 

bergera k 

Metode Pengembangan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan : Bola tenis 

B. Metode : Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, dan Tugas. 

C. StrategVLangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Permainan kecil: melempar pasangan dengan bulu ayam bekas 

yang tujuannya: untuk melatih kecepatan lari dan kemampuan 

melempar 

c) Latihan togok : latihan kelenturan dan kelemasan seluruh togok 

yang dimulai dari sikap berdiri, jongkok, duduk dan tidur seperti: 

mencium lutut, gerakan tangan ke mana bisa, gerakan ke 

berbagai arah 

2. Inti (Skill Development) 

a) Siswa melemparkan bola tenis ke lantai, mula-mula lambat dan 

makin lama makin keras dan bolanya ditangkap 

b) Siswd melempdrkan bola ke atas tiddk terlalu tinggi dan 

ditangkap 

c) Lempdran selanjutnya agak lebih tinggi d m  kemudian ditdngkap 

d) Siswa melemparkan bola ke dinding ptjlan-pelan dari bdwah 

dan kdmudian ditangkdp sendiri 

e) Sekarang ke dindidg lemparannya dari bagian atas k e p h  dan 

kemudian ditangkap 

f) Perlombaan semua siswa melambungkan bola ke atas dengan 

ketinggian kira-kira 10 meter siapa yang dapat menangkap bola 

tersebut yang paling banyak dialah yang jadi pemenangnya 

3. Penutup (Coolingdown) 



Bercerita, memberikan motivasi dan menjelaskan teknik melempar, 

menangkap dan memukul yang benar. 

Evaluasi: Kemampuan siswa dalam lempar tangkap dan memukul. Aspek 

yang dinilai: sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan koordinasi 

gerakan. Rentangan nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), 

nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekali). 

Pertemuan 8 

Materi Pokok : Permainan Kasti 

Sub Materi Pokok : Teknik Dasar Permainan Kasti 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan Permainan Kasti 

lndikator : a. Siswa mampu melakukan berbagai macam lempar 

b.Siswa mampu melakukan berbagai macam 

tangkap 

c.Siswa mampu melakukan berbagai macam 

memukul 

Metode Pengembandan dbtorik 

A. Alat yang dibutuhkan : Bola, Pemukul, tiang hinggap 

B. Metode : Demontrasi, Eksplorasi, Discovery, Problem 

solving dan Tugas. 

C. ~trategi lhngkah 

1. Penddhuluan 

a) Pbnjelasan tujuan pembelsjaran 

b) P6rr'riAinan kdcil: melempar pasdngan dengan bulu ayam bekas 

ydng tujuannya: untuk melatih kecepatdn lbri dan kemampuan 

m6lkmphr 

c) Dilanjutkan latihan togok untuk seluruh otot dan persendian. 

2. Inti (Skill Development) 

a) Siswa berpasangan lempar tangkap bola tenis dengan jarak 

lima meter dimulai dari bola dari bawah, samping, dan atas, 

begitu juga menangkapnya dengan dua tangan. Aktivitas yang 

sama dilakukan dengan satu tangan 



b) Aktivitas berikutnya dengan jarak yang sama tetapi sama-sama 

bergerak ke muka, ke belakang, ke kiri dan ke kanan 

c) Diulang lagi aktivitas di atas tetapi melemparkannya melalui 

pantulan ke lantai atau tanah 

d) Aktivitas berikutnya setiap menangkap dilakukan dengan 

lompatan atau sambil lari 

e) Permainan. Dua orang lempar tangkap pada jarak lima meter 

dan satu orang berusaha untuk menguasai bola tersebut 

9 Memukul dengan pemukul bola yang dilemparkan pasangan 

g) Lari ke tiang hinggap melalui perlombaan dua atau tiga orang 

h) Siswa melemparkan bola pada benda yang berada antara 

pasangan berjarak sejauh 10 meter dari setiap siswa. Siapa 

yang paling banyak mengenai benda tersebut dialah sebagai 

pemenangnya. 

3. Penutup (Coolingdown) 

Bercerita, memberikan motivasi dan menjelaskan teknik melempar, 

menangkap memukul dan berlari yang benar. 

Evaluasi: Kemampuan siswa dalam lempar tangkap dan memukul. Aspek 

yang dinilai: sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan koordinasi 

gerakdn. Rentangan nilai 5 (bdik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), 

nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurdng sekali). 

Pertemuah 9 

thteri  Pakok : PengembAngan Komponen kebugaran jasmani 

Qub Materi Pokok : Latihan kekuhtan 

Kompetensi Dasar : Siswa rngrnpu melakukan latihan pengembangan 

kompont?n kebugaran jasmani. 

lndikator : Siswa mampu melakukan latihan kekuatan 

Metode Pengembangan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan : Tanpa alat 

B. Metode : Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, Discovery. 

dan Tugas. 



C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Permainan kecil: melempar pasangan dengan bola kertas yang 

tujuannya: untuk melatih kecepatan lari dan kemampuan 

melempar 

c) Latihan togok diperbanyak pada latihan otot dan persendian 

panggul dan paha 

2. Inti (Skill Developmenf) 

a) Melompat-lompat dua kaki ditempat. Kemudian sambil 

melompat makin lama badan semakin diturunkan sampai 

jongkok dan kembali melompat-lompat ke sikap berdiri 

b) Sambil berdiri, melompat-lompat tetapi kedua tangan 

dibengkokkan di depan dada dan sambil menggoyang-goyang 

panggul, maka tangan akan tertarik ke kiri dan ke kanan seperti 

goyang lnul 

c) Melakukan jalan dengan posisi jongkok ke arah depan, 

belakang, ke samping kiri dan kanan 

d) Dilanjutkan dengan gerakan melompat-lompat jongkok ditempat 

ddn berpindah tempat ke berbagai arah 

e) Melakukan squatjump 

9 Sebagai selingan agar tidak melelahkan siswa diberikan 

permainan hijau hitam 

g) Permainan: mengejar pasangan dengan pdSiSi sama-sama 

sikab jbngkok 

3. Penutup (caohgdbwn) 

fdlbmberikah pknkndhgan dbn$an mengaddkan ceritd dan 

pkrbaikiln pkrnbelajaran. 



Evaluasi: Kemampuan siswa dalam melakukan squat jump. Aspek yang 

jumlah lamanya melornpat. Rentangan nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), 

nilai 3 (sedang), nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekali). 

Pertemuan 10 

Materi Pokok : Senam Dasar 

Sub Materi Pokok : Teknik Senam Dasar 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan Senam Dasar 

l nd i kator :Siswa mampu melakukan latihan kelentukan, 

keseimbangan, kekuatan dan gabungan 

Metode Pengem bangan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan : Tanpa alat 

B. Metode : Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, Discovery, 

dan Tugas. 

C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pernbelajaran 

b) Permainan kecil: mendapatkan ternan dengan mengejar teman 

yang lari. 

2. Inti (Skill Developmenf) 

a) Menggerakkan kepala ke mana bisa. Setelah kepala dildnjutkan 

pada persendian bahu, pergelangan tangan sampai ke kaki 

(latihan togok) 

b) Mengangkat satu kaki dan membuat tulisan dengan kaki yang 

diangkat. Dapat jucJir dengan berjalan jinjit (Idtihan 

keseimbangan) 

c) Jalan Kangguru, Katak melompat, latihan merangkak cepat, 

atau jalan Kepiting (latihan kekuatan) 

d) Berlari cepat sampai batas yang sudah ditentukan (20 meter) 

dan kembali lagi 

e) Perlombaan memindahkan bola, lari berbelok-belok, dan lail 

pakai rintangan (latihan kelincahan dan kecepatan) 



9 Permainan: satu orang siswa dikejar oleh dua orang teman 

(bergantian) 

g) Permainan kejar-kejaran dengan sikap merangkak, sikap jalan 

kepiting, lompat katak atau sikap jongkok. 

3. Penutup (Coolingdown) 

Memberikan penenangan dan penjelasan tentang latihan senam 

dasar. 

Evaluasi: Kemampuan dalam melakukan kejar-kejaran sikap merangkak, 

sikap jalan, Kepiting, lompat Katak atau sikap jongkok. Aspek yang dinilai: 

sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan koordinasi gerakan. Rentangan 

nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), nilai 2 (kurang), nilai 1 

(kurang sekali). 

Pertemuan I 1  

Materi Pokok : Latihan komponen kebugaran jasmani 

Sub Materi Pokok : Latihan keseimbangan 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan berbagai latihan 

keseimbangan 

lndikator : a. SiSwa mampu melakukan latihan keseimbangan 

dengan alat perorangan 

b.Sis&lrs rhdrhpu melakukan latihan keseimbangan 

bertjadklngan 

hbtode ~ ~ h g b t h b ~ n g ~ n  lrh~kank 
A. Alat ybng dibutuhkan : Tohgkat, bola kdref dan tali 

B. rVl6tddb : ~kM'athah, DemontraSi, Eksplorasi, DiSCdvery, 

Probkm solving dan ~ u g a s .  

C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Permainan kecil: mendapatkan teman dengan cara berlari satu 

kaki (bergantian) 

2. Inti (Skill Development) 



a) Jalan ke depan dengan tongkat rotan yang diletakkan berdiri di 

atas telapak tangan 

b) Berhadapan dengan masing-masing tangan kanan 

berpegangan, dan tangan kiri masing-masing memegang kaki 

kanan pasangan. Lakukan kegiatan berpindah tempat ke arah 

depan dan belakang atau ke kiri dan ke kanan. Latihan dapat 

dilakukan dengan menukar pegangan tangan dan kaki yang 

diangkat 

c) Berpasangan yang seorang memegang kaki temannya ke. 

depan dan ditarik agar temannya dapat bergerak dengan 

melompat-lompat ke depan 

d) Gerakan yang sama. Dua orang memegang tongkat rotan, 

siswa yang seorang lagi meletakkan tumitnya di atas rotan 

tersebut. Kedua pasangan yang memegang rotan berusaha 

mengerakkan rotannya mengarah ke depan, sehingga yang 

mengangkat kaki terpaksa melompat-lompat sampai beberapa 

meter. 

e) Perlombaan gerakan pada point d dengan jarak enam meter. 

