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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

Model permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik siswa TK 

dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan dengan cara 

wawancara kepada guru TK di kecamatan Wonosari dan observasi langsung yang 

dilakukan peneliti untuk mengetahui keadaan yang ada di lapangan. Berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti di lapangan dan wawancara pada 

guru di kecamatan Wonosari kabupaten Gunungkidul, diperoleh beberapa 

informasi bahwa kemampuan motorik kasar dan motorik halus siswa TK masih 

banyak yang kurang. Siswa masih kesulitan melakukan beberapa kegiatan untuk 

melatih motorik kasar dan motorik halus. Prestasi siswa dalam melakukan 

kegiatan juga masih di bawah nilai baik.  

Analisis kebutuhan yang didapat dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti pada empat TK di kecamatan Wonosari adalah: (1) 

Pembelajaran motorik halus di TK hanya dilakukan didalam kelas dengan 

mengerjakan tugas seperti mengisi pola dan menulis, sedangkan untuk 

pembelajaran motorik kasar hanya dilakukan 1-2 kali dalam seminggu. Hal 

tersebut menyebabkan ketidakseimbangan motorik halus dan  motorik kasar 

siswa, sehingga kemampuan motorik halus akan berkembang lebih optimal 

daripada motorik kasar. (2) Masih kurangnya variasi model permainan untuk 

pembelajaran motorik kasar dan motorik halus secara bersamaan. (3) Guru masih 
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menggunakan metode pembelajaran langsung, sehingga siswa kurang tertarik 

dalam mengikuti pembelajaran. Siswa masih banyak yang main sendiri dan 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran dengan 

bermain akan sangat cocok bagi karakteristik siswa TK, maka dari itu model 

permainan ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan motorik 

halus dan motorik kasar siswa TK. (4) Kemampuan motorik halus dan kasar siswa 

belum berkembang secara optimal, sehingga model pembelajaran motorik perlu 

dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik siswa serta kurikulum TK.  

2. Draft Awal Model Permainan 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kajian teori, maka berikut 

diuraikan mengenai draf  awal model permainan untuk mengembangkan 

kemampuan  motorik siswa TK yang dikembangkan. Model permainan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik siswa TK ini terdiri dari lima macam 

permainan yaitu (a) Permainan Biji-bijian, (b) Permainan Pesawat Terbang, (c) 

Permainan Cocok Hewan, (d) Permainan Rangkai Sedotan dan (e) Permainan 

Gelas Merangkak. Permainan-permainan tersebut disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum TK dan karakteristik siswa TK. 

a. Permainan Biji-bijian 

1) Kompetensi Inti 

Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, 

agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan 

PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, 
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membau, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; 

dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. 

2) Kompetensi Dasar 

Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya, pengembangan 

motorik kasar dan motorik halus. Mengenal lingkungan alam (hewan, 

tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Menjumput sesuatu benda.  

b) Berjalan maju pada garis lurus. 

4) Tujuan Permainan 

a) Mengembangkan kemampuan mengontrol tangan yang menggunakan 

otot halus yaitu menjumput: saat siswa menjumput biji-bijian.  

b) Mengembangkan keseimbangan: saat siswa berjalan di atas lakban. 

c) Mengembangkan kelentukkan: saat siswa membungkuk mengambil 

biji-bijian. 

d) Mengembangkan koordinasi 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan  

a) Kacang Hijau, Kacang kedelai, Kacang tanah 

b) Lakban berwarna 

c) Wadah tempat biji-bijian 
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7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan. 

b) Guru menjelaskan dan memberi contoh cara bermain “Permainan Biji-

bijian” 

(1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 

siswa (sesuaikan jumlah dengan jumlah siswa). 

(2) Siswa berkumpul sesuai kelompoknya dan berdiri pada lintasan 

masing-masing. Setelah semua siswa siap pada posisinya, 

pendidik memberikan aba-aba untuk memulai perlombaan.  

(3) Setelah bunyi mendengar aba-aba, siswa mulai berjalan di atas 

lakban dengan posisi kaki depan belakang. Siswa hanya boleh 

berjalan di atas lintasan yang ada. 

(4) Saat melintas siswa juga dengan menjumput biji-bijian yang 

berada pada samping-samping lintasan. Siswa hanya boleh 

mengambil masing-masing maksimal 6 biji untuk setiap jenisnya 

dalam sekali melintas. 

(5) Setelah sampai pada ujung lintasan siswa meletakkan biji-bijian 

sesuai dengan tempatnya, kemudian siswa kembali ke garis start 

dan bergantian dengan siswa berikutnya. Lakukan permainan ini 

kurang lebih 10 menit.  

c) Siswa melakukan permainan ini.  

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada siswa.  

e) Guru mengajak siswa untuk melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 
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b. Permainan Pesawat Terbang 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan,dan dipikirkan 

melalui bahasa, musik, gerakan, karya secara produktif dan kreatif, serta 

mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, 

transportasi) dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh). 

3) Indikator 

a) Meniru melipat kertas sederhana (1-7 lipatan). 

b) Mengayunkan lengan dan melangkah. 

4) Tujuan Permainan 

a) Melatih kelenturan jari-jari tangan: saat siswa melipat kertas untuk 

membuat pesawat terbang.  

b) Menggerakkan lengannya untuk kekuatan otot lengan: saat siswa 

mengayunkan lengannya. 

c) Melatih ketepatan: saat siswa menerbangkannya pada kotak sasaran. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan : 

a) Kertas lipat 

b) Kotak untuk sasaran pesawat (3-6 kotak) 
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7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan 

b) Guru menjelaskan dan memberikan contoh “Permainan Pesawat 

Terbang” 

(1) Siswa dibagi menjadi 3- 4 kelompok dengan masing- masing 

anggota 3- 5 anak (sesuaikan dengan jumlah siswa), kemudian 

berbaris sesuai dengan kelompoknya masing- masing. 

(2) Setelah siswa berdiri sesuai kelompoknya guru memberikan 

contoh dalam melipat pesawat secara sederhana, selesai 

memberikan contoh guru akan memberikan aba-aba untuk 

memulai permainan. 

(3) Siswa pertama segera memulai membuat pesawat ketika aba-aba 

“mulai”, siswa melipat pesawat kemudian menerbangkannya pada 

kotak sasaran. Setelah siswa pertama selesai akan dilanjutkan 

dengan siswa kedua sampai siswa terakhir.  

(4) Kotak sasaran pesawat diberikan dengan jarak yang berbeda- 

beda. Siswa dapat memilih sesuai kemampuan. 

