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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang berupa model aktivitas jasmani 

dalam bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik  bagi siswa sekolah dasar.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Model pengembangan dalam 

penelitian ini, berupa model prosedural yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini 
menggariskan atau menggunakan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan 
produk yang berupa model aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan 
perseptual motorik  bagi siswa sekolah dasar. Prosedur atau langkah-langkah yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan lima langkah atau prosedur yang utama, yaitu: 1) 
melakukan analisis produk yang akan dikembangkan, 2) mengembangkan produk awal, 3) uji 
validasi ahli dan uji reliabilitas produk, 3) uji coba skala kecil dan lapangan, dan 5) revisi 
produk. Uji validasi menggunakan validitas isi dan uji reliabilitas menggunakan Indeks 
Kesesuaian Kasar (Crude Index Agreement), hasil uji reliabilitas memperoleh hasil koefisien 
sebesar 0,70. Uji coba skala kecil dan lapangan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 
Margomulyo 1, Sleman. Uji coba skala kecil menggunakan siswa kelas 1 sebanyak 25 siswa 
dan uji coba lapangan menggunakan siswa kelas 1, 2 dan 3 dengan jumlah 94 siswa. 

Hasil akhir dalam penelitian ini berupa delapan (8) model aktivitas jasmani dalam 
bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar. Adapun 
nama-nama model aktivitas jasmani tersebut, sebagai berikut: coba jawab, mari sentuh, awas 
bola teman, engklek angka, ayo lompat, langkahkan kaki, ayo lari, dan baling-baling pesawat. 

Kata Kunci: Model Aktivitas Jasmani, Perseptual Motorik, Siswa Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan termasuk   salah satu upaya 

untuk mewujudkan manusia seutuhnya yang diselenggarakan di sekolah, baik dari jenjang 

pendidikan dasar sampai menengah. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk 

mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas 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. 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan 

sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung 

dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang

dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina 

pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus membentuk pola 

hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

Menurut BSNP (2006: 703) bahwa pelaksanaan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan di Sekolah Dasar, bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 1) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan 

pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani 

dan olahraga terpilih, 2) meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang 

lebih baik, 3) meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar, 4) meletakkan 

landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, 5) mengembangkan sikap sportif jujur, 

disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis, 6) mengembangkan 

keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan, dan 7) 

memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai 

informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan 

kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif.

Pengembangan gerak merupakan salah satu bagian dari tujuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Jasmani. Perseptual motorik merupakan salah satu gerak yang perlu 

mendapatkan perhatian bagi siswa di sekolah dasar. Pada dasarnya perseptual motorik 



merupakan kemampuan individu untuk menerima, menginterpretasikan dan memberikan 

reaksi dengan tepat kepada sejumlah rangsangan yang datang kepadanya, tidak hanya dari 

luar dirinya tetapi juga dari dalam.  Menurut Yudha M. Saputra (2001: 22) perseptual motorik 

sering juga dijelaskan sebagai hubungan antara gerak dan persepsi. Persepsi adalah proses 

penerimaan, pemilihan dan pemahaman informasi atau rangsang dari luar. Persepsi 

menghasilkan kesadaran tentang yang sedang terjadi di luar tubuh kita dan merupakan 

kemampuan kita untuk menerima informasi melalui penginderaan. 

Program Pendidikan Jasmani di sekolah dasar pada dasarnya berisi tentang program 

perseptual motorik. Perseptual motorik tercakup dalam program Pendidikan Jasmani. 

Program Pendidikan Jasmani berbeda dengan program perseptual motorik. Tujuan program 

Pendidikan Jasmani itu sendiri bersifat menyeluruh atau majemuk, sementara tujuan program 

perseptual motorik relatif sempit tertuju pada kemampuan kognitif, (Yudha M. Saputra, 2001: 

22).  Kemampuan perseptual motorik memiliki peranan yang sangat penting bagi siswa. 

Menurut Sage yang dikutip oleh Hari Amirullah Rachman (2010: 130) menyatakan bahwa 

perseptual motorik mendorong seseorang untuk mengeksplorasi pengetahuan dan 

lingkungannya, untuk kemudian memformulasikannya menjadi konsep yang diekspresikan 

kepada keterampilan gerak. Lebih lanjut Clifton yang dikutip oleh Hari Amirullah Rachman 

(2010: 13) berpendapat bahwa anak-anak yang tidak dapat mengendalikan gerakannya 

dengan baik memiliki konsep diri rendah dan seringkali mendapat kesulitan dalam 

menyesuaikan diri baik sosial maupun emosionalnya. Selanjutnya menurut Mathews yang 

dikutip oleh Hari Amirullah Rachaman (2010: 13) menyatakan bahwa anak-anak yang 

menunjukkan kesulitan dalam belajar di sekolah kelas 1 sampai kelas 3 juga menunjukkan 

kesulitan dalam perkembangan persepsi motoriknya dan kesulitan persepsi motorik ini 

mempunyai hubungan yang mendasar dengan prestasi sekolah. Dari beberapa uraian tersebut 

di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya perseptual motorik bagi siswa. 



