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ABSTRAK

PENGARUH PERMAINAN HULAHOP DAN PERMAINAN LARI

BERSAMBUNG TERHADAP PENINGKATAN MOTOR

ABILITY PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 1

SUKABUMI BANDAR LAMPUNG

2017

Oleh:

EKO PRASETYO

Masalah dalam penelitian ini adalah siswa belum optimal dalam belajar

kelincahan, kordinasi mata dan tangan, kecepatan dan keseimbangan. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan hulahop dan permainan lari

bersambung balok terhadap peningkatan motor ability. Metode yang di gunakan

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dan analisis data menggunakan

uji t, dengan populasi 157 siswa kelas 3 SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan sampel 32 siswa kelas 3 SDN 1 sukabumi bandar

lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Hasil

penelitian adalah (1) Ada Pengaruh yang signifikan Permainan Hulahop Terhadap

Peningkatan Motor Ability. (2) Ada Pengaruh yang signifikan Permainan Lari

Bersambung Balok Terhadap Peningkatan Motor Ability.(3) Permainan Hulahop

lebih baik dibandingkan permainan Lari Bersambung Terhadap Peningkatan

Motor Ability.

Kata kunci: Permainan hulahop, lari bersambung, motor ability
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ABSTRACT

INFLUENCE OF HULAHOP GAMES AND RUN PLAY COMMAND

IMPROVING MOTOR ABILITY IN STUDENT

CLASS III SD NEGERI 1 SUKABUMI

BANDAR LAMPUNG

2017

By :

EKO PRASETYO

The problem in this study is students are not yet optimal in learning agility, eye
and hand coordination, speed and balance. This study aims to determine the effect
of the game huop and the game of sprinting beam to increase motor ability. The
method used in this research is experimental method and data analysis using t test,
with a population of 157 students grade 3 SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung.
This study used a sample of 32 students grade 3 SDN 1 Sukukumi bandar
lampung. Sampling technique using random sampling. The results are (1) There
is a significant Influence of Hulahop Game on Motor Ability Improvement. (2)
There is a significant Influence of Running Game Running Beam Against Motor
Ability Improvement. (3) Hulahop's game is better than the Continuous Running
game on Motor Ability Improvement.

Keywords : Hulahop game, estafet run, motor ability
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan dan pembelajaran pada anak hendaknya dilakukan dengan

tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi

anak melalui pengalaman nyata yang dapat memungkinkan mereka untuk

menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu yang tinggi (curiousity) secara

optimal dan menempatkan posisi pendidik sebagai pendamping, pembimbing,

serta menghindari bentuk pembelajaran yang hanya berorientasi pada kehendak

dan dominasi guru sehingga menjadikan anak pasif.

Pendidikan jasmani merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani adalah

suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk

meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik,

pengetahuan dan perilaku hidup sehat, sikap sportif dan kecerdasan emosi.

Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak.

Corbin dalam Sumantri (2005:48) mengemukakan bahwa perkembangan

motorik adalah perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang

melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak.
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Pendidikan jasmani di sekolah merupakan suatu upaya pendidikan yang

dilakukan terhadap anak-anak agar mereka dapat belajar bergerak dan belajar

melalui gerak, memiliki keterampilan serta sehat jasmani dan rohani. Dalam

pembelajaran Penjaskes di sekolah, siswa merupakan subyek yang harus

mendapatkan perhatian untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan

motoriknya.

Siswa merupakan individu yang memiliki unsur-unsur jasmani/fisik dan

rohani/psikis/mental. Oleh karena itu, ketika siswa terlibat dalam kegiatan

pembelajaran pendidikan jasmani dan aktivitas lainnya, baik fisik maupun psikis

juga ikut terlibat. Sehingga dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada siswa

sekolah dasar dalam upaya pemahaman dan pembinaan kedua aspek tersebut

perlu dilakukan. Karena siswa pada usia sekolah dasar ini sedang berada dalam

masa pertumbuhan dan perkembangan.

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong

perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran,

penghayatan nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), membantu siswa

memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerak

secara aman, efisien, efektif sehingga menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi

peningkatan kualitas hidup dan pembiasaan pola hidup sehat yang seimbang.

Materi pokok Pendidikan Jasmani diklasifikasikan menjadi enam aspek, yaitu:

teknik/keterampilan dasar permainan dan olahraga; aktivitas pengembangan; uji

diri/senam; aktivitas ritmik; aquatik (aktivitas air); dan pendidikan luar kelas

(out door).
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Proses pembelajaran yang bergantung pada sarana dan prasarana yang standar

dan belum digunakannya alat bantu yang tepat menyebabkan pola pembelajaran

yang kurang variatif dan cenderung membosakan bagi siswa. Sehingga masing-

masing siswa memiliki sedikit kesempatan untuk dapat merangsang setiap

materi yang diberikan oleh guru.

Berdasarkan uraian di atas bahwa guru perlu melakukan perbaikan dalam

metode atau model pembelajaran dengan menggunakan alat bantu agar dapat

tercapai keberhasilan pembelajaran. Pentingnya menyediakan alat atau membuat

alat-alat sederhana sebagai alat bantu pembelajaran diharapkan dapat

memberdayakan siswa agar lebih banyak bergerak  dalam situasi yang menarik

dan gembira tanpa kehilangan arti pendidikan. Selain itu, dengan penggunaan

alat bantu yang menarik dapat menambah motivasi siswa untuk mencoba gerak

dasar yang telah dimodifikasi dengan berbagai bentuk permainan dan alat serta

berlatih secara berulang-ulang. Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih

efektif dan bermakna bagi anak.

Permainan adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh anak-anak

karena permainan suatu hal yang menyenangkan. Dalam hal ini, peneliti

menggunakan permainan sebagai acuan untuk memperoleh pembelajaran

pendidikan jasmani yang efektif, efisien dan menyenangkan sehingga siswa

tidak mudah merasa bosan. Permainan yang diharapkan dapat membatu

pembelajaran pendidikan jasmani siswa yaitu permainan hulahop dan

permaianan lari bersambung terhadap motor ability. Permainan adalah

keasyikan yang bukan dalam bentuk bekerja dan bermaksud untuk bersenang-
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senang. Pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabumi

Bandar Lampung masih kurangnya minat siswa untuk bergerak mengikuti

kegiatan olahraga, hal ini disebabkan kurangnya kreatifitas dalam pembelajaran

Penjaskes.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabumi

Bandar Lampung, peneliti melihat pada saat pembelajaran gerak sebagian besar

siswa belum optimal dalam pelaksanaan kelicahan, kordinasi mata dan tangan,

keseimbangan dan kecepatan. Guru mendemonstrasikan, kemudian siswa

menirukan gerakan tersebut secara bergiliran. Pelaksanaan kegiatan memang

teratur, tetapi terkesan kaku dan membosankan. Siswa hanya melakukan gerak

pada saat giliran anak melakukan. Selebihnya mereka hanya duduk, berdiri, dan

bercanda dengan teman.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pembelajaran

pendidikan jasmani. Di sini dapat kita lihat kesempatan anak untuk bergerak

menjadi terbatasi, padahal anak-anak memerlukan ruang gerak yang lebih luas

untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan gerak yang sangat bermanfaat

untuk melakukan keterampilan gerak spelialisasi. Dalam hal ini guru dituntut

untuk lebih kreatif dalam memberikan materi, sehingga siswa tidak bosan dalam

belajar gerak. Dibutuhkan variasi-variasi permainan yang menyenangkan dan

tentu saja menarik minat siswa sehingga mereka dapat bermain dengan gembira

dan tentu saja dapat meningkatkan kemampuan gerak.

Oleh karena itu, peneliti memiliki keinginan untuk membuat suatu pembelajaran

yang menyenangkan dan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam bergerak.
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Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Oleh sebab itu, peneliti ingin mencoba

memberikan pembelajaran dengan aktivitas bermain. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan permainan yang mengembangkan aspek kemampuan

gerak seperti kelincahan, keseimbangan, kecepatan, dan ketepatan.

Dengan memberikan latihan permainan, peneliti mengharapkan motor abilty

siswa dapat meningkat. Selain itu, bermain juga merupakan dasar di dalam

pembentukan perilaku sehingga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan

pengetahuan mengenai kehidupan sosial dan perkembangan fisik bagi anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 2003

menerangkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensinya. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang

yang berkwalitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke

depan untuk mencapai suatu cita- cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi

secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu

sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia berbudi pekerti luhur, memiliki

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk dapat

merealisasikan tujuan pendidikan maka sekolah mengambil peranan penting dalam

mengemban amanat tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas manusia

tersebut adalah melalui pendidikan jasmani.
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Dari permasalahan yang muncul inilah, peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian Eksperimen Komparatif dengan judul “Pengaruh Permainan Hulahop

dan Permainan Lari Bersambung Terhadap Peningkatan Motor Ability

(kemampuan gerak). Pada Siswa Kelas 3 SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan

beberapa masalah sebagai berikut:

1. Siswa belum optimal di dalam belajar kelincahan, sehingga kemampuan

motor ability tidak dapat berkembang dengan baik.