(5) Ulangi kegiatan tersebut sampai guru memberikan instruksi untuk 

berhenti. 

c) Anak melakukan permainan tersebut. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak.Guru mengajak 

anak melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 
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c. Permainan Cocok Hewan 

1) Kompetensi Inti 

Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, 

agama, teknologi, seni, dan budaya dirumah, tempat bermain dan satuan 

PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, 

membau, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; 

dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. 

2) Kompetensi Dasar 

Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya, pengembangan 

motorik kasar dan motorik halus. Mengenal lingkungan alam (hewan, 

tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain). Mengenal teknologi 

sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan, dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Membuat gambar dengan teknik menempel.  

b) Berlari secara terkoordinasi. 

4) Tujuan Permainan 

a) Mengembangkan kemampuan motorik halus anak ketika menempel: 

saat siswa menempelkan gambar hewan.  

b) Mengembangkan kelincahan: saat siswa zigzag melewati cone. 

5) Alokasi waktu  : 10 menit 
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6) Alat dan bahan : 

a) 10-20 kertas dengan gambar hewan (singa, sapi, kelinci, rusa, gajah). 

b) Kertas kosong untuk menempel gambar hewan 

c) Lem kertas 

d) Cone 

7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan. 

b) Guru menjelaskan dan memberi contoh cara bermain ”Permainan Cocok 

Hewan” 

(1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (sesuaikan dengan jumlah 

siswanya). Setelah dibagi, siswa berdiri sesuai dengan kelompoknya 

masing- masing.  

(2) Siswa sebagai pemain pertama mengambil gambar hewan yang 

diinginkan, kemudian berlari zigzag kerarah tempat untuk menempel 

gambar. Selesai menempel siswa lari zigzag lagi untuk kembali ke 

posisi awal dan berganti pada pemain selanjutnya. 

(3) Ulangi kegiatan ini sampai gambar hewan habis. 

c) Siswa melakukan permainan ini. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

e) Guru melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 
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d. Permainan Rangkai Sedotan 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan 

dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan 

kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menggunakan teknologi sederhana untuk 

menyelesaikan tugas dan kegiatannya (peralatan rumah tangga, peralatan 

bermain, peralatan pertukangan dan  lain-lain). Menunjukkan karya dan 

aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. 

3) Indikator 

a) Meronce 2 pola dengan berbagai media (manik-manik, sedotan, kertas, 

daun.dan lain-lain).  

b) Menyusun kubus.  

c) Menendang bola secara terarah. 

4) Tujuan Permainan 

a) Mengembangkan kemampuan siswa menggerakkan jari tangan: saat 

siswa merangkai pola dengan sedotan.  

b) Mengembangkan kemampuan menggenggam: saat siswa menyusun 

kubus.  

c) Menendang bola secara terarah, kekuatan, dan koordinasi: saat siswa 

menendang bola untuk merubuhkan menara kubus. 
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5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan : 

a) Sedotan ukuran besar 

b) Tali rafia (6 meter)  

c) Kubus 15- 20 buah 

d) Bola plastik ukuran sedang 

7) Langkah-langkah kegiatan 

a) Guru mengajak anak untuk melakukan pemanasan 

b) Guru menjelaskan cara bermain “Permainan Rangkai Sedotan” 

(1) Bagi siswa menjadi 2 kelompok dengan anggota 4-5 orang (bila 

siswa banyak permainan dapat di buat per grup, misalkan grup A 

kelompok 1 dan 2 bermain dahulu, setelah 5 menit dapat berganti 

grup selanjutnya sesuai jumlah kelompoknya). 

(2) Kelompok pertama bertugas untuk menyusun kubus hingga 

membentuk sebuah menara berbentuk A, sedangkan kelompok 

kedua bertugas untuk meronce sedotan dengan raffia.  

(3) Saat kelompok pertama berhasil menyusun menara, kelompok 

kedua berhenti meronce kemudian siswa dari kelompok pertama 

berusaha merobohkan menara dengan menendangkan bola. 

Ketika menara roboh kelompok kedua bergantian menyusun 

kubus dan kelompok pertama meronce sedotan dan tali. 

(4) Ulangi kegiatan tersebut sampai ada kelompok selesai meronce. 

c) Siswa melakukan permainan tersebut 
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d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak 

e) Guru mengajak anak melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 

e. Permainan Gelas Merangkak 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan,dan dipikirkan 

melalui bahasa, musik, gerakan, karya secara produktif dan kreatif, serta 

mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, air, batu-batuan dan lain-lain) 

dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi dan gerak tubuh. 

Menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan 

kegiatannya (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Menuangkan air  ke dalam tempat penampungan.  

b) Merangkak dengan berbagai variasi. 

4) Tujuan Permainan 

a) Mengembangkan koordinasi mata dan jari-jari tangan: saat siswa 

memegang gelas kemudian menuangkan air dari gelas ke gelas 

selanjutnya.  

b) Mengembangkan daya tahan otot tangan dan kaki: saat merangkak. 



95 
 

5) Alokasi waktu  : 10 menit 

6) Alat dan bahan : 

a) Air Putih 

b) Gelas Kecil (10buah) 

c) Botol (2-3 buah) 

7) Langkah-langkah kegiatan : 

a) Guru bersama anak melakukan kegiatan pemanasan 

b) Guru menjelaskan cara bermain 

(1) Siswa dibagi menjadi 2-3 kelompok dengan anggota 4-5 siswa 

(sesuaikan jumlah siswa). 

(2) Siswa kemudian berbaris sesuai dengan kelompoknya. Siswa 

dengan urutan pertama menempatkan posisi merangkak. Setelah 

mendengar aba- aba “mulai” siswa pemain pertama merangkak ke 

arah wadah berisi air kemudian menuangkannya pada gelas. 

Selanjutnya gelas dituangkan  pada gelas berikutnya sampai gelas 

paling ujung kemudian menuangkannya pada botol. 

(3) Siswa yang selesai menuangkan air kemudian kembali ke garis 

start dan bergantian pada pemain selanjutnya. 