3. Penutup (Coolingdown) 

Memberikan penenangan dengan mengadakan cerita dan 

perbaikan pembelajaran. 

EValuasi: Kemampuan siswa dalhm melempar tangkap dan memukul. 

A ~ p e k  yang dinilai: sikap kaki, sikQp tangan, sikap badan dan koordinasi 

dirakan. kentangan nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 (seddng), 

tiilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang seka~i). 

hrtemuan 12 

Materi Pokok : Latihan Pengembangan komponen kebugaran 

jasmani 

Sub Materi Pokok : Latihan kekuatan 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan latihan 

pengembangan komponen kebugaran jasmani 



lndikator : Siswa mampu melakukan latihan kekuatan 

Metode Pengembangan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan : Tanpa alat 

B. Metode : Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, Discovery, 

Problem solving dan Tugas dan Komando. 

C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Permainan kecil: mendapatkan teman dengan cara berlari cepat 

c) Melakukan pemanasan untuk semua otot dan persendian oleh 

semua siswa 

2. Inti (Skill Development) 

a) Jongkok kedua tangan diletakkan di samping kaki dan 

selanjutnya kedua kaki dilemparkan ke belakang, maka terjadi 

sikap seperti push up. Setelah itu tarik kedua kaki untuk jongkok 

dan berdiri lagi. Gerakan ini diulang beberapa kali. 

b) Merangkak ke berbagai arah agak beberapa menit dan berhenti. 

Gerakan diulang beberapa kali. 

c) Duduk telunjur kedua tangan diletakkan di belakang panggul. 

Latihan: angkat satu kaki agak tinggi dengan berganti-ganti, 

kemudian setelah diangkat bengkokkan lutut dan luruskan 

kembali. 

d) ~ n g k ~ t  kedua kdki lebih tinggi dan letakken kembali. ~e tk ldh  itu, 

dngkbt kkdua kaki (buka tutup). b a p ~  j~lcja setelah dibndkat 

keduannya lutut dibendkokkan, diluruskan kembali dan 

diletakkan kembali ke lantii. Gerakkin ini dapat dildkukan 

berulang-ulang. 

e) Posisi yang sama pada point d, angkat panggulnya, sehingga 

yang bertumpu tangan dan telapak kaki. Lakukan jalan kepiting 

ke berbagai arah dengan panggul tetap terangkat. Lakukan 

beberapa menit. 



9 Berjalan jongkok ke berbagai arah dan beberapa menit. 

Gerakan ini akan sama fungsinya dengan Squat Jump. 

g) Permainan kejar-kejaran dengan merangkak atau jatan 

Kepiting. 

3. Penutu p (Coolingdown) 

Memberikan penenangan dengan mengadakan cerita dan 

menjelaskan guna latihan kekuatan. 

Evaluasi: Kemampuan dalam kejar-kejaran dengan jalan Kepiting. Aspek 

yang dinilai: sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan koordinasi 

gerakan. Rentangan nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), 

nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekali). 

Pertemuan 13 

Materi Pokok : Latihan Pengembangan komponen kebugaran 

jasmani 

Sub Materi Pokok : Latihan kelincahan, reaksi, dan kecepatan 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu melakukan latihan kelincahan, 

kecepatan, reaksi 

lndikator : a. Siswa mampu melakukan latihan kelincahan, 

kecepatan, dan reaksi 

b.Siswa mampu melakukan latihan 

memindahkan benda, lari dengan reaksi 

hetode frenbkmbatitjan nrldtorik 

A. Alat yang dibutuhkan : tdnpa alat 

B. detorle : Ckrdmah, Demontrasi, Eksplorasi, Discovery, 

Problem solving dan Tugas dan   om an do. 
C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Permainan kecil: mendapatkan teman dengan cara berlari cepat 

c) Melakukan pemanasan untuk semua otot dan persendian 

(latihan togok) 



2. Inti (Ski// Development) 

a) Melakukan lari kemana saja dengan beberapa gerakan 

melompat, memutar badan, jongkok, menyentuh lantai dengan 

salah satu tangan. 

b) Siswa dua baris berhadapan dengan dua bersyaf dengan jarak 

20 meter. Berisan depan dari syaf pertama berusaha lari cepat 

pada teman yang didepannya untuk menyentuh telapak tangan 

temannya yang akan melanjutkan lari ke syaf lain dan yang baru 

datang berada di belakang temannya. Begitu selanjutnya, 

sehingga masing-masing akan berlari sebanyak tiga atau empat 

kali seorang untuk satu aktivitas. 

c) Aktivitas dan posisi yang sama. Tetapi antara barisan ada 

melintang lima buah garis atau tongkat. Setiap yang 

melewatinya harus menyentuh tali atau tongkat dengan salah 

satu tangannya. 

d) Aktivitas yang sama bila di depannya itu adalah masing- 

masingnya tongkat satu meter, maka waktu lari harus 

menghindari melewatinya, jadi harus melaluisamping rotan (zig- 

zag). 

e) Aktivitas yang sama untuk melewati rotan harus dikelilindi. 

f) Permaindn: Siswa bsrbaris dua berbanjar, tiap banjar diberi 

nama banjar kiri (h i ta~ )  dan banjar kanan (hijau). gild guru 

mknyebut (hijau), maka hijau harus mengejar banjar hitam. 

Begitu selanjutnya. Guru akan mengucapkan hi.. . .tam/jau. 

Latihan dapat dilakukAn beberapa kali. 

3. Penutup (Coolingdown) 

Memberikan penenangan dengan bercerita serta rnenjelaskan guna 

latihan reaksi, kecepatan dan kelincahan. 

Evaluasi: Kemampuan siswa dalam lari bolak-balik. Aspek yang dinilai: 

sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan koordinasi gerakan. Rentangan 



nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), nilai 2 (kurang), nilai 1 

(kurang sekali). 

Pertemuan 14 

Materi Pokok : Latihan Pengembangan komponen kebugaran 

jasmani 

Sub Materi Pokok : Latihan kelincahan, reaksi, dan kecepatan 

Kom petensi Dasar : Siswa mampu melakukan latihan kelincahan, 

kecepatan, reaksi 

lndikator : a. Siswa mampu melakukan latihan kelincahan, 

kecepatan, dan reaksi 

b.Siswa mampu melakukan latihan 

memindahkan benda, lari dengan reaksi 

Metode Pengembangan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan :Tanpa alat 

B. Metode : Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, Discovery, 

Problem solving dan Tugas dan Komando. 

C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pernbelajaran 

b) Permainan kecil: mendapatkan teman dengan cara berlari cepat 

c) Melakukan pemdnasan untuk semua otot dan persendian oleh 

semua siswg. 

2. Inti (Skill Develdpmenf) 

a) Mdlakukan lsri kemdna sdja dendan beberapa gltakBn 

melompht, memutdr badan, jongkok, menyentuh lantai dengan 

salah satu tangan. 

b) Siswa dua baris berhadapan dengan dua bersyaf dengan jarak 

20 meter. Berisan depan dari syaf pertama berusaha lari cepat 

pada teman yang didepannya untuk menyentuh telapak tangan 

temannya yang akan melanjutkan lari ke syaf lain dan yang baru 

datang berada di belakang temannya. Begitu selanjutnya, 



sehingga masing-masing akan berlari sebanyak tiga atau empat 

kali seorang untuk satu aktivitas. 

c) Aktivitas dan posisi yang sama. Tetapi antara barisan ada 

melintang lima buah garis atau tongkat. Setiap yang 

melewatinya harus menyentuh tali atau tongkat dengan salah 

satu tangannya. 

d) Aktivitas yang sama bila di depannya itu adalah masing- 

masingnya tongkat satu meter, maka waktu lari harus 

menghindari melewatinya, jadi harus melaluisamping rotan (zig- 

zag). 

e) Aktivitas yang sama untuk melewati rotan harus dikelilingi sekali 

saja setiap rotan. 

f )  Permainan: Siswa berbaris dua berbanjar, tiap banjar diberi 

nama banjar kiri (hitam) dan banjar kanan (hijau). Bila guru 

menyebut (hijau), maka hijau harus mengejar banjar hitam. 

Begitu selanjutnya. Guru akan mengucapkan hi .... tamljau. 

Latihan dapat dilakukan beberapa kali. 

3. Penutup (Coolingdown) 

Memberikan penenangan dan bercerita serta menjelaskan guna 

latihan reaksi, kecepatan dan kelincahan. 

kva~uasi: Kenlampuan siswa ddlam lari bolak-balik. Aspek yang dinilai: 

sikap kaki, siksp tangan, sikap badan dan koordinasi gerakan. RentdncJan 

nil& 5 (bdik sckd~i), nilai 4 (baik), nilai 3 (sedang), nilai 2 (kurang), nilhi 1 

(kclrang skkali). 

kdernuan 15 

dateri Pokok : Gerdk lokomotor 

Sub Materi Pokok : Latihan sirkuit 

Kompetensi Dasar : Siswa mampu menerapkan keterampilan dasar 

lokomotor 

lndikator : Siswa mampu melakukan keterampilan dasar 

lokomotor. 



Metode Pengembangan Motorik 

A. Alat yang dibutuhkan :Pekarangan Sekolah 

B. Metode : Ceramah, Demontrasi, Eksplorasi, Discovery, 

Problem solving dan Tugas. 