2. Siswa belum optimal di dalam belajar kordinasi mata dan tangan, sehingga

kemampuan motor ability tidak dapat berkembang dengan baik.

3. Siswa belum optimal di dalam belajar kecepatan, sehingga kemampuan motor

ability tidak dapat berkembang dengan baik.

4. Siswa belum optimal di dalam belajar keseimbangan, sehingga kemampuan

motor ability tidak dapat berkembang dengan baik.

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan dalam penelitian ini, penulis

membatasi masalah hanya pada “Pengaruh permainan hulahop dan permainan

lari bersambung terhadap peningkatan Motor Ability pada siswa kelas 3 SDN 1

Sukabumi Tahun Pelajaran 2017



7

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh permainan hulahop terhadap peningkatan Motor

Ability pada siswa kelas 3 SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2017

2. Apakah ada pengaruh permainan lari bersambung terhadap peningkatan

Motor Ability pada siswa kelas 3 SDN 1 Sukabumi Bandar Lampug Tahun

Pelajaran 2017

3. Apakah ada perbedaan  pengaruh permainan hulahop dan permainan lari

bersambung terhadap peningkatan Motor Ability pada siswa kelas 3 SD

Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh permainan hulahop terhadap peningkatan Motor

Ability pada siswa kelas 3 SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2017

2. Mengetahui pengaruh permainan lari bersambung terhadap peningkatan

Motor Ability pada siswa kelas 3 SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2017

3. Mengetahui perbedaan pengaruh permainan hulahop dan permainan lari

bersambung terhadap peningkatan Motor Ability pada siswa kelas 3 SD

Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017
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F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak di bawah ini,

antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti dalam membuat karya ilmiah dan

mempraktikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan serta untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh program latihan permainan Hulahop

dan permainan Lari Bersambung terhadap peningkatan Motor Ability siswa

kelas 3 SD Negeri 1 Sukabumi,Bandar Lampung. Peneliti lainnya sebagai

bahan masukan dan pembelajaran dalam penelitian sejenis yang akan atau

sedang dilakukan.

2. Bagi Siswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa menjadi lebih termotivasi

untuk belajar pendidikan jasmani dan meningkatkan kemampuan gerak

yang telah dimilikinya.

3. Bagi Guru Pendidikan Jasmani

Memberikan masukan yang dapat memotivasi dalam memberikan

pembelajaran pendidikan jasmani dan sebagai bahan evaluasi serta rujukan

dalam meningkatkan proses pembelajaran Pendidikan Jasmani

G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Tempat penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabumi Bandar

Lampung.
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2. Objek penelitian yang diamati adalah permainan hulahop dan permainan lari

bersambung balok.

3. Subjek penelitian yang diamati siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1

Sukabumi Bandar Lampung.

H. Pengertian Hulahop dan Lari Bersambung

1. Hulahop

Hulahop terdiri dari kata hula yang berasal dari para pelaut yang

mengunnjungi hawaii. Pemakaian kata hula dikarenakan para pelaut itu

melihat bahwa terdapat kesamaan dari tarian hula-hula yang berasal dari

hawaiidengan cara bermain hulahop sendiri. Hulahop di buat dari rotan atau

kayu, dan sekarang banyak juga dari plastik. Hulahop telah berkembang dari

sekedar permainan anak-anak saja kemudian menjadi alat olah raga.

2. Lari bersambung

Lari sambung , lari estafet atau lari beranting adalah gerakan berpindah

tempat dengan menggunakan kecepatan, ketepatan untuk menuju arah

tujuannya. Dalam permainan lari bersambung anak dibagi kelompok-

kelompok , anak yang belakang memegang tongkat atau balok, ia berlari

keliling secepat- cepatnya kemudian memberikan tongkat atau balok

tersebut kepada teman sekelompok yang ada di depannya. Serah terima

tongkat atau balok dilakukan seterusnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani mengandung dua pengertian yaitu pendidikan untuk

jasmani dan pendidikan melalui aktivitas jasmani. Pendidikan untuk jasmani

mengandung pengertian bahwa jasmani merupakan tujuan akhir dari proses

pendidikan dengan mengabaikan aspek yang lain, sedangkan pendidikan

melalui aktivitas jasmani mengandung pengertian bahwa tujuan pendidikan

dapat dicapai melalui aktivitas jasmani. Tujuan pendidikan ini umumnya

menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Gambar. 1 Tujuan pembelajaran penjas

PEMBELAJARAN PENJAS

KOGNITIF

a.Konsep Gerak

b. Arti sehat

c. Memecahkan
masa lalu

d. Kritis Cerdas

PSIKOMOTOR

a.Gerak dan
keterampilan

b.Kemampuan
fisik dan motorik

c.Perbaikan fungsi
organ tubuh

AFEKTIF

a.Menyukai
kegiatan fisik

b.Merasa
nyaman

c.Percaya diri
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Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan

secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran

jasmani, keterampilan gerak, keterampilan emosional, tindakan moral, aspek

pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani,

olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan akan memberikan peluang untuk menyempurnakan kurikulum

yang komprehensif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan media untuk mendorong

pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan

dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-sportivitas-

spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk

merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang

seimbang.

Menurut Harsono (2004:29) Pendidikan Jasmani adalah suatu pendidikan

yang menggunakan fisik atau tubuh sebagai alat untuk mencapai tujuan

pendidikan melalui aktivitas jasmani.

Pendidikan Jasmani adalah proes pendidikan yang memanfaatkan aktivitas

jasmani dan membiasakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Jasmani adalah suatu

proses pendidikan yang melibatkan nilai-nilai, sikap, mental, emosional,
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sportivitas, spiritual, sosial serta aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan

pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan manusianya.

1. Pentingnya Pendidikan Jasmani

Menurut teori Maslow dalam Anita (2011:60) belajar dapat terjadi apabila

kebutuhan fisik dan psikis atas rasa aman dan selamat dipenuhi terlebih

dahulu. Karena kesehatan fisik dan keamanan pada anak sering kali

“terancam”, Maka program pendidikan bagi anak tidak hanya

menyediakan kesehatan, keamanan, dan gizi yang memadahi tetapi juga

perlu menjamin dan pelayanan yang lebih komprehensif, meliputi

pelayanan fisik, gigi, mental dan sosial. Karena itu, praktik yang sesuai

dengan perkembangan (DAP) harus ditunjukkan pada kebutuhan fisik,

sosial, dan emosional seperti halnya perkembangan intelektual.

Proses pendidikan jasmani di sekolah dasar sesuai dengan prinsip

(Developmentally Appropriate Practice” (DAP) atau praktek

pembelajaran pendidikan jasmani yang disesuaikan dengan

perkembangan anak, hendaknya mempertimbangkan aspek pertumbuhan,

perkembangan dan kematangan anak usia sekolah dasar, misalnya

memilih permainan   hendaknya disesuaikan dengan kemampuan anak

usia ini. Kebutuhan anak untuk bergerak lebih leluasa tidak bisa dipenuhi

karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Lingkungan sekolah tidak

menyediakan wilayah yang menarik untuk dijelajahi. Pendidikanpun lebih

mengutamakan prestasi akademik. Faktor kehidupaan di rumah dan

lingkungan luar sekolah ikut memberikan pengaruh pada anak. Kebiasaan
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buruk seperti anak kurang bergerak karena asyik menonton TV  atau

video game membuat kebugaran anak semakin menurun. Sejalan dengan

itu, semakin diperparah oleh pengetahuan dan kebiasaan makan yang

buruk sehingga beresiko menurunkan fungsi organ (degeneratif).

Pendidikan jasmani menyediakan ruang untuk belajar menjelajahi

lingkungan, mencoba kegiatan yang sesuai minat anak dan menggali

potensi dirinya. Melalui pendidikan jasmani anak-anak menemukan

saluran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan geraknya, menyalurkan

energi yang berlebihan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku

dan mental anak, mananamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna

dan merangsang perkembangan yang bersifat menyeluruh, meliputi aspek

fisik, mental, emosi, sosial, dan moral.

2. Manfaat Pendidikan Jasmani

Menurut Depdiknas (2003:4) setelah mengikuti proses pembelajaran

Pendidikan Jasmani dalam jangka waktu tertentu, peserta didik akan:

a. Mampu mempertahankan dan meningkatkan tingkat kebugaran

jasmani yang baik, serta mampu mendesain program latihan

kebugaran jasmani yang aman sesuai dengan kaidah latihan.

b. Menunjukkan kompetensi untuk melakukan gerakan yang efisien dan

memiliki keterampilan tehnis dan taktis dan pengetahuan yang

memadai untuk melakukan paling tidak satu jenis aktifitas olahraga

c. Mendemontrasikan gaya hidup yang aktif dan gemar melakukan

kegiatan jasmani secara reguler
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d. Menghormati  hubungan dengan orang lain karena berpartisipasi

dalam kegiatan olahraga, menghargai kegiatan olah raga yang

mengarah kepada pemahaman universal dan multi budaya dan

memiliki kegembiraan karena beraktivitas jasmani secara reguler

B. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar

1. Suka bermain

Bermain muncul dari diri dalam anak, keinginan harus muncul dari dalam

diri anak sehingga anak dapat menikmati dan bermain sesuai dengan

caranya sendiri. Itu artinya bermain dilakukan dengan kesukarelaan, bukan

paksaan. Bermain merupakan cara mereka belajar. Kegiatan bermain harus

dapat memfasilitasi keberagaman cara belajar dalam suasana senang,

sukarela, kasih sayang dengan memfaatkan kondisi lingkungan sekitar.