(4) Ulangi kegiatan tersebut hingga botol penuh dengan air. 

c) Anak melakukan permainan 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

f) Guru melakukan gerakan-gerakan pendinginan 
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3. Hasil Validasi Ahli (Expert Judgment) 

Uji coba di lapangan terhadap model permainan yang dikembangkan dapat 

dilaksanakan setelah mendapat validasi dari validator. Tahap validasi permainan 

ini menggunakan dua validator yaitu dua ahli permainan. satu guru TK sebagai 

observer. Dua ahli permainan adalah Dr. Muhammad Hamid Anwar, M.Phil, dan 

Dr. Widianto, M.Kes. Peneliti mengajukan draft awal model permainan guna 

mendapatkan validasi dari ahli (expert judgement). Proses validasi menggunakan 

kriteria dan skala penilaian: Sangat Tidak Sesuai= 1, Tidak Sesuai= 2, Cukup 

Sesuai= 3, Sesuai= 4, dan Sangat Sesuai= 5 sebagai bahan acuan guna 

menentukan kelayakan  model permainan yang akan diujicobakan. Adapun hasil 

penilaian draft awal model permainan (lampiran 4) dari masing-masing validator 

sebagai berikut: 

Tabel 10. Hasil Validitas Draft Awal Model Permainan untuk Mengembangkan 
Kemampuan Motorik Siswa Taman Kanak-kanak 

Pe-
nilai 

Item 1 Item 2 Item  3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 

Skor s Skor s Skor s Skor s Skor s Skor s Skor s Skor s Skor s Skor s Skor s 
I 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 
II 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 
I 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3 
II 3 2 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 4 3 
I 4 3 5 4 3 2 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 
II 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 
I 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 
II 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 
I 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 
II 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 

Σ s 26 34 28 29 34 32 33 34 37 33 32 
V 0,650 0,850 0,700 0,725 0,850 0,800 0,825 0,850 0,925 0,825 0,800 

Kate-
gori Sedang Tinggi Sedang Sedang Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 
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Tabel tersebut menunjukan hasil validitas dengan indek validitas V-Aiken dari 2 

orang pakar terhadap 11 butir instrumen yang dirancang peneliti. Hasil 

menunjukan semua butir yang dikembangkan valid dengan kategori sedang (V-

Aiken ≤ 0.4= Rendah, V-Aiken ≤ 0,8= Sedang, V-Aiken ≤ 1= Tinggi). 

Tabel 11. Hasil Reliabilitas Permainan 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.691 11 

 
Tabel tersebut merupakan hasil reliabilitas permainan yang dikembangkan 

Peneliti menggunakan Cronbach’s Alfa. Permainan dikatakan reliabel apabila 

hasil  α>0,60 Hasil analisis relliabilitas menunjukan nilai Cronbach’s Alfa sebesar 

0.691, sehingga dapat disimpulkan permainan yang dikembangkan peneliti 

tersebut reliabel. 

4. Analisis Data Masukan dari Validator 

Pengajuan draft awal model permainan terhadap para validator 

mendapatkan beberapa saran: 

a. Font/ tulisan diperbesar agar lebih jelas dan mudah dibaca. 

b. Ilustrasi gambar dibuat lebih baik dan detail. 

c. Pertimbangan menentukan model permainan perlu dijelaskan mewakili 

motorik apa. 

d. Lembar penilaian perlu ditambahkan saran dan masukkan. 
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Adapun hasil analisis draft awal model permainan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik siswa TK, sebagai berikut: 

a. Ukuran huruf dalam buku permainan diperbesar dari 9 menjadi 10 sehingga 

lebih jelas dan lebih mudah dibaca. 

b. Ilustrasi gambar pada buku permainan akan menggunakan sehingga lebih 

jelas dan mudah dipahami. 

c. Penjelasan mengenai setiap model permainan untuk mewakili motorik apa 

sudah dijelaskan dalam tujuan permainan. Dalam  tujuan permainan 

dijelaskan setiap gerakan mempunyai tujuan sendiri-sendiri yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan motorik kasar atau motorik halus siswa TK. 

d. Pada lembar penilaian akan ditambahkan kotak untuk saran dan masukan di 

bawah tabel penilaian permainan. Kotak saran dan masukan ini diharapkan 

akan memudahkan observer dalam memberikan sran dan masukan. 

5. Revisi Draft Awal Model Permainan 

Berdasarkan penilaian dan saran atau masukan para ahli, maka sebelum 

model permainan diujicobakan perlu revisi pada draft awal. Adapun hasil revisi 

draft awal model permainan untuk meningkatkan kemampuan motorik siswa TK, 

sebagai berikut: 

a. Permainan Biji-bijian 

1) Kompetensi Inti 

Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, 

agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan 

PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, 
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membau, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; 

dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. 

2) Kompetensi Dasar 

a) Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya, pengembangan 

motorik kasar dan motorik halus.  

b) Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-

batuan, dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Menjumput sesuatu benda.  

b) Berjalan maju pada garis lurus. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Mengembangkan kemampuan mengontrol tangan yang 

menggunakan otot halus yaitu menjumput: saat siswa menjumput 

biji-bijian.  

b) Motorik Kasar 

¾ Mengembangkan keseimbangan: saat siswa berjalan di atas 

lakban. 

¾ Mengembangkan kelentukkan: saat siswa membungkuk 

mengambil biji-bijian. 

¾ Mengembangkan koordinasi. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 
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6) Alat dan Bahan :  

a. Kacang Hijau, Kacang kedelai, Kacang tanah 

b. Lakban berwarna 

c. Wadah tempat biji-bijian 

7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan. 

b) Guru menjelaskan dan memberi contoh cara bermain“Permainan Biji-

bijian” 

(1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 

siswa (sesuaikan jumlah dengan jumlah siswa). 

(2) Siswa berkumpul sesuai kelompoknya dan berdiri pada lintasan 

masing-masing. Setelah semua siswa siap pada posisinya, 

pendidik memberikan aba-aba untuk memulai perlombaan.  

(3) Setelah bunyi mendengar aba-aba, siswa mulai berjalan di atas 

lakban dengan posisi kaki depan belakang. Siswa hanya boleh 

berjalan di atas lintasan yang ada. 

(4) Saat melintas siswa juga dengan menjumput biji-bijian yang 

berada pada samping-samping lintasan. Siswa hanya boleh 

mengambil masing-masing maksimal 6 biji untuk setiap jenisnya 

dalam sekali melintas. 