Pengembangan perseptual motorik melalui beberapa aktivtias jasmani sangat dibutuhkan 

siswa. Guru Pendidikan Jasmani di sekolah dasar memiliki tugas dan peran dalam memahami 

dan mengetahui perseptual motorik siswanya, serta mengembangkan kemampuan perseptual 

motorik pada siswa. Bentuk aktivitas jasmani yang dikemas dalam bentuk permainan sangat 

perlu diberikan pada siswa sekolah dasar. Hal ini didasarkan bahwa anak pada usia sekolah 

dasar merupakan masa bermain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat perlu 

dikembangkan model aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan 

kemampuan perseptual motorik siswa sekolah dasar.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah bentuk model aktivitas 

jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah 

dasar ?

Tujuan Pengembangan

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model aktivitas jasmani dalam bentuk 

bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar. 

KAJIAN PUSTAKA

Hakekat Perseptual Motorik

Perseptual motorik pada dasarnya merujuk pada aktivitas yang dilakukan dengan 

maksud meningkatkan kognitif dan kemampuan akademik. Menurut Sugiyanto, (2007: 85) 

menyatakan bahwa perseptual motorik adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang

diterima oleh organ indera. Kemampuan perseptual berguna untuk memahami segala sesuatu 

yang ada di sekitar, sehingga seseorang mampu berbuat atau melakukan tindakan tertentu 

sesuai dengan situasi yang dihadapi. Misalnya ketika seseorang sedang bermain bola, ia dapat 



melihat bola dan memahami situasi bola, sehingga ia dapat memainkan bola sesuai dengan 

situasi. 

Rusli Lutan (2001: 78) menyatakan bahwa kualitas gerak seseorang bergantung pada 

perseptual motorik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pemberian atau contoh pelaksanaan 

tugas gerak, kemampuan anak untuk melakukan tugas yang dimaksud, bergantung pada 

kemampuannya memperoleh informasi dan menafsirkan makna informasi tersebut. 

Kemampuan menangkap informasi serta menafsirkan dengan cermat, maka pelaksanaan 

gerak yang serasi akan lebih bagus daripada kemampuan perseptual motorik yang kurang 

cermat. Perseptual motorik adalah sebuah proses pengorganisasian, penataan informasi yang 

diperoleh dan kemudian disimpan, untuk kemudian menghasilkan reaksi berupa pola gerak. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perseptual motorik merupakan sebuah proses perolehan 

dan peningkatan keterampilan dan kemampuan untuk berfungsi.

Proses Perseptual Motorik

Proses terjadinya perseptual motorik melewati beberapa tahapan, yang meliputi: 

masuknya rangsang melalui saraf sensoris, perpaduan rangsang, penafsiran gerak, 

pengaktifan gerak, dan umpan balik. Proses terjadinya perseptual motorik dapat digambarkan 

dalam bagan berikut ini:

Gambar 1. Proses Terjadinya Perseptual Motorik. 



Gambar di atas merupakan proses terjadinya perseptual motorik, dari gambar di atas 

dapat dijelaskan mengenai proses terjadinya perseptual motorik, sebagai berikut: 1) masukan 

rangsang melalui saraf sensoris: aneka rangsangan yang telah ditangkap melalui saraf 

sensoris, seperti: penglihatan, pendengaran, perabaan, dan kinestetis. Rangsang yang telah 

diterima itu kemudian diteruskan ke dalam otak dalam bentuk pola energi saraf, 2) perpaduan 

rangsang: rangsang yang telah diperoleh kemudian dipadukan atau disimpan bersama-sama 

dengan rangsang yang pernah diperoleh dan disimpan dalam memori, 3) penafsiran gerak: 

berdasarkan pemahaman rangsang yang telah diterima, maka akan diputuskan pola gerak. 