Dalam bermain harus didominasi oleh pemain, yaitu anak itu sendiri tidak

didominasi orang dewasa, karena jika didominasi orang dewasa maka anak

tidak akan mendapatkan makna apapun dari bermainnya.

Bermain merupakan dunia anak, setiap anak ingin selalu bermain karena

dengan bermain anak merasa rileks dan senang. Bagi anak bermain

merupakan suatu kegiatan yang serius tapi mengasikkan. Bermain adalah

salah satu alat untuk yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bila

anak bermain secara bebas sesuai kemauan maupun sesuai kecepatannya

sendiri, maka ia melatih kemampuannya.
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Bermain adalah sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari belajar melalui

gerakan-gerakan dimana sangat mudah memasukkan beberapa aspek

pembelajaran dalam bermain terutama untuk perkembangan pribadi,

sosial, dan emosional. Manfaat kelompok bermain bagi anak:

a. Kesempatan untuk berkumpul dengan Anak lain

b. Belajar bergaul dengan anak lain

c. Bangga menjadi anggota sebuah kelompok bermain

d. Selangkah menuju kemandirian

e. Mengenal orang dewasa

f. Membantu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak

dengan kegiatan bermain yang bermakna.

Anak-anak umumnya senang bermain atau senang mengikuti aktivitas

gerak tubuh. Menurut Piaget yang dikutip oleh Rusli Ibrahim anak-anak

pada masa 7-11 tahun perkembangannya dapat menggunakan cara kerja

mental yang berubah-ubah. Mereka telah mampu berpikir logis dan

sistematis tentang suatu objek, peristiwa dan pengalaman yang konkret,

misalnya anak-anak mampu memelihara, merangkaikan dan

mengklasafikasikan sesuatu. Namun demikian, anak-anak belum mampu

berpikir abstrak, dan tidak bisa memikirksn sesuatu yang bersifat hipotesis

(menduga-duga).

Banyak ahli menganggap bahwa masa anak pada usia 6-13 tahun ini

sebagai masa tenang  atau masa latent.  Tahapan usia ini disebut juga

sebagai usia kelompok (gang age). Pada masa ini anak akan mulai
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mengalihkan   perhatian dan hubungan intim dalam keluarga, kerjasama

antara teman dan sikap-sikap terhadap kerja dan belajar. Masa ini disebut

juga masa sekolah yang tidak hanya meliputi kecerdasan, keterampilan

bahasa, menerima otoritas tokoh lain selain orang tuanya, kesadaran akan

tugas, dan dapat mengendalikan emosi, akan tetapi diharapkan pula anak

memiliki keterampilan motorik (gerak) yang baik.

2. Egois

Anak- anak usia sekolah dasar lebih dapat berpikir secara logik. Pada masa

ini anak mulai dituntut untuk melakukan kesempurnaan. Anak juga

mempunyai kehidupan kejiwaan yang lain daripada orang dewasa. Ia

punya cara-cara berpikir sendiri, oleh karena itu dalam menghadapi anak

kita tidak perlu bersikap seperti menghadapi orang dewasa. Dia punya

dunia tersendiri dan punya fase-fase kehidupan yang mempunyai

perkembangan tertentu.

Perkembangan fisik, intelektual anak usia sekolah dasar cenderung

lamban, sedangkan kecakapan motoriknya cenderung membaik. Pada

dasar nya anak mempunyai rasa egois yang tinggi.  Misal anak ingin pergi

bermain sendiri padahal orang tua anak masih khawatir terjadi apa-apa

pada anak. Anak meminta bagian ayam tertentu saat makan jika tidak ada

anak akan marah atau menangis. Anak ingin melakukan pekerjaannya

sendiri tanpa bantuan orang lain tanpa memikirkan kesempurnaan

pekerjaannya.



17

Pada masa sekolah dasar, anak mulai membanding-bandingkan dirinya

dengan teman-temannya. Oleh karena itu, anak mudah dihinggapi

ketakutan akan kegagalan dan ejekan temanya. Apabila pada masa ini anak

sering merasa gagal dan merasa cemas, maka akan tumbuh rasa rendah

diri. Sebaliknya jika anak mengetahui tentang apa dan bagaimana sesuatu

itu dilakukan dan ia berahasil mengatasi masalah dalam hubungan dengan

teman dan berprestasi di sekolah, maka akan timbul motivasi yang tinggi

terhadap karyanya.

Motivasi interinsik dalam perkembangan anak-anak usia Sekolah Dasar

yaitu:

a. Adanya dorongan yang kuat pada anak usia ini untuk keluar rumah dan

masuk kedalam kelompok sebayanya (peer group)

b. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada usia ini, baik fisik

maupun mental akan mendorong anak untuk masuk ke dalam dunia

permainan dan pekerjaan yang membutuhkan fisik, terutama otot-otot.

c. Adanya dorongan mental untuk memasuki dunia konsep-konsep,

logika, symbol (lambang), dan bentuk-bentuk komunikasi secara

dewasa.

C. Belajar Gerak

Menurut Wina Sanjaya yang dikutip oleh Andi Prastowo (2013:49) belajar

adalah suatu proses aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan

lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat

positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan, afeksi, maupun
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psikomotorik. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi

antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan respon (R).

Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi

tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat sedangkan

respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya

perangsang.

Belajar Gerak / Motorik adalah perubahan secara permanen berupa gerak,

belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan

dalam gerakan tubuh. Belajar gerak berperan dalam upaya peningkatan

kualitas gerak tubuh dalam olahraga. Proses belajar gerak berlangsung dalam

suatu rangkaian kejadian dari waktu ke waktu dan dalam prosesnya

melibatkan SPS (Sistem Syaraf Pusat) otak dan ingatan.

1. Tahap pembelajaran Gerak

Proses keterampilan gerak terjadi dalam tiga tahap belajar,yaitu:

a. Tahap kognitif

Merupakan tahap awal dalam belajar gerak. Pada tahapan ini,

diberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru

kepada peserta didik. Sebagai pemula, mereka belum memahami

mengenai apa, kapan dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oleh karena

itu, kemampuan kognitif sangat berpengaruh pada tahap ini.proses

belajar di awali dengan aktif berfikir tentang gerakan yang dipelajari.

Pelajar berusaha mengetahui dan memahami gerakan dan informasi

yang diberikan kepadanya. Informasi yang diberikan bisa bersifat
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verbal atau bersifat visual. Informasi verbal ialah informasi yang

berbentuk penjelasan dengan menggunakan kata-kata. Disini indra

pendengaran akan berfungsi aktif. Informasi visual adalah informasi

yang dapat dilihat. Informasi ini bisa berbentuk contoh gerakan atau

gambar gerakan.

Instruksi, demontrasi, film clips dan informasi verbal lainnya secara

khusus memberikan manfaat dalam tahapan ini. Tahapan

pembelajarannya adalah agar peserta didik dapat mentransfer informasi

yang sudah dipelajari sebelumnya pada bentuk keterampilan yang

dihadapinya sekarang. Contoh, beberapa  keterampilan mempunyai

ketentuan yang sama, sehingga perolehan informasi sebelumnya dapat

digunakan untuk pengajaran yang baru. Beberapa bentuk gerakan yang

sudah dipelajari sebelumnya dapat disesuaikan dengan keterampilan

yang diinginkan dan menjadi pijakan bahan pengajaran selanjutnya.

b. Tahap Fiksasi/Asosiatif

Tahap fiksasi disebut juga tahap tengah. Tahap ini ditandai dengan

tingkat penguasaan gerakan dimana pelajar sudah mampu melakukan

gerakan dalam rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya.

Dengan tetap mempraktikan berulang-ulang, pelaksanaan gerakan akan

menjadi efisien, lancar dan sesuai dengan keinginannya serta

kesalahan gerakan semakin berkurang.Untuk meningkatkan

penguasaan dan kebenaran gerakan, peserta didik perlu tahu kesalahan

yang diperbuatnya. Peserta didik membutuhkan motivasi dan umpan

balik untuk mengetahui apa yang dilakukan itu sudah benar atau salah
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melalui pemberitahuan yang dilakukan oleh orang yang

mengamatinya.

Pada tahap ini, sudah merangkaikan bagian-bagian gerakan menjadi

rangkaian gerakan secara padu yang sangat penting untuk menguasai

berbagai gerak keterampilan. Untuk meningkatkan penguasaan gerak

diperlukan kesempatan yang leluasa untuk praktik berulang-ulang.