(5) Setelah sampai pada ujung lintasan siswa meletakkan biji-bijian 

sesuai dengan tempatnya, kemudian siswa kembali kegaris start 
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dan bergantian dengan siswa berikutnya. Lakukan permainan ini 

kurang lebih 10 menit.  

c) Siswa melakukan permainan ini. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada siswa. 

e) Guru mengajak siswa untuk melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 

f) Gambar Lintasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2. Pengaturan Peralatan Permainan Biji-bijian 

 Keterangan Gambar : 

: Biji-bijan (Kacang Hijau, Kacang Kedelai, Kacang Tanah) 

   : Siswa TK 

   : Wadah  Kacang Hijau 

   : Wadah  Kacang Tanah 

   : Wadah  Kacang Kedelai 

   : Lintasan dari lakban 

A B C A B C 

B 

A 

C 
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b. Permainan Pesawat Terbang 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan,dan dipikirkan 

melalui bahasa, musik, gerakan, karya secara produktif dan kreatif, serta 

mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, 

transportasi) dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh). 

3) Indikator 

a) Meniru melipat kertas sederhana (1-7 lipatan). 

b) Mengayunkan lengan dan melangkah. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Melatih kelenturan jari-jari tangan: saat siswa melipat kertas 

untuk membuat pesawat terbang.  

b) Motorik Kasar 

¾ Menggerakkan lengannya untuk kekuatan otot lengan: saat siswa 

mengayunkan lengannya. 

¾ Melatih ketepatan: saat siswa menerbangkannya pada kotak 

sasaran. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 
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6) Alat dan Bahan : 

a) Kertas lipat 

b) Lakban  atau kertas untuk membuat kotak sasaran pesawat 

7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan 

b) Guru menjelaskan dan memberikan contoh “Permainan Pesawat 

Terbang” 

(1) Siswa dibagi menjadi 2- 4 kelompok dengan masing- masing 

anggota 3- 5 anak (sesuaikan dengan jumlah siswa), kemudian 

berbaris sesuai dengan kelompoknya masing- masing. 

(2) Setelah siswa berdiri sesuai kelompoknya guru memberikan 

contoh dalam melipat pesawat secara sederhana, selesai 

memberikan contoh guru akan memberikan aba-aba untuk 

memulai permainan. 

(3) Siswa pertama segera memulai membuat pesawat ketika aba-aba 

“mulai”, siswa melipat pesawat kemudian menerbangkannya pada 

kotak sasaran. Setelah siswa pertama selesai akan dilanjutkan 

dengan siswa kedua sampai siswa terakhir.  

(4) Kotak sasaran pesawat diberikan dengan jarak yang berbeda- 

beda. Siswa dapat memilih sesuai kemampuan. 

(5) Ulangi kegiatan tersebut sampai guru memberikan instruksi untuk 

berhenti. 

c) Anak melakukan permainan tersebut. 
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d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

e) Guru mengajak anak melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 

f) Gambar Lintasan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengaturan Peralatan  Pesawat Terbang 

Keterangan gambar : 

    : Siswa 

    : Kertas lipat 

    : Arah lemparan pesawat 

: Kotak sasaran pesawat (tempelan lakban atau 

kertas dengan bentuk persegi di lantai) 

c. Permainan Cocok Hewan 

1) Kompetensi Inti 

Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, 

agama, teknologi, seni, dan budaya dirumah, tempat bermain dan satuan 

PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, 

A B C 

C A B 

A B C 
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membau, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; 

dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. 

2) Kompetensi Dasar 

Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya, pengembangan 

motorik kasar dan motorik halus. Mengenal lingkungan alam (hewan, 

tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain). Mengenal teknologi 

sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan, dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Membuat gambar dengan teknik menempel.  

b) Berlari secara terkoordinasi. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus  

¾ Mengembangkan kemampuan motorik halus anak ketika 

menempel: saat siswa menempelkan gambar hewan. 

b) Motorik Kasar 

¾ Mengembangkan kelincahan: saat siswa zig-zag melewati cone. 

5) Alokasi waktu  : 10 menit 

6) Alat dan bahan : 

a) 10-20 kertas dengan gambar hewan  (singa, sapi, kelinci, rusa, gajah ). 

b) Kertas kosong untuk menempel gambar hewan 

c) Lem kertas 

d) Cone 
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7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan. 

b) Guru menjelaskan dan memberi contoh cara bermain”Permainan 

Cocok Hewan” 

(1)  Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (sesuaikan dengan 

jumlah siswa). Setelah dibagi, siswa berdiri sesuai dengan 

kelompoknya masing- masing.  

(2) Siswa sebagai pemain pertama mengambil gambar hewan yang 

diinginkan, kemudian berlari zigzag ke tempat untuk menempel 

gambar. Selesai menempel siswa lari zigzag lagi untuk kembali 

ke posisi awal dan berganti pada pemain selanjutnya. 

(3) Ulangi kegiatan ini sampai gambar hewan habis. 

c) Siswa melakukan permainan ini. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

e) Guru melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 

f) Gambar Lintasan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengaturan peralatan Permainan Cocok Hewan 
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Keterangan Gambar : 

: Kertas untuk menempel gambar hewan 

: Kumpulan gambar-gambar hewan 

    : Arah lari siswa 

    : Cone  

    : Siswa  

d. Permainan Rangkai Sedotan 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan 

dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan 

kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menggunakan teknologi sederhana untuk 

menyelesaikan tugas dan kegiatannya (peralatan rumah tangga, peralatan 

bermain, peralatan pertukangan dan lain-lain). Menunjukkan karya dan 

aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. 

3) Indikator 

a) Meronce 2 pola dengan berbagai media (manik-manik, sedotan, kertas, 

dau dan lain-lain).  

b) Menyusun kubus.  
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c) Menendang bola secara terarah. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Mengembangkan kemampuan siswa menggerakkan jari tangan: 

saat siswa merangkai pola dengan sedotan. 

¾ Mengembangkan kemampuan menggenggam:saat siswa menyusun 

kubus.  

b) Motorik Kasar 

¾ Menendang bola secara terarah, kekuatan dan koordinasi: saat 

siswa menendang bola untuk merobohkan menara kubus. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan : 

a) Sedotan ukuran besar 

b) Tali rafia (6 meter)  

c) Kubus 10- 15 buah 

d) Bola ukuran sedang 

7) Langkah-langkah kegiatan 

a) Guru mengajak anak untuk melakukan pemanasan 

b) Guru menjelaskan cara bermain “Permainan Rangkai Sedotan” 

(1) Bagi siswa menjadi 2 kelompok dengan anggota 4-5 orang (bila 

siswa banyak permainan dapat dibuat per grup, misalkan grup A 

kelompok 1 dan 2 bermain dahulu, setelah 5 menit dapat berganti 

grup selanjutnya sesuai jumlah kelompoknya). 
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(2) Kelompok pertama bertugas untuk menyusun kubus hingga 

membentuk sebuah menara berbentuk A, sedangkan kelompok 

kedua bertugas untuk meronce sedotan dengan raffia.  