C. StrategiILangkah 

1. Pendahuluan 

a) Penjelasan tujuan pembelajaran 

b) Permainan kecil: siswa melakukan kejar-kejaran mencapai 

tonggak atau pohon. 

c) Melakukan latihan togok untuk pemanasan dengan sikap berdiri 

jongkok, duduk dan tidur dengan urutan gerakan mulai dari 

kepala sampai ke kaki. 

2. Inti (Skill Development) 

a) Berjalan pada pinggir got untuk latihan keseimbangan (pos 1). 

b) Naik turun pas bunga yang terbuat dari semen (pos 2). 

c) hriendorong pohon yang dengan sikap berdiri (pos 3). 

d) Jalan jongkok dari satu pohon ke pohon lain (pos 4). 

e) Lari bolak-balik dari rumpun bunga ke bunga yang lain (pos 5). 

f) Melompati got dengan kedua kaki (pos 6). 

g) Merangkak dari satu pohon ke pohon lain (pos 7). 

3. Penutup (Coolingdown) 

Bercerita, n-kmberikan motivasi dan menjelaskan tent~ng derak 

lokomotbr dan cara melati hnya. 

Ebdluahi: Kualitas gerakan dalam melakukan g'erak lokomotor. Aspek 

yang dihilai: Sikap kaki, sikap tangan, sikap badan dan koordinasi 

gerakan. Rentangan nilai 5 (baik sekali), nilai 4 (baik). nilai 3 (s@ddng). 

nilai 2 (kurang), nilai 1 (kurang sekali). 

Pertemuan 16 

Evaluasi Sumatif: Tes kemampuan Motorik yang terdiri dari: lempar bola 

basket yang diukur jauhnya lemparan, lari cepat empat detik yang diukur 

jarak tempuhnya, passing bola ke dinding selama 15 detik dan hitung 



banyak bola yang dipantulkan, lompat jauh tanpa awalan dan diukur 

jauhnya lompatan (petunjuk tes lihat lampiran). 

Bila model pengembangan motorik siswa SD telah berjalan dengan 

baik tentu kemampuan motorik siswa akan meningkat karena pengalaman 

geraknya banyak. 

C.Kerangka Pemikiran Penelitian 

Motorik dipengaruhi antara lain: status gizi, aktivitas bermain dan 

status gizi dan dataran. Hal ini sesuai 'dengan hasil penelitian Gusril 

(2004) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara status gizi, 

aktivitas bermain dan kebugaran jasmani secara bersama-sama. Oleh 

sebab itu beberapa faktor yang berkaitan dengan kemampuan motorik 

siswa SD dijadikan sebagai bahan informasi dan menyusun model 

pengembangan motorik. Survey ini dilakukan guna mendapatkan 

gambaran yang kongkrit tentang segala sesuatu yang mempengaruhi 

motorik anak seperti: aktivitas bermain yang erat kaitannya dengan model 

materi pengembangan motorik. Begitu juga dengan sarana dan prasarana 

yang digunakan oleh guru Penjas SD. Berdasarkan gambaran 

permasalahan secara menyeluruh, dilanjutkan dengan inventarisasi ddn 

analisis terhadap aktivitas bermain siswa dan selanjutnya diadopsi ke 

dalam model materi pengembangan motorik. Dengan demikian, didapat 

model pengembangan motorik yang sesuai dengan potensi siswa SD. 

Langkah-langkdh yang dilakukan dalzlm pengembangan model 

sebagai berikut: (1) Melakukan survey terhadap kemampuan motorik 

siswa, status gizi, aktivitas bkrmain, kebugaran jasmani, sarana dan 

prasdrana Penjas yang tersedia, persepsi orang tua, guru SD terhadap 

pengembangan motorik siswa di dataran tinggi, rendah dan tepi pantai; (2) 

Menganalisis jenis aktivitas bermain yang dilakukan oleh siswa SD 

dataran tinggi, rendah dan tepi pantai; (3) Mengadopsi bentuk-bentuk 

permainan yang dilakukan oleh siswa SD untuk dimasukkan ke dalam 

modul pengembangan motorik dengan mempertimbangkan kurikulum 



Penjas KBK; (4) Mengernbangkan jenis-jenis permainan yang dilakukan 

siswa SD ke dalam langkah-langkah model materi pengembangan motorik 

dengan mempertimbangkan materi pokok, sub materi pokok, standar 

kompetensi dan ' kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil, 

menentukan langkah KBM, Metode, Alat, dan Urutan Langkah-langkah, 

Evaluasi formatif dan Sumatif (lihat gambar 1 phase pengembangan 

model dan gambar 2 langkah-langkah perencanaan model); (5) 

Terbentuknya Model materi Pengembangan Motorik Siswa SD yang efektif 

dan relevan lengkap dengan Compact Disk (CD). 

Dengan terbentuknya model pengembangan motorik selanjutnya 

dilakukan uji efektifitasnya di dataran tinggi, tepi pantai dan dataran 

rendah. Dengan penerapan model ini tentu akan dapat meningkatkan 

kemampuan motorik siswa SD karena disusun berdasarkan potensi yang 

dipunyai siswa serta memperhatikan sumber daya alam yang ada di 

sekitarnya. 



Phase Pengembangan Model 





BAB IV. METODE PENELlTlAN 

A. Desain Penelitian. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini digolongkan 

pada penelitian pengembangan (Development Research). Hal ini 

disebabkan langkah kerja penelitian yang dimulai dengan kegiatan 

eksplorasi, merancang pengembangan model, eksperimentasi, revisi dan 

evaluasi model. Penelitian ini dikembangkan dalam waktu yang agak lama 

dan dilakukan secara bertahap. Setiap tahap menghasilkan produk untuk 

dikembangkan pada tahap berikutnya. Pada setiap tahap memerlukan 

desain-desain penelitian yang spesifik, efektif dan relevan. 

Penelitian ini menghasilkan suatu model pengembangan motorik 

dengan pendekatan bermain bagi siswa SD Sumatera Barat sesuai 

dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangannya. 

Melalui Pengembangan Motorik ini diharapkan siswa mempunyai 

kemampuan motorik yang berguna bagi mereka nanti setelah menempuh 

usia dewasa, baik untuk ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk 

menunjang prestasi olahraga Nasional. 

Untuk menghasilkan Model Pengembangan Motorik Siswa SD 

digunakan pendekatan pengembangan selama dua tahun. Tahap 

pertama, yakni: (1) mengumpulkan data mengenai aktivitas bermain, jenis 

permainan yang dilakukan, kemampuan gerak dasar (sebagai faktor 

internal). Selain itu, lingkungan sarana dan prasarana pendukung 

pelaksanaan pengembangan motorik seperti: dukungan orang tua, guru, 

Idpangan dan peralatan Penjas (sebagai fdktor ekstetnal); (2) 

mengumpulkan datalinforrnasi rnengenai kernampuan motorik yang 

dimiliki siswa; (3) mengumpulkan datalinforrnasi mengenai kondisi sarana 

dan prasarana yang ada dilingkungan SD dan dukungan yang dapat 

dimanfaatkan dari instansi terkait; (4) mengurnpulkan datdinformasi 

tentang dukungan orang tua dan guru tentang kegiatan berrnain serta 

dukungan Komite Sekolah mengenai rencana pelaksanaan 



pengembangan motorik siswa; (5) menyusun modul lengkap dengan CD 

bagi siswa yang berisi materi Penjas dalam bentuk bermain dengan 

memperhatikan unsur-unsur motorik yang ada pada masa usia SD. 

Tahap ' kedua, (1) mengadakan pelatihan bagi tenaga 

pengembangan mata pelajaran Penjas; (2) Seminar lokal untuk 

melakukan validasi mengenai Model materi pengembangan motorik siswa 

SD lengkap dengan CD dengan melibatkan mahasiswa S1 FIK, S2 

Manajemen Pendidikan Olahraga Pascasarjana UNP, para pakar, instansi 

terkait; (3) uji coba, yaitu: eksperimetasi penerapan CD pembefajaran 

Penjas yang berisi permainan pada siswa SD yang terdapat di Kabupaten 

Agam (dataran tinggi), Kota Pariaman (tepi pantai) dan Kota Padang 

(dataran rendah); (4) monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan 

eksperimen yang berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan Model 

Pengembangan Motorik siswa SD (modul dan CD) pembelajaran Penjas; 

(5) Evaluasi dan revisi, sehingga menghasilkan modul dan CD yang efektif 

dan relevan bagi siswa SD Sumatera Barat. 

B. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

mengadakan eksperimen terhadap model pengembangan motorik 

terhadap kemampuan motorik siswa SD Negeri Kabupaten Agam (dataran 

tinggi, SD Negeri Kota Pariaman (tepi pantai), SD Negeri Kota Padang 

(dataran rendah). Eksperimen ini dilakukan guna mendapatkan informasi 

tentang keefektifan model pengembangan motorik yang ditinjau dari letak 

geografis. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode eksperimen 

sebagai berikut: 

1. Melakukan tes kemampuan awal terhadap kemampuan motorik siswa 

SD Negeri Kabupaten Agam, Kota Pariaman dan Kota Padang 

sebelum eksperimen dilakukan. 



2. Melakukan pelatihan kepada guru Penjas yang akan bertugas sebagai 

pelaksana eksperimen. 

3. Melakukan eksperimen sesuai dengan model pengembangan motorik 

yang telah dirancang. 

4. Mengobservasi pelaksanaan jalannya eksperimen. 

5. Mengukur kemampuan motorik siswa SD setelah eksperimen 

dilakukan. 

C. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dan pengembangan (research and 

development) adalah bersifat eksperimen terhadap model pengembangan 

motorik terhadap kemampuan motorik siswa SD Negeri Kabupaten Agam, 

Kota Pariaman dan Kota Padang. Dengan demikian, didapat informasi 

tentang keefektifan model pengembangan motorik terhadap peningkatan 

kemampuan motorik siswa SD. Dengan produk ini guru Penjas dapat 

meningkatkan motorik siswa SD secara optimal dan sekaligus membantu 

guru dalam mencapai tujuan Penjas. 

D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Negeri 22 Guguak Tinggi 

Kabupaten Agam (dataran tinggi), SD Negeri 09 Kota Pariaman (tepi 

pantai), SD hegeri Percobaan Kota Padang (dataran rendah) yang 

ditetaDkan sbcara Purposive Proportional Random Sampling dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Daerah yang mempunyai dataran tinggi dan kondisi daerah berbukit- 

bukit ydng mempengaruhi motorik siswa SD. 

2. Daerah dataran rendah yang kurang mempengaruhi motorik siswa 

karena alamnya yang kurang menantang. 

3. Daerah tepi pantai juga menantang siswa SD, karena kondisi alam 

yang banyak air dan berpasir tentu ha1 ini akan mempengaruhi motorik 

siswa. 



Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa lingkungan mempengaruhi 

kemampuan motorik anak, sebab anak-anak dalam kesehariannya 

beradaptasi dengan lingkungannya. Konsekuensinya, semua ini tentu 

membawa dampak tehadap kemampuan motoriknya. 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer didapat dari siswa SD, yaitu: kemampuan motorik. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SD Sumatera Barat tahun 

akademik 200612007. Sampel penelitian ditarik dengan menggunakan 

teknik Purposive random sampling (Sudjana, 1986) dan didapat sampel 

90 orang siswa kelas V yang masing-masing sekolah 30 orang. Alasan 

pengambilan sampel kelas V sebagai berikut: 

a. Siswa kelas V taraf berpikirnya sudah berada pada taraf operasi 

kong krit (operation concrete). 

b. Siswa kelas V sudah memahami setiap instruksi yang diberikan oleh 

guru Penjas. 

2. Data Skunder 

Data skunder diperoleh dari sekolah tentang jumlah siswa yang 

dijadikan sebagai sampel penelitian. Begitu juga jumlah sarana dan 

prasarana Penjas yang tersedia di sekolah yang didapat dari guru Penjas 

atau Sekolah. 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan 

2. Observasi 

3. Survey 

4. Wawancara 

5. Tes 



Studi kepustakaan dilakukan terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan siswa SD yang terdiri dari: karakteristik pertumbuhan dan 

perkembangan, gerak dasar siswa, aktivitas berrnain. Dengan 

pertimbangan ini, kemudian disatukan dalam Model materi 

pengembangan motorik siswa yang acuannya pada GBPP Penjas. Begitu 

juga dengan kajian bentuk aktivitas bermain yang sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan siswa. Kemudian aktivitas bermain 

tersebut dimasukkan pada kegiatan materi pendahuluan (introduction), inti 

(skill development). Pada bagian ini juga dibutuhkan modifikasi permainan 

yang dilakukan sesuai dengan pertimbangan intensitas kegiatan yang 

dilakukan. Sebab ada permainan yang dilakukan anak kurang 

intensitasnya. Tujuan dilakukan modifikasi permainan agar permainan 

tersebut intensitasnya menjadi tinggi. 

Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Hal ini sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

memberikan masukan kepada guru Penjas yang sedang melaksanakan 

pembelajaran. Dengan adanya masukan tentu kekurangan yang ditemui 

dalam pembelajaran dapat segera diperbaiki. 

Survey dilakukan untuk mengumpulkan data kemampuan motorik 

siswa, sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan adanya survey ini 

tentu dapat diambil langkah-langkah kongkrit guna mendukung 

pelaksanaan eksperimen. 

Wawancara dilakukan guna untuk mengoreksi hal-ha1 yang khusus 

dalam pembelajaran seperti: pola pembelajaran, materi serta sarana dan 

prasarana pembelajaran yang digunakan. Hal ini dilakukan agar dapat 

memperkaya materi model pembelajaran dan lagkah-langkah dalam 

pembelajarannya. 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan motorik siswa, yaitu: 

Scoot Motor Ability test yang telah dimodifikasi terdiri dari: lempar bola 

basket (basketball throw), lari cepat 4 detik (4 sec dash), passing bola ke 

dinding (wall pass), lompat jauh tanpa awalan (standing broad jump). Data 



kemampuan motorik berguna untuk mengukur kemangkusan model 

pengembangan motorik siswa SD. 

G. Teknik Analisis Data. 

Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan verifikasi 

terhadap data yang ada. Dari verfikasi data ternyata semua sampel (90 

orang) datanya lengkap dan dapat dianalisis. Setelah data diverifikasi 

selanjutnya dilakukan tabulasi data dan dilanjutkan dengan mencari T 

score masing-masing item tes. Kemudian masing-masing T score 

dijumlahkan dan dibagi empat dan rata-rata nilai yang didapat dijadikan 

sebagai nilai kemampuan motorik. Langkah selanjutnya dilakukan uji 

persyaratan analisis, yaitu: Uji Normalitas dengan Uji Lilliefors dan Uji 

Homogenitas dengan Uji Bartlett. Setelah Uji persyaratan dilakukan 

analisis data dengan menggunakan Anava satu arah (One Way Anova) 

sesudah penerapan model pengembangan motorik. Dengan melihat 

perbedaan tentu akan semakin jelas kemangkusan model pengembangan 

motorik. 

H. Dasar Perurnusan Model Pengembangan Motorik Siswa SD 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengembang kan model 

pengembangan motorik siswa SD sebagai berikut: 

I. Melalui pendekatan survey dengan inventarisasi dktivitas bermain yang 

dilakukan siswa SD dataran tinggi, tetapi pantai dan dataran rendah. 

2. Melakukan wawanmra dengan siswa S b  terhadap jenis-jenis 

permainan yand dilakukah guna untuk mengetahui secara detail 

tentang bentuk pelaksanaan permainan dan peraturannya. 

3. Melakukan analisis terhadap aktivitas berrnain dan mengadopsinya ke 

dalam model materi pengembangan motorik yang selanjutnya apakah 

ditempatkan pada langkah-langkah pengembangan motorik 

pendahuluan (introduction) atau inti (ski// development). 



4. Kemudian merumuskan materi setiap kali pertemuan pada kurikulum 

KBK Penjas sesuai dengan kelas masing-masing dengan 

mempertimbangkan antara lain: 

a) Karakteristik siswa (tingkatan kelas, materi pokok, sub materi pokok, 

standar komptensi, kompetensi dasar. 

b) Dengan memperhatikan ha1 ini dirusmuskan materi yang sesuai 

dengan jenis permainan yang dilakukan oleh siswa di luar/di dalam 

sekolah serta juga mempertimbangkan materi yang ada dalam GBPP 

Penjas. 

c) Di dapat model materi pengembangan motorik siswa SD yang sesuai 

dan efektif lengkap dengan pertemuan, indikator pencapaian hasil, 

kegiatan pembelajaran terdiri dari: metode, alat, sumber, 

startegillangkah-langkah terdiri dari: pendahuluan, inti, penutup dan 

evaluasi. 



BAB V. HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Data SD Negeri Sumatera Barat 

1.1. Data kemampuan motorik siswa SD Negeri Kabupaten Agam 
(dataran tinggi). 

Berdasarkan analisis data terhadap kemampuan motorik siswa SD 

Negeri Kabupaten Agam didapat, Simpangan Baku 8,55, Median 47,75, 

Mean (rata-rata) 48,12, Modus 34,08, Banyaknya kelas 6 dideskripsikan 

sebagai berikut: rentangan skor sebesar 32,28 dengan skor terendah 

34,08 dan skor tertinggi 66,36. Dari analisis data diketahui panjang kelas 

5,5. Adapun distribusi frekuensi skor kemampuan motorik siswa SD 

Negeri Kabupaten Agam sebagai berikut: 

Tabel 5.1. Distribusi Frekuensi Skor Data kemampuan motorik siswa SD 
Negeri Kabupaten Agam (dataran tinggi). 

Berdasarkan perhitungan yang tertera pada Tabel 5.1, 30% dari 

jumlah responden memperoleh skor kelompok rata-rata, 36,67% 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

responden yang memperoleh skor di bawah harga kelompok rata-rata, 

Kelas Interval 

34,08 - 39,57 

39,58 - 45,07 

45,08 - 50,57 

50,58 - 56,07 

56,08 - 61,57 

61,58 - 67,08 

Tota I 

dan 33,33% responden memperoleh skor di atas harga kelompok rata- 

i 

Frekuensi Absolut 

5 

6 

9 

3 

5 

rata. Histogram yang menunjukkan kelompok skor kemampuan motorik 

Frekuensi Relatif 

(%I 
16,67 
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2 

1 
3 0 

I 
6,66 

100,oo 



siswa SD Negeri Kabupaten Agam dapat dilihat pada Gambar 3 berikut 

ini: 

34.07 29.57 45.07 50.57 56.07 61.57 57.07 

Gambar 3. Histogram skor kemampuan motorik siswa SD Negeri 
Kabupaten Agam 

1. 2. Data kemampuan motorik siswa SD Negeri Kota Pariaman 
(tepi pantai). 
Berdasarkan analisis data terhadap kemampuan motorik siswa SD 

Negeri Kota Pariaman dapat, Simpangan Baku 7,55, Median 47,75, 

Modus 32,26, Mean (rata-rata) 46,19. Banyaknya kelas 6 dideskripsikan 

sebagai berikut: rentangan skor sebesar 26,10 dengan skor terendah 

32,26 dan skor tertinggi 58,36. Dari analisis data diketahui panjang kelas 

4,5. Adapun distribusi frekuensi skor kemampuan motorik siswa SD 

Negeri Kota Pariaman sebagai berikut: 