Setelah rangkaian gerakan bisa dilakukan dengan baik, maka peserta

didik dapat melanjutkan ke tahap belajar otomatisasi.

c. Tahap Otomatiasi

Tahap otomatisasi dapat dikatakan sebagai tahap akhir dalam belajar

gerak. Tahap ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakakan secara

otomatis tanpa terpengaruh walaupun pada saat melakukan gerakan itu

peserta didik harus memperhatikan hal-hal lainnya selain gerakan yang

dilakukan. Peserta didik sudah menjadi lebih terampil dan setiap

gerakan yang dilakukan lebih efisien dan efektif.

Untuk mencapai tahap ini, diperlukan praktik berulang-ulang secara

teratur. Setelah dicapai tahap otomatisasi kelancaran dan kebenaran

gerakan masih bisa ditingkatkan, namun peningkatannya tidak lagi

secepat pada tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini, dimana gerakan

sudah menjadi otomatis, untuk mengubah bentuk gerakan cukup sulit.

Untuk mengubahnya diperlukan latihan dan ketekunan.

2. Hukum Belajar
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Dengan perkembangan pendidikan yang luas melihat persaingan di era

globalisasi keberadaan guru sangat sentral dalam membentuk karakter

anak didik menuju cita-cita dan masa depannya. Dalam sistem pendidikan

nasional pemerintah melalui mentri pendidikan nasional bahwa pendidikan

merupakan pondasi yang sangat penting untuk ditanamkan pada generasi

penerus untuk bisa melanjutkan pembangunan bangsa kearah yang lebih

baik lagi. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

dan terakhir Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Selain itu beberapa Peraturan Pemerintah seperti PP No. 19 Tahun 2005

tentang standar nasional pendidikan juga telah menjadi “guide” perlunya

peningkatan profesionalisme guru dilakukan dalam rangka menjawab

pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan relevansi

pendidikan

Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan

nasional undang-undang RI No.20 Tahun 2003 dalam pasal 2 dan 3 yaitu

Bab II Pasal 2 tentang Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila Dan

Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dan Bab II

pasal 3 tentang Pendidikan nasional berfungsi dalam pengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bedrakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.
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Thorndike dalam teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah

perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret.

Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan

hubungan perilaku reaktif (respon) berdasarkan hukum-hukum mekanistik.

Berikut hukum-hukum belajar menurut Thorndike :

3. Hukum kesiapan “Law of Readiness”

Dalam belajar  seseorang harus dalam keadaan siap dalam artian seseorang

yang belajar harus dalam keadaan yang baik dan siap, jadi seseorang yang

hendak belajar agar dalam belajarnya menuai keberhasilan maka seseorang

dituntut untuk memiliki kesiapan, baik fisik dan psikis, siap fisik seperti

seseorang tidak dalam keadaan sakit, yang mana bisa menagganggu

kualitas konsentrasi. Adapun contoh dari siap psikis adalah seperti

seseorang yang jiwanya tidak lagi terganggu, seperti sakit jiwa dan lain-

lain.

4. Hukum Latihan”Law of Exercise”

Untuk menghasilkan tindakan yang cocok dan memuaskan untuk

merespon suatu stimulus maka seseorang harus mengadakan percobaan

dan latihan yang berulang-ulang, adapun latihan atau pengulangan prilaku

yang cocok yang telah ditemukan dalam belajar, maka ini merupakan

bentuk peningkatan existensi dari perilaku yang cocok tersebut agar

tindakan tersebut semakin kuat (Law of Use). Dalam suatu teknik agar

seseorang dapat mentrasfer pesan yang telah ia dapat dari sort time

memory ke long time memory ini di butuhkan pengulangan sebanyak-
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banyak nya dengan harapan pesan yang telah di dapat tidak mudah hilang

dari benaknya.

5. Hukum Akibat “Law of Effect”

Setiap organisme memiliki respon sendiri-sendiri dalam menghadapi

stimulus dan situasi yang baru, apabila suatu organisme telah menetukan

respon atau tindakan yang melahirkan kepuasan dan keocokan dengan

situasi maka hal ini pasti akan di pegang dan dilakuakn sewaktu-waktu ia

di hadapakan dengan situasi yang sama. Sedangkan tingkah laku yang

tidak melahirkan kepuasaan dalam menghadapi situasi dan stimulus maka

respon yang seperti ini aka ditinggalkan selama-lamanya oleh pelaku. Hal

ini terjadi secara otomatis bagi semua binantang (otomatisme).

D. Kemampuan Gerak (Motor Ability)

Gerak (motor) adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan setiap orang.

Gerak itu ibarat pupuk bagi kesuburan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak

manusia. Sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain menganai

perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak (motor)

ruang lingkupnya lebih luas dari pada psikomotor.

Kemampuan sering dianggap sebagai suatu hal yang mendasari terbentuknya

keterampilan dari seseorang. Kemampuan gerak yaitu keadaan segera dari

seseorang untuk menampilkan berbagai variasi keterampilan gerak, khususnya

dalam kegiatan olahraga. Gerak dan kontrol gerak tubuh merupakan aktivitas

psikomotor. Aktivitas psikomotor berorientasi pada gerak tubuh dan menekan
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pada respon-respon fisik atau perilaku gerakan tubuh yang dapat dilihat.

Artinya bahwa setiap aktivitas jasmani atau gerak tubuh akan berjalan dengan

baik, jika para peserta memiliki kemampuan gerak yang memadahi.

Menurut (Nurhasan, 1999:98) Motor ability (kemampuan gerak) adalah

kemampuan umum seseorang untuk bergerak. Lebih spesifiknya motor ability

adalah kapasitas seseorang untuk dapat melakukan bermacam-macam gerakan

yang memerlukan gerak (motor ability) banyak macamnya, tidak hanya

terbatas pada sesuatu yang berhubungan langsung dengan keterampilan dalam

bidang olahraga. Kemampuan-kemampuan tersebut bisa berbeda-beda

potensinya pada setiap orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan gerak adalah suatu

kemampuan yang diperoleh dari keterampilan gerak umum yang mendasari

tingkat penampilan yang baik atau tingkat kemampuan gerak (motor ability)

akan mencerminkan kemampuan gerak seseorang dalam mempelajari suatu

gerakan secara kualitas dan kuantitas yang baik.Kesegaran jasmani seseorang

mempunyai fungsi yang penting bagi individu dalam menyelesaikan tugas –

tugas hidupnya dengan hasil yang optimal. Khusus bagi anak usia dini fungsi

kesegaran jasmani sangat penting untuk dapat menyediakan tugas –tugas di

sekolah dengan baik. Unsur –unsur kesegaran jasmani yang mencakup

kemampuan gerak atau motor ability yang perlu dipahami adalah sebagai

berikut:

1. Kekuatan
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Kekuatan (strengt) adalah kemampuan seseorang untuk membangkitkan

tegangan (tension) terhadap suatu tahanan (resisten). Derajat kekuatan otot

tersebut pada umumnya berbeda untuk setiap orang. Kekuatan otot dapat

dikembangkan melalui latihan –latihan otot melawan tahanan yang

ditingkatkan sedikit demi sedikit. Latihan –latihan yang secara langsung

mendukung peningkatan kekuatan otot adalah latihan isometrik (seperti

gerakan menahan beban tubuh dengan merentangkan tangan kedinding)

dan latihan beban.Kekuatan merupakan hasil kerja otot yang berupa

kemampuan untuk mengangkat, menjinjing, menahan, mendorong atau

menarik beban. Semakin besar penampang lintang otot, akan semakin

besar pula kekuatan yang dihasilkan dari kerja otot tersebut. Sebaliknya

semakin kecil penampang lintangnya, akan semakin kecil pula kekuatan

yang dihasilkan.

2. Daya Tahan

Daya tahan (endurace) adalah kemampuan tubuh mensuplai oksigen yang

diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Apabila seseorang

melakukan kegiatan latihan khusus untuk memperbaiki daya tahan

tubuhnya maka akan terjadi peningkatan kapiler- kapiler jaringan otot.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa orang yang terlatih dan yang

memiliki kemampuan daya tahan tubuh yang besar dapat bekerja dalam

waktu yang lebih lama dan efisien dalam melakukan pola geraknya.

Daya tahan otot (muscular endurance) adalah kemampuan otot atau

sekelompok otot untuk bertahan melakukan suatu kegiatan dalam waktu
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yang lama. Daya tahan  jantung (cardiovascular endurance) adalah

kemampuan seseorang untuk mempertahankan suatu kegiatan yang

membutuhkan tahanan dalam waktu yang lama. Termasuk dalam hal ini

adalah interaksi yang efisien dari pembuluh-pembuluh darah jantung dan

paru - paru. Daya tahan tubuh diberikan dalam bentuk kegiatan lari

perlahan atau jalan cepat dengan jarak agak jauh,daya tahan otot dapat

diberikan dengan latihan seperti lompat tali, lari naik turun tangga, dorong

mendorong, tarik menarik yang dilakukan dengan berulang- ulang dalam

waktu yang relatif cukup lama.

3. Kecepatan

Dapat diberikan dengan kegiatan latihan yang serba cepat, seperti lari

dengan jarak yang pendek.