Respon ini merupakan jawaban terhadap kombinasi antara rangsang yang diterima dan 

informasi yang tersimpan dalam memori, 4) pengaktifan gerak: pada tahap ini merupakan 

terjadinya gerak yang sesungguhnya dilaksanakan. Gerak ini dapat diamati, dan 5) umpan 

balik: pada tahap ini merupakan evaluasi gerak yang dilaksanakan melalui berbagai alat 

indera, yang selanjutnya informasi umpan balik itu, diteruskan ke beberapa sumber masukan 

informasi, seperti: dari pengamatan atau perasaan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan 

gerak sesuai dengan koreksi yang diperoleh.

Unsur-unsur Perseptual Motorik

Unsur-unsur perseptual motorik terdiri dari atas berbagai unsur, diantaranya: kesadaran 

tubuh, kesadaran ruang, kesadaran arah dan kesadaran tempo, (Rusli Lutan: 2001: 8). Berikut 

ini adalah penjelasan dari berbagai unsur perseptual motorik:

1. Kesadaran tubuh.

Kesadaran tubuh merupakan kesanggupan untuk mengenali bagian-bagian tubuh dan 

manfaatnya bagi gerak. Kesadaran tubuh memiliki tiga kesadaran yang terkait dengan 

aspek pengetahuan tubuh, pengetahuan tentang apa yang dapat dilakukan bagian tubuh, 

dan pengetahuan tentang bagaimana bagian itu berfungsi.



2. Kesadaran ruang.

Kesadaran ruang merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada posisi diantara 

orang lain dan objek lain dalam suatu ruang atau tempat, juga merupakan kemampuan 

untuk mengetahui seberapa luas ruang atau tempat yang digunakan tubuh pada saat 

bergerak.

3. Kesadaran arah.

Kesadaran arah merupakan pemahaman tubuh yang berkenaan dengan tempat dan arah, 

terdiri dari dua komponen pemahaman yaitu: 1) pemahaman internal untuk dapat

menggerakkan tubuh ke samping kanan dan samping kiri (laterality), dan 2) proyeksi 

eksternal dari laterality, komponen ini merupakan pamahaman yang memberikan dimensi 

ruang. Anak yang mempunyai kemampuan ini, mampu melaksanakan konsep gerak 

kanan-kiri, atas-bawah, depan-belakang, dan berbagai kombinasi gerak lainnya.

4. Kesadaran tempo.

Kesadaran tempo memungkinkan koordinasi gerakan antara mata dan anggota tubuh 

menjadi efisien. Istilah koordinasi mata dan tangan atau mata dan kaki merupakan 

ungkapan dari kesadaran tempo. Pengembangan kesadaran tempo berkenaan dengan 

proses belajar untuk menyelaraskan gerak dalam sebuah tata urut yang tepat. Lari 

berirama, menari, atau melakukan gerakan lainnya yang berirama sangat dibutuhkan 

untuk mengembangkan kesadaran tempo.

Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Anak sekolah dasar termasuk dalam masa anak besar. Anak besar adalah anak yang 

berusia antara 6 sampai dengan 10 atau 12 tahun, (Sugiyanto, 1991: 101). Perkembangan 

fisik yang terjadi pada masa ini menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda dibanding 

pada masa sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan ini terjadi 



dalam hal kepesatan dan pola pertumbuhan yang berkaitan dengan proporsi ukuran bagian-

bagian tubuh.

Karakteristik anak usia sekolah dasar menurut Harsono (2000: 68-70) adalah sebagai 

berikut: Periode umur  5-8 tahun, diantaranya:  1) pertumbuhan tulang-tulang lambat, 2) 

mudah terjadi kelainan postur tubuh, 3) koordinasi gerak masih terlihat jelek atau kurang 

baik, 3) sangat aktif, main sampai penat, rentang perhatian atau konsentrasi sempit, 4) 

dramatis, imajinatif, imitatif, peka terhadap suara-suara dan gerak ritmis, 5) kreatif, rasa ingin 

tahu, senang menyelidiki dan belajar melalui aktivitas, 6) senang membentuk kelompok-

kelompok kecil, laki-laki dan perempuan mempunyai minat sama, 7) mencari persetujuan 

orang dewasa (orang tua, guru, kakak dan lain-lain), dan 8) mudah gembira karena pujian, 

tetapi mudah sedih karena dikritik. Periode umur 9-11 tahun, diantaranya: 1) dalam periode 

pertumbuhan yang tetap, otot-otot tumbuh cepat dan membutuhkan latihan, postur tubuh 

cenderung buruk, oleh karena itu dibutuhkan latihan-latihan pembentukan tubuh, 2) penuh 

energi, akan tetapi mudah lelah, 3) timbul minat untuk mahir dalam suatu keterampilan fisik 

tertentu dan permainan-permainan yang terorganisir, tetapi belum siap untuk mengerti 

peraturan yang rumit, rentang perhatian lebih lama, 4) senang dan berani menantang aktivitas 

yang agak keras, 5) lebih senang berkumpul dengan lawan sejenis dan sebaya, 6) menyenangi 

aktivitas yang dramatis, kreatif, imajinatif, dan ritmis, 7) minat untuk berprestasi individual, 

kompetitif, dan punya idola, 8) saat yang baik untuk medidik moral dan perilaku sosial, dan 