Tabel 5.2. Distribusi Frekuensi Skor Data kemampuan motorik siswa SD 

I I I 

Total 3 0 I 
100,oo 



Berdasarkan perhitungan yang tertera pada Tabel 5.2. 20% dari 

jumlah responden memperoleh skor kelompok rata-rata, 30% responden 

yang memperoleh skor di bawah harga kelompok rata-rata, dan 50% 

responden memperoleh skor di atas harga kelompok rata-rata. Histogram 

yang menunjukkan kelompok skor dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini: 

Gambar 4. Histogram skor kemampuan motorik siswa SD Negeri 
Kota Pariaman 

1.3. Data kemampuan motorik siswa SD Negeri Kota Padang 
(dataran rendah). 

Berdasarkan analisis data terhadap kemampuan motorik siswa SD 

Negeri Kota Padang dapat, Simpangan Baku 5,99, Median 43,79, Modus 

33,27, Mean (rata-rata) 43,52. Banyaknya kelas 6 dideskripsikan sebagai 

berikut: rentangan skor sebesar 23,40 dengan skor terendah 33,27 dan 

skor tertinggi 56,67. Dari analisis data diketahui panjang kelas 4. Adapun 

distribusi frekuensi skor kemampuan motorik siswa SD Negeri Kota 

Padang Tabel 5.3 halaman 58. 



Tabel 5.3. Distribusi Frekuensi Skor Data kemampuan motorik siswa SD 
Negeri Kota Padang (dataran rendah) 

Berdasarkan perhitungan yang tertera pada Tabel 10. 30% dari 

jumlah responden memperoleh skor kelompok rata-rata, 30% responden 

yang memperoleh skor di bawah harga kelompok rata-rata, dan 40% 

No. / Kelas Interval 
I 
I 

responden memperoleh skor di atas harga kelompok rata-rata. Histogram 

yang menunjukkan kelompok skor dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini: 

Frekuensi Absolut 

6 

3 

9 

1. 

2. 

Gambar 5. Histogram skor kemampuan motorik siswa SD Negeri 
Kota Padang (dataran rendah). 
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1.4. Pengujian Persyaratan Analisis 

Persyaratan analisis adalah persyaratan yang harus dipenuhi 

sebelum dilakukan analisis Anava satu arah (One Way Anova) yang 

dilanjutkan dengan Uji Tukey. Persyaratan tersebut adalah uji normalitas 

dan Homogenitas. 

I .4.1. Uji Normalitas 

Pengujian Normalitas bertujuan untuk menguji asumsi bahwa 

distribusi sampling dari galat taksiran sampel sesuai dengan normalitas. 

Sampel yang normal merupakan persyaratan penggunaan statistik untuk 

pengujian hipotesis. 

Teknik pengujian normalitas yang dipakai dan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Uji Lilliefors. Hipotesis statistik dalam uji normalitas 

ini sebagai berikut: 

H, : galat taksiran data populasi berdistribusi normal 

HI : galat taksiran data populasi tidak berdistribusi normal. 

Kriteria yang digunakan adalah menolak hipotesis nol, jika nilai 

Lhitung lebih besar dari Ltabel yang berarti populasi tidak berdistribusi normal. 

Sebaliknya, menerima hipotesis not, jika nilai Lhitung lebih kecil dari Ltabel 

yang berarti populasi berdistribusi normal. 

Dari hasil perhitungan uji normalitas yang dilakukan terhadap data 

dari 90 sampel meliputi data: kemampuan motorik siswa SD Negeri 

Kabupaten Agam (dataran tinggi), siswa SD Negeri Kota Pariaman (tepi 

pantai), siswa SD Negeri Kota Padang (dataran rendah) ternyata hipotesis 

no1 diterima, yaitu populasi berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa seluruh data berdistribusi normal. Hasil pengujian 

normalitas tersebut, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5 halaman 

77 dan rangkuman dapat dilihat pada Tabel 5.4 halaman 60 berikut: 



60 

Tabel 5.4. Rangkuman Analisis Normalitas 

Keterangan: a = 0,05 
KM (DT) = Kemampuan motorik dataran tinggi 
KM (TP) = Kemampuan motorik tepi pantai 
KM (DR)= Kemampuan motorik dataran rendah 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga Lhiitung pada galat taksiran 

KM (DT) sebesar 0,120 < dari Ltabel sebesar 0,162 dengan n = 30 pada 

taraf a = 0,05, harga Lhiitung pada galat taksiran KM (TP) sebesar 0,110 C 

dari Ltabel sebesar 0,162 dengan n = 30 pada taraf a = 0,05 dan harga 

Lhiitung pada galat taksiran KM (TP) sebesar 0,110 < dari Ltabel sebesar 

0,162 dengan n = 30 pada taraf a = 0,05. 

bapat disimpulkan bahwa galat taksiran untuk variabel KM (DT), 

KM ( tP)  dan Kbl (DR) berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

No. 

1. 

2. 

3. 

1.4.2. Uji Homogenitas 

Pendujian homogenitAs dilakukan dengan Uji Bartlett. Syarat ini 

berkenaan dengan kesamaan varians variabel, yaitu: kemampuan motorik 

untuk dataran tinggi, tepi pantai dan dataran rendah. 

Dari hasil analisis data, maka hasil uji kesamaan varians kelompok- 

kelompok skor kemampuan motorik untuk siswa SD Negeri Kabupaten 

Agam (dataran tinggi), Kota Pariaman (tepi pantai), Kota Padang (dataran 

rendah) ternyata homosen. Rangkuman hasil pengujian kesamaan 

varians tersebut disajikan pada Tabel 5.5 halaman 61 berikut: 

Galat Taksiran 

regresi Y atas x 
KM (DT) 

KM(TP) 

KM (DR) 

Lhituns Ltabel 

1 
0,120 1 0,162 

I 
0,110 ' 0,162 i 
0,110 j 0,162 

I 

Keterangan 

Normal 

Normal 

Normal 



Tabel 5.5. Rangkuman hasil pengujian varians 

Keterangan: dk = derajat kebebasan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, diperoleh 

harga x2hitUng pada data KM (DT) sebesar 3,63 < dari x~~~~~~ dengan dk 87 

pada taraf u = 0,05 sebesar 101,9, harga ?hitung. Dapat disimpulkan 

bahwa menunjukkan kesamaan variansnya homogen. 

Keterangan 

Homogen 

Perhitungan uji homogenitas selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6 halaman 80 

Dk x2 hitung 

87 3,63 

No. 

1 

1.5. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Harga Y untuk 

kelompok 

KM (DT)/KM (TP)/ 

KM (DR) 

Efektiatas materi Model Pengembangan Motorik terhadap 
kemampuan motorik siswa SD Negeri ditinjau dari dataran 
tinggi, tepi pantai dan rendah 

Berdasarkan analisis data terhadap kemampuan motorik siswa SD 

Kabupaten Agam (dataran tinggi), Kota Pariaman (tepi pantai) dan Kota 

Padang (dataran rendah) dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

model pengembangan motorik terhadap peningkatan kemampuan motorik 

ditinjau dari deografis. Kemampuan motorik siSwa SD Kabupaten Agam 

lebih tinggi dari Kota Paddng. b i  sisi lain, tidak terdapat perbedaan 

kemampudn motorik antara siswa SD Kabupaten Agam dengan Kota 

Pariaman. Begitu juga dengan kemampuan motorik siswa SD Pariaman 

dengan kota Padang tidak terdapat perbedaan yang siginifikan. Untuk 

lebih jelasnya rangkuman hasil penelitian dapat dilihat Tabel 5.6. halama 

62 berikut: 



label 5.6. Rangkuman Hasil Anava 

Untuk melihat efektivitas model pengembangan motorik dengan 

mempertimbangkan dataran tinggi, tepi pantai dan dataran rendah 

dilakukan uji lanjut. Untuk lebih jelasnya hasil analisis dapat dilihat tabel 

berikut. 

label 5.7. Hasil Uji Tukey antara Kelompok Data 

a. berribahd$an 

Hasil analisis data menydtakan bahwa terdapat pengaruh model 

pengembangan motorik terhadap kemampuan motorik siswa SD 

Kabupaten Agam (dataran ting'gi), Kota Pariaman (tepi pantai) dan Kota 

Padang (datara rendah). Dalam artian, bahwa model pengembangan 

motorik siswa sekolah dasar efektif dalam peningkatan kemampuan 

motorik siswa SD dataran tinggi, tepi pantai maupun dataran rendah. 

Hal ini disebabkan oleh model pengembangan motorik siswa SD 

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik pertumbuhan dan 

JK 

189970.1 

319.47 

4811.17 

195100.7 

Sumber 
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55.30 

db 

1 

2 

87 

90 

Kelompok 
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Qtabe~ 
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2,83 3,76 

2,83 3,76 
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F hitung 
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n 

60 

60 

60 

Kesimpulan 

Signifikan 

Tidak signifikan 

Tidak signifikan 

Qhitung 

3,38"* 

1,42ns 

1,96ns 

F Tabel 

a= 0,05 

2.71 

a= 0,01 

4.08 



perkembangannya serta pemanfaatan segala potensi lingkungan untuk 

memperlancar proses pembelajaran Penjas. Dengan model ini tentu guru 

Penjas terbantu dalam mengatasi keterlantaran pembelajaran Penjas dari 

segi sarana maupun parasana yang ada. Hal ini sekaligus menstimulus 

guru Penjas untuk mengernbangkan Penjas berdasarkan kurikulum 

berbasis kompetensi sesuai dengan karakteristik siswa dan sumberdaya 

alam yang ada di sekitar lingkungannya. Dengan demikian, Penjas 

berjalan dengan lancar dengan penuh variasi dan menyenangkan. 