(3) Saat kelompok pertama berhasil menyusun menara, kelompok 

kedua berhenti meronce kemudian siswa dari kelompok pertama 

berusaha merobohkan menara dengan menendangkan bola. 

Ketika menara roboh kelompok kedua bergantian menyusun 

kubus dan kelompok pertama meronce sedotan dan tali. 

(4) Ulangi kegiatan tersebut sampai ada kelompok selesai meronce. 

c) Siswa melakukan permainan tersebut 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak 

e) Guru mengajak anak melakukan gerakan-gerakan pendinginan 

f) Gambar Lintasan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar.5. Pengaturan peralatan permainan Rangkai Sedotan 
 
 
 
 

Kelompok 1 Kelompok 2 
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Keterangan Gambar :  

: Sedotan dipotong menjadi kecil-kecil (2-4cm) 

    : Bola  

    : Tali rafia 1 meter 

    : Arah tendangan  

   : Kubus (boleh dari kayu atau kertas karton) 

e. Permainan Gelas Merangkak 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan,dan dipikirkan 

melalui bahasa, musik, gerakan, karya secara produktif dan kreatif, serta 

mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, air, batu-batuan dan lain-lain) 

dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi dan gerak tubuh. 

Menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan 

kegiatannya (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Menuangkan air ke dalam tempat penampungan.  

b) Merangkak dengan berbagai variasi. 
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4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Mengembangkan koordinasi mata dan jari-jari tangan: saat siswa 

memegang gelas kemudian menuangkan air dari gelas ke gelas 

selanjutnya.  

b) Motorik Kasar 

¾ Mengembangkan daya tahan otot tangan dan kaki: saat siswa 

merangkak. 

5) Alokasi waktu  : 10 menit 

6) Alat dan bahan : 

a) Air Putih 

b) Gelas Kecil (10 buah) 

c) Botol (2-3 buah) 

7) Langkah- langkah kegiatan : 

a) Guru bersama anak melakukan kegiatan pemanasan 

b) Guru menjelaskan cara bermain 

(1) Siswa dibagi menjadi 2- 3 kelompok dengan anggota 4-5 siswa 

(sesuaikan jumlah siswa). 

(2) Siswa kemudian berbaris sesuai dengan kelompoknya. Siswa 

dengan urutan pertama menempatkan posisi merangkak. Setelah 

mendengar aba- aba “mulai” siswa pemain pertama merangkak ke 

arah wadah berisi air kemudian menuangkannya pada gelas. 
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Selanjutnya air dituangkan  pada gelas berikutnya sampai gelas 

paling ujung kemudian menuangkannya ke dalam botol. 

(3) Siswa yang selesai menuangkan air kemudian kembali ke garis 

start dan bergantian pada pemain selanjutnya. 

(4) Ulangi kegiatan tersebut hingga botol terisi penuh dengan air. 

c) Anak melakukan permainan 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

e) Guru melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 

f) Gambar Lintasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengaturan Pelaksanaan Permainan Gelas Merangkak 
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Keterangan Gambar : 

 : Wadah Air  

 :  Gelas plastik 

 : Arah merangkak 

  : Siswa 

  : Botol untuk menampung air 

Berdasarkan hasil validasi ahli, model permainan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik siswa TK tersebut dinyatakan kategori layak diujicobakan 

dan telah direvisi. Oleh karena itu, model permainan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik siswa TK dilanjutkan untuk uji coba produk dengan skala 

kecil. 

B. Hasil Uji Coba Produk 

1. Hasil Uji Coba Skala Kecil 

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan validasi para ahli terhadap draft 

awal model permainan, dan sudah mendapatkan kualifikasi layak untuk 

diujicobakan pada skala kecil, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan uji 

coba skala kecil di lapangan. Pelaksanaan uji coba skala kecil dilakukan guru TK, 

pada saat pelaksanaan  uji coba skala kecil direkam dan kemudian dikonsultasikan 

kembali. Uji coba skala kecil merupakan hasil tindak lanjut dari draf permainan 

yang sudah disetujui validator dan sudah direvisi guna mengetahui sejauh mana 

jualitas model permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik bagi siswa 

TK. Uji coba skala kecil dilakukan di TK ABA Gari 1 dengan menggunakan 15 

anak untuk dijadikan subyek coba. Di dalam uji coba, skala kecil mendapatkan 
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data berupa evaluasi dan rekomendasi dari guru TK yang selanjutnya akan 

dijadikan bahan untuk revisi. Berikut data hasil uji coba skala kecil. 

Tabel 12. Hasil Ujicoba Skala Kecil Penilaian Kualitas Permainan Biji-bijian 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 2 1 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 0 3 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 1 2 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 3 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 0 3 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 0 3 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 0 3 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 2 1 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 3 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 0 3 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 2 1 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 1 2 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 3 0 

Frekuensi 0 0 0 11 28 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    44 140 

Jumlah Skor 184 
Presentase 94% 

Rerata Skor 4,7 
Kriteria Sangat Baik 

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa permainan “biji-bijan” memiliki 

jumlah skor 184 (94%) dengan rerata 4,7. Rerata penilaian tersebut kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan status 

penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 

5 rerata penilaian 4,7 terhadap kualitas permainan biji-bijian termasuk dalam 

kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. 
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Tabel 13. Hasil Ujicoba Skala Kecil Penilaian Kualitas Permainan Pesawat 
Terbang 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 1 2 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 0 3 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 3 0 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 3 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 0 3 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 2 1 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 1 2 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 2 1 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 1 2 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 1 2 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 0 3 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 0 3 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 3 0 

Frekuensi 0 0 0 14 25 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    56 125 

Jumlah Skor 181 
Presentase 92% 

Rerata Skor 4,6 
Kriteria Sangat Baik 

Permainan “pesawat terbang”  memiliki jumlah skor 181 (92%) dengan 

rerata 4,6. Rerata penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bentuk 

kualitatif skala 5 untuk menentukan status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel 

konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 5 rerata penilaian 4,6 terhadap 

kualitas permainan pesawat terbang termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena 

masuk dalam  X > 4,2. 
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Tabel 14. Hasil Ujicoba Skala Kecil Penilaian Kualitas Permainan Cocok Hewan 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 0 3 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 0 3 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 1 2 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 3 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 1 2 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 2 1 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 1 2 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 2 1 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 3 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 2 1 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 0 3 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 0 3 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 2 1 