9) membentuk kelompok-kelompok dan mencari persetujuan kelompok. Periode umur 11-13 

tahun, diantaranya:  1) memasuki periode transisi dari anak ke pradewasa, perempuan 

biasanya lebih dewasa (mature) daripada laki-laki, akan tetapi laki-laki memiliki daya tahan 

dan kekuatan yang lebih, 2) pertumbuhan tubuh yang cepat, tetapi kurang teratur, sering 

menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu, karena gerakan-gerakannya cenderung kaku, 

dan dapat berlatih sampai penat, 3) lebih mementingkan keberhasilan kelompok/tim, 



dibanding individu, lebih menyenangi permainan dan pertandingan yang menggunakan 

peraturan resmi dan lebih terorganisir, ingin diakui dan diterima sebagai anggota kelompok, 

4) adanya minat dalam aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, 

mulai adanya minat untuk latihan fisik, 5) senang berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi aktif, 

perlu ada bimbingan dan pengawasan dalam pergaulannya dengan lawan jenis, 6) kesadaran 

diri mulai tumbuh, demikian pula emosi, meskipun masih kurang terkontrol/terkendali, dan 

mencari persetujuan orang dewasa, 7) peduli akan prosedur-prosedur demokratis dan 

perencanaan tim, semakin kurang dapat menerima sikap otoritas dan otokrasi orang lain.

METODE PENGEMBANGAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, sesuai dengan pendapat Borg dan 

Gall (1983: 772) bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang digunakan 

untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan 

dan pembelajaran. Lebih lanjut Wasis D. Dwiyogo (2004: 4) menyatakan bahwa penelitian 

dan pengembangan merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada produk. Melalui 

penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan penelitian yang lebih banyak 

menguji teori ke arah menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan langsung oleh para 

pengguna.

Prosedur pengembangan merupakan langkah-langkah yang harus diikuti sebelum 

menghasilkan sebuah produk. Borg dan Gall (1983) menyatakan pada dasarnya prosedur 

penelitian dan pengembangan terdiri dari dua tujuan utama, yaitu mengembangkan produk 

(sebagai fungsi pengembangan) dan menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan 

(fungsi validasi). Prosedur atau langkah-langkah penelitian dan pengembangan tidak harus 

menggunakan langkah-langkah baku yang harus diikuti, tetapi setiap pengembang dapat 



memilih dan menentukan langkah yang paling tepat bagi penelitiannya berdasarkan kondisi 

dan kendala yang dihadapinya.

Prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lima 

langkah atau prosedur yang utama, yaitu: 1) melakukan analisis produk yang akan 

dikembangkan, 2) mengembangkan produk awal, 3) uji validasi ahli dan uji reliabilitas 

produk, 3) uji coba skala kecil dan lapangan, dan 5) revisi produk.

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Konsep yang Mendasari Pengembangan Produk

Pengembangan gerak merupakan salah satu bagian dari tujuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Jasmani. Perseptual motorik merupakan salah satu gerak yang perlu 

mendapatkan perhatian bagi siswa di sekolah dasar. Pada dasarnya perseptual motorik 

merupakan kemampuan individu untuk menerima, menginterpretasikan dan memberikan 

reaksi dengan tepat kepada sejumlah rangsangan yang datang kepadanya, tidak hanya dari 

luar dirinya tetapi juga dari dalam. 

Menurut Sage (1984: 17) yang dikutip oleh Hari Amirullah Rachman (2011: 13) 

menyatakan bahwa perseptual motorik memiliki peran yang penting terhadap perkembangan 

intelektual, sosial dan emosional. Perseptual motorik mendorong seseorang untuk 

mengeksplorasi pengetahuan dan lingkungannya, untuk kemudian memformulasikannya

menjadi konsep yang diekspresikan kepada keterampilan gerak. Seorang anak yang bergerak 

dengan mudah dan menampilkan tugas gerak yang terampil cenderung mempunyai rasa 

percaya diri dan mempunyai konsep yang diri yang positif. Lebih lanjut menurut Hari 

Amirullah Rachman (2011: 13-14) menyatakan bahwa perseptual motorik yang dihasilkan 

dari proses pembelajaran motorik dapat meramalkan kemampuan akademik anak di masa 

yang akan datang. 