Di samping itu, model ini dikembangkan melalui eksplorasi 

terhadap jenis-jenis permainan yang dilakukan oleh siswa SD baik di 

waktu sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian jenis permainan yang 

dilakukan oleh siswa dianalisis, dimodifikasi dan diadposi ke dalam modul 

materi pengembangan motorik siswa sesuai dengan kurikulum KBK yang 

berlaku. Dengan dernikian, terjadi link antara apa yang dilakukan oleh 

siswa di luar sekolah dengan apa yang dipelajari di dalam Penjas. 

Dampaknya, tentu siswa akan belajar dengan motivasi yang tinggi karena 

sesuai dengan potensinya. Di samping itu, model materi pengembangan 

motorik ini juga memperhatikan karakteristik siswa sekolah dasar. 

Di samping itu, dalam melaksanakan model pengembangan 

motorik sebagaiberikut: (a) guru memahami terlebih dahulu model materi 

setiap kali pertemuan; (b) guru memahami pola pelaksanaan model yang 

terdiri dari: (1) kegiatan pendahuludn (introduction), penjelasan tujuan 

pembelajaran dan pernanasan yang terdiri dari: permainan kecil yang 

mengarah pada inti, dan kelentukan togok, (2)  kegiatan inti (skill 

development) )rang terdiri dhri: mempelajari gbrak yang baru dan 

memperbdikinyd serta aktivifa~ puncak dalam bentuk perlombaan 

(cu/r).)in&ti~n activities), (3) kegiatan penutup yang berisi kegiatan yang 

rileks dah kesimpulan tentang 1718teri yang baru Saja dipelajari; (c) guru 

menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pembelajaran; (d) guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa sebelum pembelajaran 

dimulai; (e) guru mengadakan pemanasan yang terdiri dari: permainan 



kecil yang mengarah pada inti satu atau dua bentuk permainan. Sesudah 

itu, kelentukan togok yang dimulai dari kepala sampai ke kaki. Waktu yang 

tersdia untuk kegiatan ini 10% dari waktu pembelajaran yang tersedia; (f) 

dalam melaksanakan kegiatan inti guru hams memperhatikan indikator 

yang sudah ditetapkan sebelum pengembangan motorik dilakukan. 

lndikator dijadikan sebagai acuan dalam pencapaian standar kompetensi. 

Dalam kegiatan ini guru harus memberikan pengalaman gerak yang 

banyak kepada siswa; (g) guru harus mengadakan kegiatan aktivitas 

puncak (culmination activities) yang berisi kompetisi baik dalam bentuk 

perseorangan atau kelompok. Tujuan kegiatan puncak ini untuk 

memberikan semangat kompetisi dikalangan siswa. Dengan terbinanya 

semangat kompetisi tentu merangsang siswa untuk lebih unggul dari yang 

lainnya; (h) dalam kegiatan penutup berisi kegiatan yang rileks seperti: 

kesimpulan tentang materi yang baru saja dipelajari dan kegiatan 

bernyanyi. 

Dengan langkah-langkah ini tentu pengem bangan motorik siswa 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai contoh: materi lempar 

tangkap bola. Lempar tangkap bola merupakan gerak dasar yang perlu 

dikembangkan dengan menggunakan berbagai jenis dan ukuran bola 

yang berbeda satu sama lainnya. Gerak dasar ini sangat bermanfaat 

dalam penguasaan olahraga. Lempar tangkap merupakan salah satu 

teknik ddsar yang banyak dipergunakan dalam permdinan bola basket. 

Dalam kegiatan pendahuluan guru menjelaskan tentang tujuan 

pehbeldjardn lempar tangkap dalam permainan bola Basket. Hal ini 

bertujuan agar siswa lebih termotivasi untuk rnelakukan kegiatan yang 

dipelajari. 

Sesudah itu, siswa melakukan kegiatan pemanasan yang diawali 

dengan permainan kecil melempar teman dengan bulu ayam bekas yang 

mengarah kepada inti pelajaran. Permainan ini dikembangkan dari jenis 

permainan kejar-kejaran yang dilakukan siswa di luar sekolah. Kemudian 

dianalisis dan dimodifikasi dengan menggunakan alat bulu ayam bekas 



yang tidak terpakai. Penggunaan alat ini bertujuan agar siswa lebih 

bersemangat karena hasil penelitian menyatakan 85% siswa lebih senang 

menggunakan alat dalam bermain. Tetapi ha1 ini bukan merupakan 

keharusan, guru Penjas juga dapat melaksanakan kejar-kejaran tanpa 

menggunakan alat. 

Kegiatan selanjutnya, yaitu: kelentukan togok yang dimulai dari 

kepala sampai ke kaki. Sebaiknya aktivitas ini tidak menggunakan gaya 

komando tetapi lebih memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

melakukan gerakan seperti: coba kamu gerakkan kepalamu ke mana bisa. 

Hal ini bertujuan agar kognitif siswa juga terangsang untuk memikirkan 

gerakan yang akan Bilakukannya dan sekaligus memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Kegiatan ini 

berlangsung 10 % dari waktu yang tersedia. Untuk itu, guru harus 

memperhitungkan berapa kegiatan untuk permainan kecil dan berapa pula 

untuk kelentukan togok. 

Kegiatan inti melemparkan bola ke bawah dan ke atas dan 

ditangkap lagi, dapat dilakukan dengan dua tangan yang dimulai dari 

sikap duduk, jongkok dan berdiri. Kemudian dilanjutkan dengan sikap 

berjalan ke berbagai arah. Kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat 

merasakan sendiri lempar tangkap bola sesuai dengan kemampuannya 

yang dimulai dari gerakan ydng termudah sampai kepada tingkatan ydng 

sulit, yaitu: dalhm sikap berdiri dan berjalan ke berbagai arah. 

Lempar tangkap dengan pa$angdn tetap ditempat dengdn satu 

tangan, dua thngan dari atas, bawah dan sdmping. Kegiatan ini adak 

menantan0 karena sudah ad8 bengaruh dari luar temannya sendiri. Siswa 

juga hdtus memperhitungkan kdkuatan dan arah bola yang dilernD8rkan 

kepada teman. Begitu juga sikap melempar yang dikembangkan dengan 

berbagai arah. Berarti siswa lebih mempunyai ban yak pengalaman gerak 

yang sekaligus memperkaya gerakannya. 

Perlombaan lempar tangkap berpasangan dengan jarak delapan 

meter bertujuan untuk mengembangkan sikap kompetitif siswa untuk 



saling mengungguli lawan. Bila sikap kompetitif ini sudah terbina, tentu ha1 

ini sangat menguntungkan siswa untuk berprestasi nanti di salah satu 

cabang olahraga. 

Kegiatan penutup berisi kegiatan menyimpulkan tentang materi 

lempar tangkap yang baru saja diberikan dan kegiatan bernyanyi agar 

siswa lebih rileks untuk memasuki kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

Nyanyi kota Padang tercinta, kujaga dan kubela bertujuan untuk 

menimbulkan rasa cinta terhadap daerahnya sendiri sesuai dengan 

semangat otonomi daerah. Kegiatan ini sekaligus menurunkan kembali 

suhu tubu h, sehingga siswa siap kembali untuk memasu ki aktivitas yang 

lain. 

Dengan pembelajaran yang penuh variasi ini tentu akan 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan motorik baik dataran tinggi, 

tepi pantai dan dataran rendah. Hal ini disebabkan meningkatnya motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran Penjas. 

Penyebab terdapatnya perbedaan antdra kemampuan motorik 

siswa SD Kabupaten Agam dengan Kota Padang sesuai dengan hasil 

penelitian yang menyatakan kemampuan motorik siswa SD pedesaan 

lebih tinggi, jika dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh 

aktifitas fisik yang dilakukan olBh siswa dataran tinggi, yang sebdcjian 

b&ar membantu orang tua beltetja di sawdh atau di ladang. 

Di sisi lain, tantangdn Albm yang berbdkit-bukit dan datdbn yahg 

tihggi membuat fisik jadi ter t~ntdn~. Utot merek8 jadi terlatih sBtiap hbri 

kdfena sibuk bekerja. Begitu jbda dengen kebucjaran jasmani mB&ka 

yAng slscars tidak langsung k ~ d b h  mendapdtksn tantangan. Pad$ ddtdtan 

tinggi 0 2  semdkin merenggarlg. 62  yAhg mbter!cjtJang menyebabkdn pdru 

bekerja lebih keras dalam mensuplainya. Dampaknya, tentu akan 

mempengaruhi kemampuan motorik siswa. Sebaliknya, siswa di perkotaan 

fisiknya kurang tertantang karena pergi dan pulang sekolah dijemput 

dengan alat transportasi. Sebagian besar dari siswa SD di kota lebih 

banyak aktivitasnya mempelajari mata pelajaran yang dipelajarinya. 



Kesibukan ini menyebabkan fisik siswa SD diperkotaan kurang tertantang. 

Fisik yang kurang tertantang tentu akan mempengaruhi kemampuan 

motoriknya. 



BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan motorik siswa SD Negeri Kabupaten Agam secara umum 

setelah mendapatkan model pengembangan motorik berada dalam 

kategori baik 

2. Kemampuan motorik siswa SD Negeri Kota Pariaman (tepi pantai) 

secara umum setelah mendapatkan model pengembangan motorik 

berada dalam kategori sedang 

3. Kemampuan motorik siswa SD Negeri Kota Padang (dataran rendah) 

secara umum setelah mendapatkan model pengembangan motorik 

berada dalam kategori kurang 

4. Materi Model Pengembangan Motorik siswa SD Negeri efektif dalam 

meningkatkan kemampuan motorik siswd SD terutama untuk dataran 

tinggi, tepi pantai dan datdran rendah. Kernampuan motorik siswa SD 

Kabupaten Agam lebih tinggi daripada siswa SD Kota Padang. 