Frekuensi 0 0 0 11 28 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    44 140 

Jumlah Skor 184 
Presentase 94% 

Rerata Skor 4,7 
Kriteria Sangat Baik 

 

Permainan “cocok  hewan” memiliki jumlah skor 184 (94%) dengan rerata 

4,7. Rerata penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif 

skala 5 untuk menentukan status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data 

kuantatif ke data kualitatif skala 5 rerata penilaian 4,7 terhadap kualitas permainan 

cocok hewan termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. 
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Tabel 15. Hasil Ujicoba Skala Kecil Penilaian Kualitas Permainan Rangkai 
Sedotan 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 0 3 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 0 3 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 2 1 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 3 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 1 2 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 2 1 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 2 1 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 2 1 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 1 2 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 2 1 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 0 3 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 0 3 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 2 1 

Frekuensi 0 0 0 14 25 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    56 125 

Jumlah Skor 181 
Presentase 92% 

Rerata Skor 4,6 
Kriteria Sangat Baik 

 

Permainan “rangkai sedotan” memiliki jumlah skor 181 (92%) dengan 

rerata 4,6. Rerata penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bentuk 

kualitatif skala 5 untuk menentukan status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel 

konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 5 rerata penilaian 4,6 terhadap 

kualitas permainan rangkai sedotan termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena 

masuk dalam X > 4,2. 
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Tabel 16. Hasil Ujicoba Skala Kecil Penilaian Kualitas Permainan Gelas 
Merangkak 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 0 3 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 0 3 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 1 2 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 3 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 0 3 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 2 1 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 1 2 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 3 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 3 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 2 1 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 0 3 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 0 3 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 2 1 

Frekuensi 0 0 0 9 30 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    36 150 

Jumlah Skor 186 
Presentase 96% 

Rerata Skor 4,8 
Kriteria Sangat Baik 

Permainan “gelas merangkak” memiliki jumlah skor 186 (96%) dengan 

rerata 4,8. Rerata penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bentuk 

kualitatif skala 5 untuk menentukan status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel 

konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 5 rerata penilaian 4,8 terhadap 

kualitas permainan gelas merangkak termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena 

masuk dalam X > 4,2.  
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Sesuai dengan data-data tersebut observer dapat menilai model permainan 

untuk mengembangkan kemampuan motorik ini mudah dipahami dan 

dipraktikkan oleh guru TK, serta sesuai dengan kurikulum TK. Model permainan 

ini juga  sesuai dengan karakteristik siswa TK, menarik perhatian siswa, mudah 

dimainkan dan aman dilakukan serta dapat mengembangkan kemampuan motorik 

kasar dan halus siswa TK. 

Tabel 17. Hasil Uji Coba Skala Kecil Penilaian Kelayakan Permainan Biji-bijian 
No Item yang dinilai Skala Nilai 

1 2 3 4 5 
1 Siswa dapat mengontrol tangan yang 

menggunakan otot halus. 
0 0 0 1 2 

2 Siswa dapat menjumput biji-bijian. 0 0 0 3 0 
3 Siswa dapat menggenggam biji-bijian dengan baik. 0 0 0 0 3 
4 Siswa dapat berjalan diatas garis lurus dengan 

keseimbangan yang baik 
0 0 0 1 2 

5 Siswa dapat berjalan diatas garis lurus dengan 
cepat dengan keseimbangan yang baik. 

0 0 0 2 1 

6 Siswa berhasil membungkukkan untuk menjumput 
biji-bijian tanpa terjatuh. 

0 0 0 3 0 

7 Siswa dapat mengklasifikasikan biji-bijian sesuai 
jenisnya. 

0 0 0 1 2 

Frekuensi    11 10 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    44 50 

Jumlah Skor 94 
Presentase 90% 

Rerata Skor 4,5 
 

Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa permainan “biji-bijan” memiliki 

jumlah skor 94 (90%) dengan rerata 4,5. Rerata penilaian tersebut kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan status 

penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 

5 rerata penilaian 4,5 terhadap penilaian kelayakan permainan biji-bijian termasuk 

dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. Dari hasil tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa permainan biji-bijian layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran motorik bagi siswa TK. 

Tabel 18. Hasil Uji Coba Skala Kecil Penilaian Kelayakan Permainan Pesawat 
Terbang 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat meniru melipat kertas. 0 0 0 1 2 
2 Siswa dapat mengembangkan kelenturan jari-

jari saat melipat kertas. 
0 0 0 0 3 

3 Siswa berhasil membuat pesawat. 0 0 0 1 2 
4 Siswa dapat mengayunkan lengan dengan kuat. 0 0 0 0 3 

5 Siswa dapat mengembangkan kemampuan 
melempar. 

0 0 0 2 1 

6 Siswa dapat melemparkan pesawat tepat 
sasaran. 

0 0 0 3 0 

7 Siswa dapat menghasilkan karya yang 
berhubungan dengan transportasi. 

0 0 0 1 2 

Frekuensi 0 0 0 8 13 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    32 65 

Jumlah Skor 97 
Presentase 92% 

Rerata Skor 4,6 
 

Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa permainan “pesawat terbang” 

memiliki jumlah skor 97(92%) dengan rerata 4,6. Rerata penilaian tersebut 

kemudian dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan 

status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif 

skala 5 rerata penilaian 4,6 terhadap penilaian kelayakan permainan pesawat 

terbang termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan pesawat terbang layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran motorik bagi siswa TK. 
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Tabel 19. Hasil Uji Coba Skala Kecil Penilaian Kelayakan Permainan Cocok 
Hewan 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat menempelkan gambar dengan tepat. 0 0 0 0 3 

2 Siswa dapat menempel gambar dengan hasil rapi. 0 0 0 2 1 

3 Siswa dapat mengontrol tangan dengan baik. 0 0 0 0 3 

4 Siswa dapat berlari dengan lincah saat melewati 
cone. 

0 0 0 1 2 

5 Siswa  dapat berlari dengan cepat tanpa kesulitan. 0 0 0 3 0 

6 Siswa dapat mengkalsifikasikan hewan sesuai 
dengan jenisnya. 

0 0 0 3 0 

Frekuensi    9 9 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    36 45 

Jumlah Skor 81 
Presentase 90% 

Rerata Skor 4,5 
 

Tabel 19 di atas menunjukkan bahwa permainan “cocok hewan” memiliki 

jumlah skor 81 (90%) dengan rerata 4,5. Rerata penilaian tersebut kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan status 

penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 

5 rerata penilaian 4,5 terhadap penialian kelayakan permainan cocok hewan 

termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan cocok hewan layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran motorik bagi siswa TK. 
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Tabel 20. Hasil Uji Coba Skala Kecil Penilaian Kelayakan Permainan Rangkai 
Sedotan 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat meronce dengan baik. 0 0 0 0 3 