Perseptual motorik meliputi beberapa unsur yang ada. Unsur-unsur perseptual motorik 

terdiri dari atas berbagai unsur, diantaranya: kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran 

arah dan kesadaran tempo, (Rusli Lutan: 2001: 8). Upaya mengembangkan kemampuan 

perseptual motorik pada siswa sangat diperlukan. Pengembangan kemampuan perseptual 

motorik dapat dilakukan melalui berbagai macam aktivitas jasmani. Model aktivitas jasmani 

yang paling tepat untuk diberikan pada anak usia sekolah dasar adalah dalam bentuk bermain. 

Hal ini dikarenakan bahwa pada masa anak sekolah dasar merupakan masa-masa bermain. 

Untuk itulah, model aktivitas dalam bentuk bermain perlu dikembangkan sebagai wujud 

dalam upaya mengembangkan kemampuan perseptual motorik siswa sekolah dasar

Definisi Operasional

Berdasarkan konsep mengenai pengembangan aktivitas jasmani dalam bentuk bermain 

untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar, maka secara operasional 

yang dimaksud dengan pengembangan aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk 

mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar adalah seperangkat aktivitas 

jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik siswa, yang 

mengandung unsur kesadaran tubuh, kesadaran arah, kesadaran ruang, dan kesadaran tempo 

yang  disusun secara sistematis berdasarkan tingkat kesulitan tertentu yang disesuaikan 

dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa sekolah dasar kelas bawah.

Pengembangan Produk

Pengembangan produk awal tentang aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk 

mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar disusun berdasarkan definisi 

secara operasional. Dimensi atau unsur-unsur yang akan dikembangkan adalah sebagai 

berikut:



Tabel 1. Dimensi dan Unsur-unsur Aktivitas Jasmani yang Dikembangkan.

No Dimensi Bentuk Aktivitas

1. Kesadaran tubuh Kesanggupan untuk mengenali bagian-bagian tubuh dan 

manfaatnya bagi gerak. Kesadaran tubuh memiliki tiga 

kesadaran yang terkait dengan aspek pengetahuan tubuh, 

pengetahuan tentang apa yang dapat dilakukan bagian 

tubuh, dan pengetahuan tentang bagaimana bagian itu 

berfungsi.

2. Kesadaran ruang Kemampuan untuk menyesuaikan diri pada posisi diantara 

orang lain dan objek lain dalam suatu ruang atau tempat, 

juga merupakan kemampuan untuk mengetahui seberapa 

luas ruang atau tempat yang digunakan tubuh pada saat 

bergerak.

3. Kesadaran arah Pemahaman tubuh yang berkenaan dengan tempat dan 

arah, terdiri dari dua komponen pemahaman yaitu: 1) 

pemahaman internal untuk dapat menggerakkan tubuh ke 

samping kanan dan samping kiri (laterality), dan 2) 

proyeksi eksternal dari laterality, komponen ini merupakan 

pamahaman yang memberikan dimensi ruang.

4. Kesadaran tempo Kesadaran tempo memungkinkan koordinasi gerakan 

antara mata dan anggota tubuh menjadi efisien.

Pengembangan kesadaran tempo berkenaan dengan proses 

belajar untuk menyelaraskan gerak dalam sebuah tata urut 

yang tepat.

Uji Validasi Ahli dan Uji Reliabilitas Produk

Validasi yang digunakan dalam uji validasi ahli adalah berdasar pada validitas isi. Pada 

dasarnya validitas isi menunjuk kepada cakupan materi atau bahan sesuai dengan ruang 

lingkup materi yang diajarakan atau mengukur tujuan khusus tertentu yang relevan dengan 

materi atau isi yang akan diberikan, (Nurhasan, 2001: 34). Model aktivitas jasmani dalam 

bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar telah 



disusun secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah penyusunan yang mengacu kepada 

kajian teori. Penyusunan dilakukan mulai dari penjabaran konsep yang kemudian dirumuskan 

menjadi definisi operasional. Langkah berikutnya adalah merumuskan dimensi dan unsur-

unsur perseptual motorik yang akan dijadikan aktivitas jasmani  untuk mengembangkan 

perseptual motorik. Langkah-langkah yang telah dilakukan tersebut di atas, telah mengarah 

pada validitas isi.