Kemampuan motorik siswa Kabupaten Agam dengan Kota Pariaman 

tidak terdapat perbedhan yang signifikzin. Begitu juga dengan 

kem$mpuan motorik siswa SD kota Pariaman dengan kemampuan 

motdrik siswa SD Kdta Paddng tidak terdapat perbedadn yang 

signifikan. 

B. Saran. 

Berdasarkan simpuldn hasil penelitian dapat disarankan sebagai 

beri kut: 

1. Kepada pengambil kebijakan di Sekolah Dasar SD Negeri Sumatera 

Barat untuk dapat mempertimbangkan Model Pengembangan Motorik 

Siswa Sekolah Dasar ini digunakan sebagai salah satu alternatif dalam 

meningkatkan kemampuan motorik. 



2. Kepadzguru Penjas agar dapat menggunakan model pengembangan 

motorik siswa sekolah dasar sebagai salah satu pendekatan dalam 

meningkatkan kemampuan motorik siswanya. Hal ini disebabkan oleh 

model pengembangan motorik menggunakan sarana dan prasarana 

yang ada dilingkungannya. Di samping itu, materi, pola pengembangan 

yang digunakan sudah disesuaikan dengan karakteristik pertumbuhan 

dan perkembangan siswa. 

3. Kepada siswa untuk dapat mengembangkan motorik yang telah 

didapat di dalam pembelajaran Penjas dalam kehidupan sehari- 

harinya. 
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Lampiran.2. Tes Kemampuan Motorik 

Tujuan: Untuk mengukur kemampuan motorik umum yang dipunyai oleh 

siswa dan sekaligus berfungsi untuk mengelompokkan siswa dalam kelas. 

Jenis Tes: 

1. Lempar Bola Basket (Basketball Throw) 

2. Lari cepat 4 Detik (4 Sec. Dash) 

3. Passing bola ke dinding (Wall Pass) 

4. Lompat jauh tanpa awalan (Broad Jump) 

I. Lempar Bola Basket (Basketball Throw) 

Tujuannya: Untuk mengukur kekuatan lengan, bahu dan koordinasi. 

Pelaksanaan: Siswa mengambil tempat di belakang garis lemparan 

dengan siap memegang bola. Tanpa awalan lari (step) melempar bola 

dengan satu tangan sejauh mungkin. Jarak lemparan diukur dari jauhnya 

bagian dalam sampai ke garis lemparan dan dicatat. Percobaan dilakukan 

tiga kali dan lemparan yang terjauh dicatat sebagai hasil lemparan. 

Pelaksanaan melempar bola dengan ayunan sejauh-jauhnya ke belakang 

beberapa kali, tetapi tidak boleh melakukan awalan lari atau melangkah. 

Sewaktu melempar tidak boleh menginjak garis batas lemparan. 

2. Lari cepat 4 Detik (4 Sec. Dash) 

Tujuannya: Untuk mengukur kecepatan. 

Pelaksanaan: Pada saat aba-aba memulai mencapai jarak sejauh 

mungkin sampai pluit ditiup sebagai tanda waktu berlari 4 detik. Siswa 

tidak boleh berhenti selama berlari 4 detik. Percobaan hanya dilakukan 

satu kali. Siswa berdiri di belakang gris star dengan posisi sesuai menurut 

keinginannya. 

Penilaian: Tempat berlari ditandai dan diberi nomor (meter), siswa berlari 

dan pembantu segera memadai jarak yang ditempuh oleh siswa setelah 4 

detik. Kemudian jarak yang ditempuh oleh siswa dicatat. lnilah hasil lari 4 

detik yang diperoleh siswa. 



3. Passing bola ke dinding (Wall Pass) 

Tujuannya: Untuk mengukur koordinasi mata dan tangan. 

Pelaksanaannya: Siswa berdiri di belakang garis pembatas yang jaraknya 

5,s feet dari dinding. Pada aba-aba mulai siswa mempassing bola ke 

dinding. Siswa melakukan passing bola ke dinding sebanyak mungkin 

selama 15 detik. Untuk passing yang sah, kedua kali siswa harus selalu 

berada di belakang garis pembatas. Jika siswa lepas kontrol bolanya, 

siswa harus mengambil bola yang lepas kontrol tadi dengan cepat dan 

kembali berdiri di belakang garis pembatas dan memantulkan bola 

kembali sampai batas waktu 15 detik damjurnlahnya dicatat. lnilah hasil 

passing bola ke dinding. 

4. Lompat jauh tanpa awalan (Broad Jump) 

Tujuannya: Untuk mengukur kekuatan (power) 

Pelaksanaan: Siswa mengambil posisi siap di belakang garis dengan dua 

kaki sejajar. Mengayunkan lengan ke belakang sambil menekuk lutut dan 

kemudian menolak dengan dua kaki ke depan sejauh mungkin. Bekas 

tumit terdekat sampai dengan garis diukur dan dicatat sebagai hasil 

lompatan. Percobaan dilakukan tiga kali dan hasil lompatan yaqg terjauh 

dicatat sebagai hasil lompatan. 



Lampirad 3. Contoh Format Tes Kemampuan Motorik 

BLANKOTES - 

Nama ............................................ 

TempatlTgl Lahir ............................................ 

Jenis Kelamin ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nama Sekolah 

Kecamatan 

Tinggi Badan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Berat badan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lingkar Lengan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tanggal Tes 

1. Tes Kemampuan Motorik 

i 
1 No. I Jenis Tes Hasil 

1. 

Nilai T I Paraf 
I 

Lempar Bola Basket 1 I ................ 
I II ............... 

I 
/ 2. 
i 

Padang, 2006 
Ketua Pelaksana 

1 111 .............. 
Lari Cepat 4 Detik (4  / I ................ 

Dr. Gusril, M.Pd. 

. ............... 
I i 

Dash) 
.............. 

II 

j 1 111 

Passing Bola ke 1 ! 3. Dinding (1 5 detik) , 
Jauh Tanpa / l ................ 

............... , II 
.............. 111  



Lampiran 4. Data Hasil Penelitian 

No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

KM (DT) 
34,08 

Keterangan : 
KM(DT) = Kemampuan motorik dataran tinggi 
KM(TP) = Kemampuan motorik tepi pantai 
KM(DR) = Kemampuan motorik dataran rendah 



IpzJTiq 
L ,,,,, lebih kecil dari L .,, 
Kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistrib[ ~ s i  normal 



Pengujian normalitas 
Pengujian Normalitas Data Pariman 

1 Rataata I 463:I 

- 

L h,, lebih kecil dari L .&, 

Kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 



Pengujian normalitas 
Pengujian Normalitas Data Padang 

L ,,,, lebih kecil dari L .,, 
Kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 





Pengujian: 

Variansi Gabungan s '  = C dk (s,' ) / dk 
s2=3979. 155187 = 55.3008261 

Log s2 = 1.742731 6 
Harga satuan B =(Log s " ( ~ d k  ) 

B= (1.742731 6) x 87 = 151.61 77 
Uji Barlett xz = (In 10) { R  -(dk) log s,') 

x '= 2.3026 (1 51.61 77 - 150.0423) = 3.63 

Jadi X* ntung < ~ s t i i  

Kesimpulannya data berasal dari variansi populasi yang homogen 



Data gusril 15 



Frequencies 
C 

Statistics 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Frequency Table 

N Valid 
Missing 

Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

Page 1 

Agam 
30 
0 

48.1200 
47.7450 

34.08a 
8.54849 

73.07665 
32.28 
34.08 
66.36 

1443.60 

Pariaman 
30 
0 

46.1 867 
45.5800 

32.26a 
7.54865 

56.9821 1 
26.1 0 
32.26 
58.36 

1385.60 

Padang 
30 
0 

43.5237 
43.7850 

33.27a 
5.98550 

35.82616 
23.40 
33.27 
56.67 

1305.71 



Agam 

Page 2 

Valid Percent 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

100.0 

Percent 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

100.0 

Valid 34.08 
34.41 
37.75 
38.68 
38.94 
40.42 
40.53 
40.95 
42.83 
42.92 
43.80 
45.24 
45.53 
45.92 
47.57 
47.92 
48.28 
48.87 
49.07 
49.13 
51.84 
52.25 
52.57 
57.92 
58.51 
58.75 
59.98 
60.75 
61.83 
66.36 
Total 

Cumulative 
Percent 

3.3 
6.7 
10.0 
13.3 
16.7 
20.0 
23.3 
26.7 
30.0 
33.3 
36.7 
40.0 
43.3 
46.7 
50.0 
53.3 
56.7 
60.0 
63.3 
66.7 
70.0 
73.3 
76.7 
80.0 
83.3 
86.7 
90.0 
93.3 
96.7 
100.0 

Frequency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 



0 

c Pariamn 

Page 3 

Valid 32.26 
35.03 
36.41 
36.97 
37.13 
37.71 
38.86 
40.62 
40.87 
41.86 
42.48 
43.75 
44.10 
44.41 
44.61 
46.55 
47.34 
47.40 
47.55 
48.46 
52.10 
53.79 
54.07 
54.10 
54.63 
54.78 
55.95 
56.56 
56.89 
58.36 
Total 