4. Kelincahan

Kelincahan (agility) adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara

cepat. Komponen kelincahan adalah sebagai berikut ini.

a. Melakukan gerak perubahan arah secara cepat.

b. Berlari cepat, kemudian berhenti secara mendadak.

c. Kecepatan bereaksi.

Kecepatan bergerak ditentukan oleh faktor – faktor berikut.

a. Frekuensi ransang, yang tergantung pada kemampuan, kebutuhan,

tekad, serta mobilitas syaraf.

b. Kecepatan  kontraksi otot.

c. Tingkat tonasi gerak.
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d. Keadaan kualitas otot tertentu, misalnya kekuatan otot serta tenaga

ledak otot (muscle power).

Latihan dapat diberikan kegiatan dalam bentuk latihan dengan perubahan

arah gerak, misalnya lari hilir mudik.

5. Kelentukan

Kelentukan (flexibility) adalah kualitas yang memungkinkan suatu segmen

bergerak semaksimal mungkin menurut kemungkinan rentang geraknya

(range of movement). Fleksibilitas seseorang ditentukan oleh kemampuan

gerak dari sendi-sendi. Makin luas ruang gerak sendi – sendi makin baik

flesibilitas seseorang. Suatu derajat fleksibilitas yang tinggi diperlukan

untuk menghasilkan suatu gerakan yang efisien dan untuk mencegah

terjadinya cedera pada otot maupun persendian. Latihan yang mendukung

secara langsung peningkatan fleksibilitas adalah senam. Kegiatan dapat

dilakukan dengan latihan pelemasan sendi agar gerak sendi lebih luas.

6. Koordinasi

Koordinasi gerak merupakan kemampuan yang mencakup dua atau lebih

kemampuan perseptual pola-pola gerak. Termasuk kemampuan gerak

koordinasi mata dan tangan yang berhubungan dengan kemampuan

memilih suatu objek dan mengkoordinasikannya ( objek yang dilihat

dengan gerakan- gerakan yang diatur). Contohnya, dalam permainan

menangkap bola. Koordinasi mata dan tangan menghendaki pengamatan

yang tepat. Latihan yang diberikan adalah menangkap bola yang dilempar.

Koordinasi mata dan kaki , yang berhubungan dengan kemampuan
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melakukan suatu gerakan berdasarkan penglihatan dan gerak anggota

badan bagian bawah, misalnya menendang bola.

E. Hakikat Bermain

1. Pengertian Bermain

Bermain adalah aktivitas yang digunakan sebagai kegiatan yang

menyenangkan. Bermain bukan berarti olahraga dan pendidikan jasmani,

meskipun elemen dari bermain dapat ditemukan di dalam keduanya.

Bermain dan pendidikan jasmani melibatkan bentuk-bentuk gerakan, dan

keduanya dapat menyatu dalam konteks pendidikaan jika digunakan untuk

tujuan-tujuan kependidikan. Menurut Piaget yang dikutip Yuliani

(2010:34) bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-

ulang dan menimbulkan kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang.

2. Pengertian Permainan

Permainan adalah suatu kegiatan manusia dimana didalamnya

mengandung banyak nilai dan hanya dengan permainanlah manusia akan

merasa dirinya lengkap sempurna dan akan merasa sebagai manusia

Gambar. 2. Hakikat olahraga

0LAHRAGA

BERMAIN

(PLAY)

PERMAINAN

(GAMES)
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Permainan memiliki prinsip yaitu:

a. Kita bermain dengan suatu barang atau orang

b. Ada batas-batas yang menentukan yaitu aturan, lapangan/tempat

c. Ada klimaks, lemah-kuat-lemah-kembali

d. Ada pertukaran antara ketegangan (spanning) dan kekendoran  (out

spanning)

Permainan adalah perbuatan atas kemauan sendiri yang dikerjakan dalam

batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan diikuti oleh perasaan.

Permainan adalah keasyikan yang bukan aktivitas atau perbuatan yang

dilakukan seseorang sesuai dengan perasaan untuk mencapai kesenangan

dan kegembiraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permainan adalah suatu

aktivitas atau perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan perasaan

untuk mencapai kesenangan dan kegembiraan.

F. Permainan Hulahop

Hulahop adalah bagian dari permainan yang menyenangkan dan dapat

merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak.Dalam permainan ini anak

dapat menumbuhkan rasa kerjasama dalam dirinya, permainan ini salah satu

pembelajaran yang membuat anak-anak dapat bergerak dan beraktifitas

dengan kesenangan.

Alat yang dibutuhkan:

1. 4 buah hulahop
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2. Pluit

3. Lapangan permainan

4. Stopwach

Gambar. 3. Pelaksanaan Permainan Hulahop Terhadap Peningkatan

Motor Ability. Permainan Edukatif untuk Anak.

1. Model Permainan Hulahop 1

Pelaksanaan Permainan Hulahop:

 Jumlah siswa

 Siswa dibagi menjadi 4 kelompok besar

 Setiap kelompok mendapatkan satu hulahop

 Siswa dipersilahkan berdiri berjajar dan saling bergandengan tangan

 Siswa yang berdiri di ujung kiri atau kanan (bebas) diberi satu hulahop

dan diletakkan di tangan yang tidak menggandeng temannya
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 Permainan dimulai dengan guru membunyikan peluit

 Kemudian hulahop tersebut diberikan ke teman sebelahnya dengan

menjalankan hulahop tersebut melewati tubuhnya dan kemudian

melewati tangan temannya. Teman yang sudah mendapatkan hulahop

juga melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya hingga hulahop tiba

di tangan temannya yang paling ujung.Dalam permainan ini tangan

setiap anggota kelompok tidak boleh lepas dari gandengan. Jika

terlepas gandengannya maka dinyatakan gagal dan harus mengulang

dari depan.

 Bagi kelompok yang hulahopnya paling cepat sampai maka dikatakan

sebagai pemenangnya.

 Permainan ini harus mengutamakan kerjasama dan kecepatan agar bisa

memaksimalkan kemampuan gerak anak.

2. Model Permainan Hulahop 2

Alat yang dibutuhkan:

 4 buah hulahop

 Pluit

 Lapangan permainan

 Stopwach

 Cone (kun)
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Gambar 4. Pelaksanaan permainan hulahop

Pelaksanaan permainan hulahop

 Jumlah siswa

 Siswa dibagi mejadi 3 kelompok

 Setiap kelompok diberi 4 hulahop dan cone (kun)

 Siswa baris pada masing-masing kelompok, baris pertama jika pluit

dibunyikan lari zig-zag melewati cone (kun), lalu lompat kelinci saat

melewati hulahop dan kemudian lari zig-zag

 Bagi kelompok paling cepat menju garis finish maka kelompok itu

pemenangnya

3. Model Permainan Hulahop 3

Alat yang dibutuhkan:

 4 buah hulahop

 Pluit
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 Lapangan permainan

 Stopwach

Gambar 5. Pelaksanaan permainan hulahop

Pelaksanaan Permainan Hulahop:

Jumlah siswa

 Siswa dibagi menjadi 3 - 4 kelompok besar

 Setiap kelompok mendapatkan satu hulahop

 Siswa dipersilahkan berdiri berjajar dan saling bergandengan tangan

 Siswa yang berdiri di ujung kiri atau kanan (bebas) diberi satu hulahop

dan diletakkan di tangan yang tidak menggandeng temannya

 Permainan dimulai dengan guru membunyikan peluit

 Kemudian hulahop tersebut diberikan ke teman sebelahnya dengan

menjalankan hulahop tersebut melewati tubuhnya dan kemudian

melewati tangan temannya. Teman yang sudah mendapatkan hulahop

juga melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya hingga hulahop tiba

di tangan temannya yang paling ujung. dalam permainan ini tangan
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setiap anggota kelompok tidak boleh lepas dari gandengan. Jika

terlepas gandengannya maka dinyatakan gagal dan harus mengulang

dari depan.

 Bagi kelompok yang hulahopnya paling capat sampai maka dikatakan

sebagai pemenangnya.

G. Permainan Lari Bersambung

Lari Bersambung adalah bagian dari permainan yang menyenangkan dan

merupakan salah satu alternatif untuk melihat perkembangan gerak bagi siswa

Sekolah Dasar yang pada umumnya untuk kesenangan dan kebebasan

bergerak yang sesuai dengan aktivitasnya.

Alat yang dibutuhkan:

 12 – 16 balok

 Pluit

 Lapangan Permainan

Gambar 6. Pelaksanaan Permainan Lari Bersambung
Balok Terhadap Peningkatan Motor Ability. Permainan Edukatif untuk

Anak.