Untuk mengetahui apakah isi dan subtansi materi aktivitas jasmani yang digunakan telah 

mewakili muatan yang akan diukur atau dituju, maka dilakukan validasi oleh pakar yang 

memiliki keahlian dalam bidang Pembelajaran Motorik dan Pendidikan Jasmani. Disamping 

itu,  juga melibatkan satu orang guru Pendidikan Jasmani untuk memberikan masukan terkait 

dengan model yang akan dikembangkan. Dua orang yang memvalidasi model pengembangan 

aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi 

siswa sekolah dasar adalah Ch. Fajar Sri Wahyuniati, M.Or. dan Ahmad Rithaudin, M.Or, 

serta Sudarman, S.Pd. Jas, selaku guru Pendidikan Jasmani. Dengan demikian, secara isi dan 

subtansi dari butir-butir aktivitas jasmani yang telah disusun dapat dikatakan telah memenuhi 

persyaratan sebagai suatu model yang valid. 

Reliabilitas instrumen menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya 

dapat dipercaya dan diandalkan, (Suharsimi Arikunto: 1997: 170). Disamping itu, reliabilitas 

menunjuk pada konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala-gejala yang sama, yang 

artinya bahwa setiap pengukuran harus memiliki kemampuan untuk memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten. Pengujian reliabilitas model aktivitas jasmani dalam bentuk 

bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar menggunakan 

reliabilitas pengamatan atau dengan mencari koefisien kesepakatan diantara para pengamat. 

Pengujian reliabilitas pengamatan menunjuk pada pengertian bahwa menentukan reliabilitas 

instrumen dengan menggunakan kesepakatan diantara beberapa pengamat atau juri. Untuk 



mencari reliabilitas dengan cara mencari Indeks Kesesuaian Kasar (Crude Index Agreement),

dengan rumus sebagai berikut: 

IKK = n : N

Keterangan:

IKK : Indeks Kesesuaian Kasar

n : Jumlah kode yang sama

N : Banyaknya objek yang diamati

Sumber: Suharsimi Arikunto, (1997: 220).

Hasil pengujian reliabilitas model aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk 

mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar didapatkan koefisien sebesar 

0,70. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dan validitas, dapat disimpulkan bahwa model 

aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi 

siswa sekolah dasar telah memenuhi syarat valid dan reliabel untuk dapat digunakan pada 

sampel yang sesungguhnya. 

Revisi Produk sebelum Uji Coba 

Model aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual 

motorik bagi siswa sekolah dasar, pada tahap uji validasi ahli terdapat beberapa masukan dan 

saran untuk revisi atau perbaikan model. Beberapa masukan dan saran yang telah didapatkan 

dari ahli dan guru Pendidikan Jasmani adalah sebagai berikut:

1. Pada permainan ”Mari Sentuh” posisi guru harus diperhatikan agar bisa melihat semua 

siswa.

2. Pada permainan ”Baling-Baling Pesawat” hitungan dipastikan.

3. Pada permainan ”Coba Jawab” harus lebih diperjelas, cara mengambil lintingan kertas 

dengan jalan atau berlari, serta jarak yang digunakan.

4. Pada permainan”Awas Bola Teman” besar lingkaran yang digunakan dipastikan. 



Uji Coba Skala Kecil

Uji coba skala kecil dilakukan, setelah model dilakukan uji validasi dan diikuti dengan 

revisi dari para ahli dan guru Pendidikan Jasmani. Uji coba skala kecil dilakukan pada siswa 

kelas 1 dengan jumlah 25 di Sekolah Dasar Negeri Margomulyo 1, Sleman. Uji coba skala 

kecil ini dilakukan untuk mendapatkan informasi apakah model tersebut dapat dilaksanakan 

serta dapat mengumpulkan informasi masukan-masukan mengenai model aktivitas jasmani 

dalam bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar.

Berdasarkan uji coba skala kecil tersebut dapat disimpulkan bahwa produk aktivitas 

jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah 

dasar dapat diujicobakan pada sampel sesungguhnya yaitu siswa kelas bawah Sekolah Dasar 

Negeri Margomulyo 1, Sleman.

Revisi Produk setelah Uji Coba Skala Kecil 

Revisi produk model aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan 

perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar, setelah dilakukan uji coba skala kecil perlu 

dilakukan. Masukan dan saran yang didapatkan setelah melakukan uji coba skala kecil, 

berupa penambahan gambar pada masing-masing permainan, untuk memperjelas petunjuk 

pelaksanaan permainan yang dilakukan.

Uji Coba Lapangan

Uji coba lapangan merupakan uji coba akhir sebelum model aktivitas jasmani dalam 

bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar benar-

benar dapat digunakan. Uji coba lapangan dilaksanakan pada siswa kelas 1, 2 dan 3 sebanyak 

94 siswa di Sekolah Dasar Negeri Margomulyo 1, Sleman.