Frequency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 

30 

P e m t  
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

100.0 

Valid Percent 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

1 00.0 

Cumulative 
Percent 

3.3 
6.7 

10.0 
13.3 
16.7 
20.0 
23.3 
26.7 
30.0 
33.3 
36.7 
40.0 
43.3 
46.7 
50.0 
53.3 
56.7 
60.0 
63.3 
66.7 
70.0 
73.3 
76.7 
80.0 
83.3 
86.7 
90.0 
93.3 
96.7 

100.0 

.A 



Padang 

Histogram 

Page 4 

Valid 33.27 
34.08 
35.62 
36.1 1 
36.32 
36.49 
37.28 
37.79 
38.28 
41.49 
41.59 
43.00 
43.04 
43.49 
43.78 
43.79 
44.13 
44.43 
46.02 
46.13 
46.19 
47.08 
47.87 
47.91 
49.32 
49.92 
49.96 
51.33 
53.33 
56.67 
Total 

Percent 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

100.0 

Frequency 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 

Valid Percent 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

100.0 

Cumulative 
Percent 

3.3 
6.7 
10.0 
13.3 
16.7 
20.0 
23.3 
26.7 
30.0 
33.3 
36.7 
40.0 
43.3 
46.7 
50.0 
53.3 
56.7 
60.0 
63.3 
66.7 
70.0 
73.3 
76.7 
80.0 
83.3 
86.7 
90.0 
93.3 
96.7 
100.0 



87 
Agam r 

, Std. Dev = 8.55 
2 I I 

!z I I t-' Mean = 48.1 

Agam 

Pariaman 

I 

Std. Dev = 7.55 - 
3 I 

w Mean = 46.2 
$? 
u- 0 N = 30.00 

33.5 38.1 42.7 47.3 51.9 56.5 

Pariaman 

Page 5 



Padang 

Page 6 



Lampiran 7. Pengujian Hlpotesis Penelitian 89 
r . - - 



A. Jumlah Kuadrat (JK) 

(=I2 b Rerata = - 189970.09 
*, 

c Total ReduksilDikoreksi 

d Antar Kelompok 

e Dalam Kelompok JKD 
( 1652.581 1039.161 2119.4298 ) = 481 1.172 

C. Tabel Anava 

Sumber Varians 

Rerata 

Antar 

Dalam 

Total 

RJK 

159.74 

55.30 

db 

1 

2 

87 

90 

JK 

189970.09 

31 9.47 

4811.1719 

195100.73 

Fhitung 

2.89 

Ket 

Sign 

- Ftabel 

a=0,05 

2.71 

a=O,Ol 

4.08 



Uji Tukey - 

X i  - X ,  
1). Q (Pariaman - Padang) 

46.19 - 43.52 
1 (Pariaman - Padang) : - - 1.96 

1.358 

Q hitung = 1.96 
Q Tabel (a= 0,05,60)= 2,83 

Q = 
X I  - X I  

2). Q (Pariaman Agam) IE-E 

48.12 - 46.19 
Q (Pariaman - Agam) = - - 1.42 

1.358 

Q hitung = 1.42 
Q Tabel (a= 0,05.60)= 2,83 

Q (Padang - Agam) 

48.12 43.52 
Q (Padang Agam) - - -- 3.38 

1.358 

Q hitung = 3.38 
Q Tabel (a= 0,05,60)= 2,83 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELITIAN 
Jalan Prof. Dr. Harnka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450, 

Operator 7051260,7058691 Pes. 21 3 Fax. 443450,7055628 E-mail : Ipunp@telkom.net 

28 April 2006 

Yth. : Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Agam 
Lubuk Basung 

Dengan hormat. 
Sehubungan dcngan pcnnohonan Peneliti Universitas Negeri Padang tanggal 1 Mei 2006 
pcrihal seperti pokok surat. dengan ini kami mohon kiranya Saudara memberi i7in kepada 
nama : 

Ketua Peneliti : K a n a  : Dr. Gusril, M. Pd 
NIP. : 131600501 
Jurusan 1 Fakultas : Kesehatan dan Rekreasi / Fakultas Ilmu 

Keolahragaan 

Anggota Peneliti : Nama : Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiran~ 
Drs. Syamsir Aziz, M.Ed 
Drs. Fauzan Hos 
Dra. Linda Darnela. M.Pd. 

Untuk mcngumpulkan data penelitian : 

Jitdul : \lode1 Pcngenlbangan Motorik Siswa Sekolah Dasar 
1.okasi : SD Negcri 22 Guguk Tinggi. Kabupaten Agam 
\Yakti1 : 1 h k i  s cl 30 Oktober 2006 

Atas bantuan diui ke~jnsnma Saudara. kami sampaikan terinla kasih. 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELITIAN 
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450, 

Operator 7051260,7058691 Pes. 213 Fax. 443450,7055628 E-mail : Ipunp@telkom.net 

N O I T ~ O ~  : 233154 1.2lPG12006 
Lamp. : - 
H a l  : Izin Penelitian 

28 April 2006 

Yth. : Kepala Kesbanglinmas dan Pemadam Kebakaran 
Kota Pariaman 
Pariaman 

Dengan honnat. 
Sehubungan dengan permohonan Peneliti Universitas Negeri Padang tanggal I Vlei 2005 
perihal seperti pokok surat. dengan ini kami mohon kiranya Saudara memberi i ~ i n  kepada 
nama : 

Ketua Peneliti : Nama : Dr. Gusril, M. Pd 
NIP. : 131600501 
Jurusan / Fakultas : Kesehatan dan Rekreasi / Fakultns Ilmu 

Keolahragaan 

Anggota Peneliti : Nama : Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram 
Drs. Syamsir Aziz, M.Ed 
Drs. Fauzan Hos 
Dra. Linda Darnela. M.Pd. 

I.'ntuk ~ncngumpulkan data penelitian : 

.ludul : Model Pengembangan Motorik Siswa Sekolah Dasar 
1.okasi : SD Negeri 09 Kota Pariaman 
Waktu : 1 Mei s/d 30 Oktober 2006 

Atas bantuan dan kerjasama Saudara. kami sampaikan terima kasih. 

Te111brrsnrr 
- lick 

- 
.tor I!ni\.ersitas Negeri Padang 



PEMERINTAH KOTA PADANG 
DINAS I P E n h D I M  

Jalan Tan Malaka No. Telp. (0751) 21554 - 21825 Fax. (0751) 21554 
P A D A N G  Kode Pos : 25121 

IZIN PENE1,ITIAN 
Nomor. w, 1420.DPlKPMP. 1-2006 v 

Kepala Dinas' Pendidikan Kota Padang berdasarkan smat Ketua Lembaga Penelitian UNP Nomor. 
233/J41.2/PG/2006, tanggal 28 April 2006, prihal izin melaksanakan penelitian. Pada prinsipnya dapat 
memberikan izin untuk melaksanakan penelitian tersebut kepada : 

Nama I NIP : Dr. Gusril.M.Pd / 13 1600501 ( Ketua Peneliti ) 
Psof.Dr.Phi1 Yanuar =ram (Anggota) 
Drs.Syamsir Aziz.M.Pd (Anggota) 
Drs.Fauzan Hos (Anggotz) 
Dra.Linda Darnela.M.Pd (Anggota) 

Judul : Model pengembangan motorik siswa Sekolah Dasar 
Lolcasi Penelitian : SD Percobaan 
Jadwal : 1 Mei d/f 30 Oktober 2006 

Dengan ketentuan : 
1. Selama kegiatan berlangsung tidak mengganggu proses belajar mengajar 
2. Setelah selesai melaksanakan pengumpulan data penelitian agar memberikan laporannya satu 

rangkap ke Dinas Pendidikan Kota Padang UP. Bidang Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan 
3.  Kegiatan tersebut dilaksanakan di luar jam belajar siswa 

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Padang, 2/ Juni 2006 
An. Kepala 

Bidang Kajian Peningkatan 

, 

Tcmbusan : 
1. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Sumatera Barat 
2. Rcktor UNP 
3.  Ketua Lembaga Penelitian UNP _I_r---, 

- ,  -... F : \ I  1 

4. Kepala SD Percobaan Padang 4 ,  . . . ,  
.. 

5. Yang bersangkutan . -  , - - .  
. - - icr. 

, I  



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM 
UPT PENDIDIKAN TKlSD & LUAR SEKOLAH 

KECAMATAN IV KOTO 

Alamat : Pakan Selasa Kode Pos : 26161 Telp.(0752) 7000766 

lZlN PENELlTlAN 
Nomor : 12911 08.21.5lLL-2006 

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala UPT Pendidikan TKISD dan Luar 
Sekolah Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam,berdasarkan surat Ketua Lembaga 
Penelitian Universitas Negeri Padang nomor 233/J41.2/PG/2006 tanggal 28 April 
2006, dengan ini memberi izin kepada : 

1. Nama : Dr. Gusril, M. Pd 
NIP : 131600501 
JurusanIFakultas : Kesehatan dan RekreasiIFakultas llmu Keolahragaan 
Sebagai Ketua Peneliti 

2. Nama : - Prof. Dr. Phil Yanuar Kiram 
- Drs. Syamsir Aziz, M. Ed 
- Drs. Fauzan Hos 
- Dra. Linda Darnela, M. Pd 

Sebagai Anggota Peneliti 

untuk mengadakan penelitian di SD Negeri 22 Guguak Tinggi Kecamatan IV Koto 
Kabupaten Agam pada tanggal 01 Mei sld 30 Oktober 2006, dengan judul 
penelitian : Model Pengembangan Motor ik Siswa Sekolah Dasar. 

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

o Tuo 20 Juni 2006 
& Luar Sekolah 

Ternbusan, Yth. : 
1. Kepala Dinas Pendidikan Ka'b.Agam 

di Lubuk Basung; 
2. Carnat IV Koto di Balingka 
3. Ketua Lembaga Penelitian UNP di Padang 