2 Siswa dapat meronce dengan cepat. 0 0 0 3 0 

3 Siswa dapat menyusun kubus dengan baik. 0 0 0 0 3 

4 Siswa dapat menyusun kubus dengan cepat. 0 0 0 2 1 

5 Siswa dapat menendang dengan baik. 0 0 0 2 1 

6 Siswa dapat menendang bola tepat sasaran. 0 0 0 1 2 

7 Siswa dapat menggunakan peralatan permainan 
dengan baik. 

0 0 0 0 3 

Frekuensi    8 13 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    32 65 

Jumlah Skor 97 
Presentase 92% 

Rerata Skor 4,6 
 

Tabel 20  di atas menunjukkan bahwa permainan “rangkai sedoatan” 

memiliki jumlah skor 97 (92%) dengan rerata 4,6. Rerata penilaian tersebut 

kemudian dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan 

status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif 

skala 5 rerata penilaian 4,6 terhadap penilaian kelayakan permainan rangkai 

sedotan termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan rangkai sedotan layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran motorik bagi siswa TK. 
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Tabel 21. Hasil Uji Coba Skala Kecil Penilaian Kelayakan Permainan Gelas 
Merangkak 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat memegang gelas dengan baik. 0 0 0 0 3 
2 Siswa dapat menuangkan air tanpa tumpah. 0 0 0 2 1 
3 Siswa dapat melatih kekauatan tangan. 0 0 0 0 3 
4 Siswa dapat merangkak dengan cepat. 0 0 0 1 2 
5 Siswa dapat menuangkan air dengan posisi 

merangkak. 
0 0 0 2 1 

6 Siswa dapat menggunakan peralatan permainan 
dengan baik. 

0 0 0 0 3 

Frekuensi    5 13 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    20 65 

Jumlah Skor 85 
Presentase 94% 

Rerata Skor 4,7 
 

Tabel 21  di atas menunjukkan bahwa permainan “gelas merangkak” 

memiliki jumlah skor 85 (94%) dengan rerata 4,7. Rerata penilaian tersebut 

kemudian dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan 

status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif 

skala 5 rerata penilaian 4,7 terhadap penilaian kelayakan permainan gelas 

merangkak termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan gelas merangkak layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran motorik bagi siswa TK. 

2. Analisis Data Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan hasil penilaian dari observer pada produk model yang telah 

diujicobakan dengan skala kecil, maka dapat dianalisis bahwa observer menilai 

bahwa model permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik ini sesuai 

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar TK. Model permainan sesuai 
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dengan karakteristik siswa, menarik perhatian siswa dan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik  kasar dan halus siswa TK.  Selain itu juga permainan ini 

mempunyai petunjuk yang jelas sehingga mudah dipahami dan dilakukan. 

Peralatan yang digunakan dalam permainan ini juga mudah didapat dan aman 

untuk digunakan siswa.  

Observer memberikan masukan terkait dengan model permainan. Hal ini 

bertujuan supaya permainan yang dikembangkan bisa berkualitas lebih baik. 

Berikut adalah masukan dari para guru saat pengambilan data skala kecil: 

a. Nama permainan “cocok binatang” dirasa kurang tepat karena mencocok 

merupakan materi lain dari pelajaran TK. Oleh karena itu nama “cocok 

binatang” diganti dengan “Zigzag Hewan”.   

b. Kotak target untuk melempar pesawat diubah menjadi persegi panjang 

dengan harapan agar siswa lebih fokus dalam menuju target sasaran. 

c. Permainan “rangkai sedotan” saat dilaksanakan membutuhkan banyak 

arahan karena siswa banyak yang kurang paham. Oleh karena itu 

“permainan ini disederhanakan,yaitu: siswa dibagi menjadi 2 kelompok 

dengan masing-masing anggota 3-5 siswa. Kelompok pertama bertugas 

untuk merangkai sedotan dan mendang bola, kemudian kelompok kedua 

bertugas menyusun kubus menjadi menara. Siswa dari kelompok pertama 

bergantian menendang bola kearah menara kubus sampai menara roboh, 

kemudian dilanjutkan meronce sedotan. Siswa kelompok 1 meronce saat 

siswa kelompok 2 menyusun menara, ketika menara sudah tersusun siswa 

kelompok 1 menendang bola untuk merobohkan menara lagi. Ulangi 
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kegiatan itu sampai semua siswa menendang bola,setelah itu kelompok 1 

dan 2 bertugas tugas. 

d. Jumlah masing-masing kelompok semua setiap permainan 3-5 orang untuk 

memudahkan mengatur dan mengkondisikan siswa jika guru atau 

pengawas kurang. 

Hanya empat hal di atas yang menjadi rekomendasi setelah proses 

pengambilan data skala kecil. Empat rekomendasi di atas sebagai bahan tambahan 

untuk dimasukkan dalam peraturan permainan. 

3. Revisi Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dan perbaikan dari tahap uji coba skala kecil, maka 

selanjutnya dilakukan revisi terhadap produk model permainan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik bagi siswa TK sebelum produk diuji 

cobakan pada tahap uji coba skala besar. Berikut hasil revisi yang akan digunakan 

pada uji coba skala besar. 

a. Permainan Biji-bijian 

1) Kompetensi Inti 

Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, 

agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan 

PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, 

membau, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; 

dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. 
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2) Kompetensi Dasar 

a) Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya, pengembangan 

motorik kasar dan motorik halus.  

b) Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-

batuan, dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Menjumput sesuatu benda.  

b) Berjalan maju pada garis lurus. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Mengembangkan kemampuan mengontrol tangan yang 

menggunakan otot halus yaitu menjumput: saat siswa menjumput 

biji-bijian.  

b) Motorik Kasar 

¾ Mengembangkan keseimbangan: saat siswa berjalan di atas 

lakban. 

¾ Mengembangkan kelentukkan: saat siswa membungkuk 

mengambil biji-bijian. 