Hasil Pengembangan Model 

Hasil pengembangan berupa delapan (8) model aktivitas jasmani dalam bentuk bermain 

untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar yang disesuaikan dengan 

tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa. Adapun model aktivitas jasmani dalam bentuk 

bermain untuk mengembangkan perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar, sebagai 

berikut:

1. Nama 
Aktivitas

: Coba Jawab Gambar

Cara Bermain : Siswa disuruh untuk mengambil 
potongan (lintingan) kertas yang berisi 
pertanyaan yang telah disediakan oleh 
guru. Pertanyaan yang diberikan berisi 
tentang fungsi dari anggota tubuh. 
Lintingan kertas diletakkan, pada 
beberapa titik dengan jarak dari start 10 
meter. Apabila ada bunyi peluit, siswa 
dengan segera berlari mengambil 
lintingan kertas. Siswa yang telah 
mengambil potongan (lintingan) kertas 
segera kembali dengan berlari dan 
memberikan jawaban, disertai dengan 
menunjukkan anggota tubuh yang 
dimaksud sebagai jawabannya. 

2. Nama 
Aktivitas

: Mari Sentuh Gambar

Cara Bermain : Siswa disuruh membuat lingkaran. Guru 
berada di luar lingkaran dan memberikan  
perintah kepada siswa untuk menyentuh 
bagian tubuh temannya, baik yang 
berada di sebelah kanan atau kirinya. 
Setelah menyentuh bagian tubuh 
temannya selanjutnya dijelaskan fungsi 
dari anggota tubuh temannya yang telah 
disentuhnya.



3. Nama 
Aktivitas

: Awas Bola Teman Gambar 

Cara Bermain : Siswa disuruh menggiring bola beberapa 
saat di dalam lingkaran. Siswa tidak 
boleh keluar dari lingkaran dan jangan 
sampai bertabrakan dengan temannya 
pada waktu menggiring bola. Besar 
lingkaran menyesuaikan dengan jumlah 
siswa. 

4. Nama 
Aktivitas

: Engklek Angka Gambar

Cara Bermain : Siswa disuruh engklek di atas garis yang 
berbentuk angka delapan, disertai kedua 
tangan direntangkan. Selama engklek 
siswa tidak boleh berganti kaki tumpuan.

5. Nama 
Aktivitas

: Ayo Lompat Gambar

Cara Bermain : Siswa disuruh melakukan lompatan baik 
ke depan, belakang, ke kanan atau kiri. 
Lompatan dilakukan setelah ada perintah 
dari guru. Arah lompatan yang dilakukan 
siswa, kebalikan dari arah yang 
disebutkan guru.
Misal: apabila guru menyebutkan kata 
Tiga Depan, berarti siswa harus lompat 
tiga kali ke belakang, begitu juga 
sebaliknya. Seandainya guru 
menyebutkan kata Lima Kanan, berarti 
siswa harus lompat lima kali ke kiri, 
begitu juga sebaliknya. 



6. Nama 
Aktivitas

: Langkahkan Kaki Gambar

Cara Bermain : Siswa disuruh melakukan gerakan 
melangkah ke depan, belakang, samping 
kanan atau samping kiri. Gerakan 
melangkah dilakukan sesuai dengan kode 
tangan yang diberikan oleh guru, serta 
guru menyebutkan berapa kali siswa 
harus melangkah. Ketentuan gerakan 
yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 Apabila guru merentangkan tangan 

kanan ke samping dan menyebutkan 
angka tiga, berarti siswa harus 
melangkah ke samping kanan tiga 
langkah dengan menyebutkan kata 
kanan sebanyak tiga kali secara 
bersama-sama.

 Apabila guru merentangkan tangan 
kiri ke samping dan menyebutkan 
angka tiga, berarti siswa harus 
melangkah ke samping kiri tiga 
langkah dengan menyebutkan kata 
kiri sebanyak tiga kali secara 
bersama-sama.

 Apabila guru meluruskan tangan 
kanan ke atas dan menyebutkan 
angka tiga, berarti siswa harus 
melangkah ke ke depan tiga langkah 
dengan menyebutkan kata depan 
sebanyak tiga kali secara bersama-
sama.

 Apabila guru meluruskan tangan kiri 
ke atas dan menyebutkan angka tiga, 
berarti siswa harus melangkah ke ke 
belakang tiga langkah dengan 
menyebutkan kata belakang sebanyak 
tiga kali secara bersama-sama.