1. Model permainan lari bersambung 1



35

Pelaksanaan Lari Bersambung :

 Jumlah peserta 12 – 24 orang

 Siswa dibentuk menjadi 5 regu

 Buatlah garis A dan B panjang ± 10 meter, dibelakang garis B dibuat

tanda untuk memutar, jarak antara garis A dan garis B 5 meter

 Seluruh siswa dibagi menjadi 5 regu, kemudian tiap regu berdiri paling

depan maju berdiri di belakang dan dekat dengan garis A dengan

memegang satu buah balok

 Setiap siswa harus sejajar dengan regunya masing-masing

 Permainan dimulai dengan guru membunyikan peluit satu kali dan

siswa harus mengambil balok, kemudian guru membunyikan pluit dua

kali maka siswa tersebut berlari menuju garis B dan memberikan balok

terebut kepada temannya.

 Siswa yang akan diberi balok tidak boleh menengok kebelakang dan

siswa nomor satu kembali berbaris di belakang siswa yang paling

terakhir.

 Siswa yang mendapat balok segera berlari menuju ke teman berikutnya

dan segera memberikan balok tersebut, kemudian berbaris di belakang

siswa nomor satu. Begitu seterusnya sampai garis finish. Siswa yang

terakhir dapat menyelesaikan dan sampai di garis start akan berteriak

“selesai”.

 Permainan dilakukan dalam waktu 10 menit

 Regu pemenang dalam permainan ini adalah regu yang terakhir paling

cepat sampai kembali ke garis start.
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2. Model permainan lari bersambung 2

Alat yang di butuhkan:

 4 -6 balok

 Pluit

 Lapangan permainan

Gambar 7. Pelaksanaan lari bersambung balok

Pelaksanaan memindahkan balok:

 Jumlah siswa

 Siswa dibentuk 3 regu

 Buatlah 2 buah garis A dan B panjang 10m, Lalu dibuat tanda untuk

memutar.

 Permainan dimulai dengan guru membunyikan pluit satu kali dan

siswa harus memegang balok, Kemudian guru membunyikan pluit dua

kali siswa menaruh balok diatas kepalanya lalu jalan / lari menuju

garis B lalu memutar menuju garis A.
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Siswa yang mendapat balok segera berlari menuju ke teman berikutnya

dan segera memberikan balok tersebut, kemudian berbaris di belakang

siswa nomor satu. Begitu seterusnya sampai garis finish. Siswa yang

terakhir dapat menyelesaikan dan sampai di garis start akan berteriak

“selesai”.

3. Model permainan lari bersambung 3.

Alat yang di butuhkan:

 4 - 6 balok

 Pluit

 Lapangan permainan

Pelaksanaan Permainan:

Gambar 8. Pelaksanaan lari bersambung

Pelaksanaan memindahkan balok:
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 Jumlah siswa

 Siswa dibentuk 3 - 4 regu

 Buatlah 2 buah garis A dan B panjang 10m, Lalu dibuat tanda untuk

memutar.

 Permainan dimulai dengan guru membunyikan pluit satu kali dan

siswa harus memegang balok, Kemudian guru membunyikan pluit dua

kali siswa menaruh balok ditangan kanannya lalu engklek dengan kaki

kiri tumpuannya menuju garis B, setelah sampai di garis B balok di

pindahkan ke tangan kiri dan ganti engklek dengan kaki kanan

tumpuannya  lalu memutar menuju garis A.

 Siswa yang mendapat balok segera berlari menuju ke teman berikutnya

dan segera memberikan balok tersebut, kemudian berbaris di belakang

siswa nomor satu.

 Siswa harus melakukan dengan serius agar kemampuan geraknya bisa

berkembang dengan baik.

Gambar .9. konsep dasar kemampuan gerak.

Permainan Hulahop

Olahraga Kemampuan
Gerak (Motor

Ability)

1. Kelincahan
2. Kecepatan
3. Keseimbangan

PERMAINAN LARI
BERSAMBUNG
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H. Kerangka Pikir

1. Permainan Hulahop Di Motor Ability

Menurut (Nurhasan, 1999:98) Motor ability (kemampuan gerak) adalah

kemampuan umum seseorang untuk bergerak. Lebih spesifiknya motor

ability adalah kapasitas seseorang untuk dapat melakukan bermacam-

macam gerakan yang memerlukan gerak (motor ability) banyak

macamnya, tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berhubungan langsung

dengan keterampilan dalam bidang olahraga. Kemampuan-kemampuan

tersebut bisa berbeda-beda potensinya pada setiap orang.

Kemampuan gerak siswa dapat dilihat dari berbagai hal misalnya melalui

permainan. Dalam hal ini permainan hulahop merupakan salah satu hal

untuk melihat kemampuan gerak bagi siswa sekolah dasar karena pada

umumnya siswa bergerak untuk kebebasan, kesenangan, kerjasama, dan

kecepatan. Permainan hulahop ini juga mengacu pada pertumbuhan dan

perkembangan siswa, sehingga siswa dapat mengekpresikan keinginannya

dalam mengembangkan gerak tubuhnya dan siswa lebih mudah untuk

bersosialisasi dalam masyarakat yang heterogen.

Kemampuan gerak dalam permainan hulahop dapat dilihat dari kecepatan,

kelincahan, daya tahan, ketepatan dan kerjasama tim. Sehingga dapat

dikatakan bahwa permainan hulahop memiliki pengaruh terhadap

kemampuan gerak (motor ability) pada siswa sekolah dasar.

2. Permainan Lari Bersambung Di  Motor Ability
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Kemampuan gerak (motor ability) mempunyai pengertian yang serupa

dengan kemampuan gerak dasar yang merupakan gambaran umum dari

kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas. Kemampuan gerak

dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna

meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga

kategori yaitu:

a. Kemampuan Locomotor

Kemampuan locomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu

tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti

lompat dan loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari,

skiping, melompat, meluncur dan berguling.

b. Kemampuan Non Locomotor

Kemampuan non locomotor dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak

yang memadai. Kemampuan non locomotor terdiri dari menekuk dan

meregang, mendoorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan,

melipat dan memutar, melempar dan menangkap, menendang dan

melambungkan.

c. Kemampuan Manipulatif

Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai

macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak

melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga

dapat digunakan.

Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari :

 Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang)
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 Gerakan menerima (menangkap) obyek adalah kemampuan

penting yang dapat diajarkan dengan menggunakan bola yang

terbuat dari bantalan karet (bola medisin) atau bola yang lain.

 Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola.

Permainan lari bersambung balok memiliki kemampuan gerak yang dapat

mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan gerak siswa. Pada

permainan ini, kemampuan gerak dasar, kesegaran jasmai, kesenangan,

rasa kerjasama dan rasa ingin berbaur dengan teman dapat melihat

kemampuan gerak berupa kecepatan, keseimbangan, kelincahan, daya

tahan dan ketepatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan gerak (motor ability)

memiliki pengaruh pada sebuah permainan seperti lari bersambung balok,

selain itu siswa juga dapat mengetahui seberapa besar kemampuan dirinya

dan dapat menentukan kemana kemampuannya akan tertuju.

Kemampuan sering dianggap sebagai suatu hal yang mendasari terbentuknya

keterampilan dari seseorang. Kemampuan gerak yaitu keadaan segera dari

seseorang untuk menampilkan berbagai variasi keterampilan gerak,

khususnya dalam kegiatan olahraga. Gerak dan kontrol gerak tubuh

merupakan aktivitas psikomotor.

Sehingga dibutuhkan sebuah kerangka untuk dapat memahami setiap langkah

yang akan dicapai.
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Gambar. 10.Kerangka Pikir

Berdasarkan keragka pikir dalam pembelajaran motorik yang telah

dikemukakan diatas maka dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh hasil

yang maksimal dibutuhkan suatu tindakan yang terarah dan terkontrol.

I. Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:71) hipotesis adalah suatu jawaban yang

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui

data yang terkumpul. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

H1 : Ada Pengaruh yang signifikan Permainan Hulahop Terhadap

Peningkatan Motor Ability Pada Siswa Kelas III SDN 1 Sukabumi

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017

H0:  Tidak ada  Ada Pengaruh yang signifikan Permainan Hulahop Terhadap

Peningkatan Motor Ability Pada Siswa Kelas III SDN 1 Sukabumi

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017

X1

Permainan Hulahop

Kemampuan
Gerak (Motor

Ability)

X2

Permainan Lari
Bersambung

Pendidikan
Jasmani
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H2 : Ada Pengaruh yang signifikan Permainan Lari Bersambung Terhadap

Peningkatan Motor Ability Pada Siswa Kelas III SDN 1 Sukabumi

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017

H0: Tidak ada Pengaruh yang signifikan Permainan Lari Bersambung

Terhadap Peningkatan Motor Ability Pada Siswa Kelas III SDN 1

Sukabumi Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017

H3: Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara Permainan Hulahop dan

Lari Bersambung Balok Terhadap Peningkatan Motor Ability Pada Siswa

Kelas III SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung tahun ajaran 2017

H0: Tidak ada perbedaan  pengaruh yang signifikan antara Permainan Hulahop

dan Lari Bersambung Terhadap Peningkatan Motor Ability Pada Siswa

Kelas III SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung tahun ajaran 2017
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan

dengan baik untuk mengadakan suatu kegiatan penelitian dan untuk mencapai

suatu tujuan dengan sebaik mungkin dari usaha penelitian itu sendiri. Menurut

Arikunto (2006:160) metodologi penelitian adalah cara yang digunakan peneliti

dalam mengumpulkan data penelitiannya.Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian eksperimen komparatif/komparasi dengan pre-test dan post-test

design, yaitu untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel

terikat. Menurut Soekijo Notoatmodjo (2002:29) penelitian eksperimen adalah

penelitian percobaan atau perlakuan dimana perlakuan ini merupakan suatu usaha

modifikasi kondisi secara sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa

atas kejadian serta pengalaman terhadap perubahan yang terjadi akibat dari

peristiwa tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen

adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan perlakuan dengan adanya

suatu hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang dilakukan baik secara

sengaja maupun terkontrol dari suatu kejadian. Adapun yang menjadi variabel
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bebas dalam penelitian ini adalah permainan hulahop dan permainan lari

bersambung , variabel terikatnya pengaruh motor ability.