Catatan: jumlah langkah sesuai dengan 
keinginan guru.



7. Nama 
Aktivitas

: Ayo Lari Gambar

Cara Bermain : Guru membunyikan peluit dengan bunyi 
berbeda beda, apabila peluit ditiup sekali 
tidak keras, maka siswa berjalan ke 
depan. Peluit ditiup sekali keras dan 
panjang, maka siswa lari ke depan. Peluit 
ditiup terputus-putus beberapa kali siswa 
berhenti. 

Pembahasan

Belajar berinteraksi dengan lingkungan, sebenarnya telah dilakukan sejak anak 

dilahirkan. Interaksi yang baik sangat tergantung pada kemampuan anak dalam 

mengekspolrasi dan memanipulasi lingkungan. Interaksi anak dengan lingkungan melibatkan 

dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu proses pengamatan (perseptual) dan proses 

bergerak (motorik). Kemampuan dalam pengamatan dan bergerak inilah dikenal dengan 

kemampuan perseptual motorik, (Vannier dan Gallahoe, 1978: 8-9 dalam Hari Amirullah 

Rachman, 2011: 12). 

8. Nama 
Aktivitas

: Baling-baling Pesawat Gambar

Cara Bermain : Guru membunyikan peluit. Peluit ditiup 
sekali siswa berjalan ke depan dengan 
merentangkan kedua lengan ke samping 
dan memutar kedua lengan ke depan 
sambil berhitung. Apabila terdengar 
bunyi peluit dua kali, siswa berjalan 
mundur dengan merentangkan kedua 
lengan ke samping dan memutar kedua 
lengan ke belakang sambil berhitung. 
Hitungan dimulai dari angka satu sampai 
delapan.



Perseptual motorik pada dasarnya merujuk pada aktivitas yang dilakukan dengan maksud 

meningkatkan kognitif dan kemampuan akademik. Menurut Sugiyanto, (2007: 85) 

menyatakan bahwa perseptual motorik adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang 

diterima oleh organ indera. Kemampuan perseptual berguna untuk memahami segala sesuatu 

yang ada di sekitar, sehingga seseorang mampu berbuat atau melakukan tindakan tertentu 

sesuai dengan situasi yang dihadapi. Misalnya ketika seseorang sedang bermain bola, ia dapat 

melihat bola dan memahami situasi bola, sehingga ia dapat memainkan bola sesuai dengan 

situasi. Perseptual motorik memiliki pengaruh pada fungsi kognitif, diantaranya: 1) terdapat 

akibat dan keterkaitan langsung antara kemampuan perseptual motorik dan prestasi 

akademik, 2) perseptual motorik melandasi kesiapan dan penampilan akademis. Sebagai 

contoh pada koordinasi mata dan tangan yang baik sebagai syarat untuk kemampuan menulis 

dengan baik. 

Model aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan perseptual 

motorik bagi siswa sekolah dasar merupakan alternatif sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan gerak perseptual bagi anak. Model ini telah disusun melalui beberapa tahapan 

yang ada. Meskipun model ini telah tersusun, bukan berarti model tersebut telah sempurna. 

Beberapa perbaikan dan penyesuaian harus dilakukan agar model yang telah tersusun ini 

lebih sesuai dan bermanfaat bagi anak-anak. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

bahwa telah tersusun model aktivitas jasmani dalam bentuk bermain untuk mengembangkan 

perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar. Model aktivitas tersebut, terdiri dari delapan (8) 

aktivitas jasmani yang mewakili unsur-unsur dalam perseptual motorik yang meliputi 

kesadaran tubuh, kesadaran arah, kesadaran ruang, dan kesadaran tempo. Model tersebut 



disusun dengan menyesuaikan tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa kelas bawah 

sekolah dasar.  Adapun nama-nama model aktivitas jasmani tersebut, sebagai berikut: coba 

jawab, mari sentuh, awas bola teman, engklek angka, ayo lompat, langkahkan kaki, ayo lari, 

dan baling-baling pesawat.

Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan keperluan pemanfaatan produk adalah:

1) bagi guru Pendidikan Jasmani di sekolah dasar, dapat menggunakan model ini di sekolah, 

sebagai upaya mengembangkan perseptual motorik siswa, 2) peneliti mengharapkan berbagai 

masukan bagi para pengguna, untuk penyempurnaan model lebih lanjut apabila masih 

diperlukan perbaikan, dan 3) bagi peneliti lain, diharapkan dapat mengembangkan model 

aktivitas perseptual motorik bagi siswa sekolah dasar kelas bawah dalam bentuk bermain 

yang lebih menarik.
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