B. Populasi dan Sampel

1. Polulasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian(Arikunto, 2006:130). Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 SD Negeri 1 Sukabumi,

Bandar Lampung.

TABEL 1

JUMLAH KELAS 3 SD N 1

SUKABUMI, BANDAR

LAMPUNG

JUMLAH

SISWA

KELAS 3A 37

KELAS 3B 39

KELAS 3C 39

KELAS 3D 42

JUMLAH 157

JUMLAH POPULASI SD N 1 SUKABUMI, BANDAR LAMPUNG

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah objek yang akan menjadi bahan

penelitian. Adapun untuk menentukan besarnya sampel yang akan diteliti

(Arikunto, 2006:134) mengungkapkan bahwasannya untuk sekedar ancer-

ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil
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semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika

jumlah subjek besar, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Sampel penelitian ini ditetapkan berdasarkan tehnik proporsional random

sampling, dikatakan proporsional karena sampelnya terdiri dari sub-sub

populasi, dan dikatakan random karena dalam penelitian ini penentuan

sampel dilakukan secara acak dan masing-masing individu diberikan hak

yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sehubungan jumlah populasi siswa

terdiri dari 4 kelas, sekolah dasar kelas 3 SD N 1 Sukabumi Bandar lampung.

Maka prosedur pengambilan sampel dapat dilakukan dengan perincian

sebagai berikut:

Tabel 2

JUMLAH KELAS 3 SD N 1

SUKABUMI, BANDAR

LAMPUNG

JUMLAH

SISWA

KELAS 3A 7

KELAS 3B 8

KELAS 3C 8

KELAS 3D 9

JUMLAH 32

Jumlah sampel

Sesuai dengan pendapat di atas, maka penulis memberikan hak yang sama

kepada setiap populasi untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel

sebanyak 32 siswa, seluruh sampel adalah siswa, dan diambil secara acak dari
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jumlah 157 orang populasi yang ada tanpa pengecualian dengan cara undian.

Cara undian ( Hadi, 2004:71) adalah sebagai berikut :

a. Mencatat nama dan memberi nomor urut pada semua populasi.

b. Menuliskan nomor urut dan nama populasi pada selembar kertas yang

dipotong kecil-kecil.

c. Menggulung kertas, isinya nama, nomor lalu dimasukkan kedalam kaleng

kemudian dikocok.

d. Mengeluarkan kertas tersebut yang berisi nomor dan nama populasi satu

persatu sejumlah yang dibutuhkan sebagai sampel.

C. Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2004:99) variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua

variabel, yaitu :

1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung   pada

variabel lainnya yang bberguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai

variabel yang disimbolkan dengan (X). Adapun variabel bebas dalam

penelitian ini adalah permainan hulahop (X1) dan permainan lari bersambung

balok (X2).

2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya

dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya, dan dilambangkan dengan

(Y). Variabel terikatnya adalah pengaruh motor ability (Y). Hubungan antara
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dua variabel yang terlibat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

P/S Pre test

Gambar 11. Desain penelitian hulahop dan permainan lari bersambung
terhadap peningkatan motor ability

Keterangan:

P/S : Populasi / Sampel

Pretest : Tes awal kemampuan gerak

OP : Ordinal pairing

X1 : kelompok 1

X2 : kelompok 2

TA : Permainan hulahop

TB : Permainan lari bersambung

Posttes : Tes akhir kemampuan gerak (motor ability)

Y : Hasil Kemampuan Gerak (motor ability)

Pembangian kelompok berdasarkan hasil pre test motor ability, langkah awal

adalah melakukan tes awal kemudian direngking, dibagi dan dimasukkan

dalam kelompok (1) permainan hulahop dan kelompok (2) permainan lari

OP

X1

X2

TreatmentA

TreatmentB

Post Test

Post test

Y
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bersambung . Masing-masing kelompok sebelum diberi perlakuan kemampuan

yang sama. Apabila pada pos-tes nanti terdapat peningkatan kemampuan gerak,

maka hal ini disebabkan oleh pengaruh perlakuan yang diberikan. Adapun

pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan cara ordinal pairing sebagai

berikut:

1 2

4 3

5 6

dst 7

Gambar 12. Cara ordinal pairing

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder.  Data primer

didapatkan melalui tes dan pengukuran langsung variabel yang diamati,

sedangkan data skunder didapatkan dari instansi terkait seperti sekolah dan

sejenisnya serta studi literatur. Tes dan pengukuran variabel pada saat penelitian

berlangsung dilakukan untuk mengukur/menilai peningkatan motor ability

dengan menggunakan kegiatan hulahop dan lari bersambung balok yang telah

dibuat.

E. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian adalah suatu tindakan langsung yang dilaksanakan oleh

peneliti sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal. Tindakan ini diperoleh

dengan melihat suatu gambaran dari seluruh pemikiran dan kegiatan yang
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dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian eksperimen ini, desain penelitian

yang digunakan adalah “pre-tes dan post-tes”. Adapun bentuk pelaksanaan yang

dimaksud secara sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Penelitian

Subjek Pre-tes Treatment (Perlakuan) Post-tes

Eksperimen:
Kelompok A

TI A Permainan hulahop X1 T2  A

Eksperimen:
Kelompok

TI  B Permainan lari bersambung X2 T2  B

Keterangan:

TI A : Tes awal kelompok A

T2 A : Tes akhir kelompok A

TI B : Tes awal kelompok B

T2 B : Tes akhir kelompok BS

X1 : Permainan hulahop

X2 : Permainan lari bersambung

F. Prosedur Penelitian

Sebelum melakukan penelitian penulis terlebih dahulu mengadakan observasi di

sekolah, apabila dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan maka

penulis mengurus surat izin penelitian yang akan ditujukan kepada kepala

sekolah yang akan menjadi tempat penelitian, setelah diizinkan oleh pihak

sekolah penulis berkoordinasi dengan guru matapelajaran olahraga dalam
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menjalankan penelitian yang telah disusun sesuai jadwal penelitian. Dalam

penelitian ini subjek penelitian dibagi menjadi 2 kelompok eksperimen dimana

pembagiannya dengan cara ordinal pairing setelah dilakukan pretest sebelum

pelaksanaan penelitian yaitu pemberian perlakuan bagi kedua kelompok

eksperimen. Setelah diberikan perlakuan selama 1 bulan dengan frekuensi 3 kali

seminggu maka dilakukan pos test kepada kedua kelompok.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah di

olah (Arikunto, 2006:160). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan tes motor ability yang mempunyai reliabilitas sebesar 0,93

dan validitasnya sebesar 0,87. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Tes

Motor Ability untuk Sekolah Dasar menurut (Nurhasan, 2000:104-105) yang

terdiri dari beberapa item tes antara lain:

1. Shuttle - run 4 x 10 meter

a. Tujuan

Tes ini bertujuan mengukur kelincahan dalam bergerak mengubah arah.

b. Alat

 Stopwach

 Litasan yang lurus dan datar dengan jarak 4 x 10 meter antara garis

start dan garis finish
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c. Petugas Tes

 Starter / pemeberi aba keberankatan

 Pengukur waktu

 Pencatat hasil

d. Pelaksanaan

Start dilakukan dengan berdiri. Pada aba-aba “bersedia” orang coba

berdiri dengan salah satu ujung jari sedekat mungkin dengan garis start

dan pada aba-aba “Ya” peserta lari menuju ke garis finish, menempuh

jarak 4 x 10 meter.

e. Pencatat hasil

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai pelari untuk menempuh

jarak 4 x 10 meter.

Tabel.4 Norma Shuttle - run 4 x 10 meter

Waktu Predikat Nilai

Dst - 5,5 Sangat baik 5

5,6 - 6,1 Baik 4

6,2 - 6,9 Sedang 3

7 - 8,6 Kurang 2

8,7 > Dst Kurang sekali 1

2. Tes Lempar Tangkap Bola jarak 1 meter dari Tembok

a. Tujuan

Tes ini bertujuan mengukur kemampuan koordinasi mata dan tangan.

b. Alat
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 Stopwatch

 Bola tenis

 Tembok yang rata

c. Petugas Tes

 Pengukur waktu

 Pencatat hasil

 Penghitung tangkapan bola

d. Pelaksanaan

Subjek berdiri dibelakang garis batas sampai memegang bola tenis

dengan kedua tangan didepan dada. Aba-aba “Ya” subjek dengan segera

melakukan lempar tangkap bola ke dinding selama 30 detik.

e. Pencatat Hasil

Hasil yang dicatat adalah jumlah tangkapan bola yang dilakukan selama

30 detik.

Tabel.5 Norma Lempar Tangkap Bola jarak 1 meter dari Tembok

Waktu Predikat Nilai

21 - dst Sangat baik 5

16 - 20 Baik 4

11 - 15 Sedang 3

6 - 10 Kurang 2

0 < 5 Kurang sekali 1
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3. Stork Stand Positionnal Balance

a. Tujuan

Tes ini bertujuan untuk mengukur keseimbangan

b. Alat

Stopwatch

c. Petugas tes

 Pengukur waktu

 Pencatat hasil

d. Pelaksanaan

Subjek berdiri dengan tumpuan kaki kiri, kedua tangan bertolak pinggang,

kedua mata dipejamkan, lalu letakkan kaki kanan pada lutut kaki kiri

sebelah dalam. Pertahankan sikap tersebut selama mungkin.

e. Pencatat hasil

Hasil yang dicatat adalah waktu, dalam mempertahankan sikap diatas

sampai dengan tanpa memindahkan kaki kiri dari tempat semula.

Tabel. 6 Norma Stork Stand Positionnal Balance

Waktu Predikat Nilai

41 - dst Sangat baik 5

31 - 40 Baik 4

21 - 30 Sedang 3

11 - 20 Kurang 2

< 10 Kurang sekali 1



55

4. Lari cepat 30 meter

a. Tujuan

Tes ini bertujuan mengukur kecepatan lari.

b. Alat

 Stopwatch

 Lintasan lurus dan rata sejauh 30 meter

 bendera

c. Petugas tes

 Starter / pemberi aba keberangkatan

 Pengukur waktu

 Pencatat hasil

d. Pelaksanaan

Start dilakukan dengan berdiri pada aba-aba “bersedia” subjek berdiri

dengan salah satu ujung jari kakinya sedekat mungkin dengan garis start

dan aba-aba “siap” subjek siap untuk lari menuju kegaris finish,

menempuh jarak 30 meter samapi melewati gariis finish.

e. Pencatat hasil

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk

menempuh jarak 30 meter.

Tabel.7 Norma Lari cepat 30 meter

Waktu Predikat Nilai
Dst - 5,5 Sangat baik 5
5,6 - 6,1 Baik 4
6,2 - 6,9 Sedang 3
7 - 8,6 Kurang 2

8,7 > dst Kurang sekali 1
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H. Teknik Analisis Data

Sehubungan penelitian ini adalah penelitian sampel, maka diperlukan uji

persyaratan untuk menentukan teknik analisis statistik yang digunakan. Uji

persyaratan yang diperlukan adalah uji homogenitas, uji normalitas dan uji t.

Secara lebih jelas pengujian analisis data dari uji prasyarat hingga pengujian

hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Uji normalitas, menggunakan Liliefors

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh

mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Untuk menggunakan

uji normalitas ini adalah menggunakan uji Liliefors. Langkah pengujiannya

mengikuti prosedur Sudjana, 1992 : 266 yaitu:

Pengamatan X1,X2,…,Xndijadikan bilangan baku

Z1,Z2,…,Z n dengan menggunakan rumus :

S

XiX
Z 2

1




Keterangan :

SD : simpangan baku

Z : skor baku

X : Row skor

: Rata-rata

Untuk tiap bilangan baku ini dapat menggunakan daftar distribusi normal

baku.  Kemudian dihitung peluang F(Zi) = P(Z ≤ Zi).
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Selanjutnya  dihitung Z1, Z2,…, Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi

kalau proporsi ini dinyatakan dengan S(Zi) maka :

Hitung selisih F(Zi) – S(Zi)kemudian tentukan harga mutlak. Ambil harga

paling besar diantara harga mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga terbesar ini

dengan Lo. Setelah harga Lo, nilai hasil perhitungan tersebut dibandingkan

dengan nilai kritis Lo untuk uji Liliefors dengan taraf signifikan 95% (0,05).

bila harga Lo lebih kecil (<) dari L indeksmaka data yang akan diolah

tersebut berdistribusi normal sedangkan bila Lo lebih besar (>) dari L

indeksmaka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Lo< L indeks : normal

Lo> L indeks : tidak normal

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua

kelompok eksperimen memiliki varian yang homogen atau tidak. Menurut

Sudjana, 2002 : 250 untuk menguji homogenitas digunakan rumus sebagai

berikut:

Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus

Dk pembilang: n-1 (untuk varian terbesar)

n

ZyangZZZbanyaknya
ZS in

i




...,...,,..
)( 21

TerkecilVarians

TerbesarVarians
F 
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Dk penyebut : n-1 (untuk varian terkecil)

Taraf signifikan 95% (0,05) maka dicari pada tabel F. Dengan kriteria

pengujian :

Jika  : F hitung ≥ F indeks tidak homogen

F hitung ≤ F indeks berarti homogen

Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil (<) dari F indeks maka

data tersebut mempunyai varians yang homogen. Tetapi sebaliknya bila F

hitung lebih besar dari > dari F indeks maka kedua kelompok mempunyai

varians yang berbeda.

3. Uji t

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya varians

antara kedua kelompok eksperimen maka analisis yang digunakan dapat

dikemukakan beberapa alternatif:

a. Data  berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai varians yang

homogen (
21   )maka uji t – tes yang dipergunakan untuk menguji

hipotesis penelitian seperti yang dikemukakan oleh Sudjana I992 sebagai

berikut:

21

21

11

nn
S

XX
t

gab

hitung






2

)1()1(

21

2
22

2
11
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Keterangan :

X : rerata kelompok eksperimen A

X : rerata kelompok eksperimen B

S1 : simpangan baku kelompok eksperimen A

S2 : simpangan baku kelompok eksperimen B

n1 : jumlah sampel kelompok eksperimen A

n2 : jumlah sampel kelompok eksperimen B

b. Salah satu data berditribusi normal dan data yang lain tidak berdistribusi

normal (   ) kedua kelompok sampel yang mempunyai varians yang

homogen atau tidak homogen maka rumus yang digunakan menurut

Sudjana, (1992: 241) :

hitungt =





















2

2
2

1

2
1

21 )(

n

S

n

S

XX

Keterangan :

X : rerata kelompok eksperimen A

X : rerata kelompok eksperimen B

S1 : simpangan baku kelompok eksperimen A

S2 : simpangan baku kelompok eksperimen B

n1 : jumlah sampel kelompok eksperimen A

n2 : jumlah sampel kelompok eksperimen B
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c. Bila kedua data berdistribusi tidak normal, kedua kelompok sampel

homogen atau tidak, maka rumus yang digunakan seperti yang

dikemukakan Sanafiah Faisal, 1982 : 371 adalah :

Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen A dan

kelompok eksperimen B adalah bila Z hitung < dari Z tabel berarti tidak

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan

kelompok eksperimen B, sebaliknya bila Z hitung > dari Z tabel berarti

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan

kelompok eksperimen B.

d. Analisis uji  pengaruh

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya

varians antara kedua kelompok permainan, maka analisis yang digunakan

dapat dikemukakan berdasarkan alternative. Menurut Sudjana, (2005 :

242)  untuk menguji pengaruh permainan hulahop dan lari bersambung

balok terhadap peningkatan motor ability adalah sebagai berikut:

2
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n
B

B
T Shitung 

Keterangan :

B = Rata-rata Selisih antara post test dan pretest.

BS = Simpangan baku Selisih antara post test dan pretest.

s n = Jumlah kelompok keterampilan motor ability
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data maka peneliti dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Ada Pengaruh Permainan Hulahop Terhadap Peningkatan Motor Ability

Pada Siswa Kelas III SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun Ajaran

2017

2. Ada Pengaruh Permainan Lari Bersambung Terhadap Peningkatan Motor

Ability Pada Siswa Kelas III SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2017

3. Permainan Hulahop lebih baik dibandingkan permainan Lari

Bersambung Terhadap Peningkatan Motor Ability Pada Siswa Kelas III

SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung tahun ajaran 2017.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang

ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai

berikut:

1. Peneliti lainnya, khususnya bagi mahasiswa Pendidikan Jasmani dan

Kesehatan FKIP Unila dapat terus menerus memperbaiki penelitian
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dalam melakukan penelitian selanjutnya, dengan beberapa

penyempurnaan misalnya: a) jumlah sampel penelitian yang lebih besar;

b) waktu penelitian yang lebih lama; c) menambah variabel bebas sebagai

pembanding.

2. Kepada para Mahasiswa dan Guru Pendidikan Jasmani diharapkan

mencoba model-model permainan lain untuk meningkatkan Motor

Ability.

3. Guru/ pelatih dapat menggunakan permainan hulahop dan lari bersambung

untuk meningkatkan keterampilan Motor Ability siswa.
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