¾ Mengembangkan koordinasi. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan :  

a) Kacang Hijau, Kacang kedelai, Kacang tanah 

b) Lakban berwarna 
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c) Wadah tempat biji-bijian 

7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan. 

b) Guru menjelaskan dan memberi contoh cara bermain“Permainan 

Biji-bijian” 

(1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-5 

siswa (sesuaikan jumlah dengan jumlah siswa). 

(2) Siswa berkumpul sesuai kelompoknya dan berdiri pada lintasan 

masing-masing. Setelah semua siswa siap pada posisinya, 

pendidik memberikan aba-aba untuk memulai perlombaan.  

(3) Setelah bunyi mendengar aba-aba, siswa mulai berjalan di atas 

lakban dengan posisi kaki depan belakang. Siswa hanya boleh 

berjalan di atas lintasan yang ada. 

(4) Saat melintas siswa juga dengan menjumput biji-bijian yang 

berada pada samping-samping lintasan. Siswa hanya boleh 

mengambil masing-masing maksimal 6 biji untuk setiap jenisnya 

dalam sekali melintas. 

(5) Setelah sampai pada ujung lintasan siswa meletakkan biji-bijian 

sesuai dengan tempatnya, kemudian siswa kembali kegaris start 

dan bergantian dengan siswa berikutnya. Lakukan permainan ini 

kurang lebih 10 menit.  

c) Siswa melakukan permainan ini. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada siswa. 
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e) Guru mengajak siswa untuk melakukan gerakan-gerakan 

pendinginan. 

f) Gambar Pelaksanaan 

 

  Gambar 7. Pelaksanaan Permainan Biji-bijian 

b. Permainan Pesawat Terbang 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan,dan 

dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, karya secara produktif dan 

kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, 

transportasi) dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh). 

3) Indikator 

a) Meniru melipat kertas sederhana (1-7 lipatan). 
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b) Mengayunkan lengan dan melangkah. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Melatih kelenturan jari-jari tangan: saat siswa melipat kertas 

untuk membuat pesawat terbang.  

b) Motorik Kasar 

¾ Menggerakkan lengannya untuk kekuatan otot lengan: saat 

siswa mengayunkan lengannya. 

¾ Melatih ketepatan: saat siswa menerbangkannya pada kotak 

sasaran. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan : 

a) Kertas lipat 

b) Lakban  atau kertas untuk membuat kotak sasaran pesawat 

7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan 

b) Guru menjelaskan dan memberikan contoh “Permainan Pesawat 

Terbang” 

(1) Siswa dibagi menjadi 2- 3 kelompok dengan masing-masing 

anggota 3- 5 anak (sesuaikan dengan jumlah siswa), kemudian 

berbaris sesuai dengan kelompoknya masing- masing. 

(2) Setelah siswa berdiri sesuai kelompoknya guru memberikan 

contoh dalam melipat pesawat secara sederhana, selesai 
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memberikan contoh guru akan memberikan aba-aba untuk 

memulai permainan. 

(3) Siswa pertama segera memulai membuat pesawat ketika aba-

aba “mulai”. Siswa uang sudah selesai melipat pesawat 

kemudian menerbangkannya pada kotak sasaran. Setelah siswa 

pertama selesai akan dilanjutkan dengan siswa kedua sampai 

siswa terakhir.  

(4) Kotak sasaran pesawat diberikan dengan jarak yang berbeda- 

beda. Siswa dapat memilih sesuai kemampuan. 

(5) Ulangi kegiatan tersebut sampai guru memberikan instruksi 

untuk berhenti. 

c) Anak melakukan permainan tersebut. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

e) Guru mengajak anak melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 

f) Gambar Pelaksanaan 

 

Gambar 8. Pelaksanaan Permainan Pesawat Terbang 
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c. Permainan Zigzag Hewan 

1) Kompetensi Inti 

Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, 

agama, teknologi, seni, dan budaya dirumah, tempat bermain dan satuan 

PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, 

membau, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; 

dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. 

2) Kompetensi Dasar 

Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya, pengembangan 

motorik kasar dan motorik halus. Mengenal lingkungan alam (hewan, 

tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain). Mengenal teknologi 

sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan, dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Membuat gambar dengan teknik menempel.  

b) Berlari secara terkoordinasi. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus  

¾ Mengembangkan kemampuan motorik halus anak ketika 

menempel: saat siswa menempelkan gambar hewan. 

b) Motorik Kasar 

¾ Mengembangkan kelincahan: saat siswa zig-zag melewati 

cone. 
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5) Alokasi waktu  : 10 menit 

6) Alat dan bahan : 

a) 10-20 kertas dengan gambar hewan  (singa, sapi, kelinci, rusa, 

gajah ). 

b) Kertas kosong untuk menempel gambar hewan 

c) Lem kertas 

d) Cone 

7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan. 

b) Guru menjelaskan dan memberi contoh cara bermain”Permainan 

Zigzag Hewan” 

(1)  Siswa dibagi menjadi 2-3 kelompok yang terdiri 3-5 anak 

(sesuaikan dengan jumlah siswa). Setelah dibagi, siswa berdiri 

sesuai dengan kelompoknya masing- masing.  

(2) Siswa sebagai pemain pertama mengambil gambar hewan yang 

diinginkan, kemudian berlari zigzag ke tempat untuk menempel 

gambar. Selesai menempel siswa lari zigzag lagi untuk kembali 

ke posisi awal dan berganti pada pemain selanjutnya. 

(3) Ulangi kegiatan ini sampai gambar hewan habis. 

c) Siswa melakukan permainan ini. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

e) Guru melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 
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f) Gambar Pelaksanaan 

 

Gambar 9. Pelaksanaan Permainan Zigzag Hewan 

d. Permainan Rangkai Sedotan 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan 

dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan 

kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menggunakan teknologi sederhana untuk 

menyelesaikan tugas dan kegiatannya (peralatan rumah tangga, peralatan 

bermain, peralatan pertukangan dan lain-lain). Menunjukkan karya dan 

aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. 

3) Indikator 

a) Meronce 2 pola dengan berbagai media (manik-manik, sedotan, 

kertas, dau dan lain-lain).  

b) Menyusun kubus.  
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c) Menendang bola secara terarah. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Mengembangkan kemampuan siswa menggerakkan jari tangan: 

saat siswa merangkai pola dengan sedotan. 

¾ Mengembangkan kemampuan menggenggam:saat siswa 

menyusun kubus.  

b) Motorik Kasar 

¾ Menendang bola secara terarah, kekuatan dan koordinasi: saat 

siswa menendang bola untuk merobohkan menara kubus. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan : 

a) Sedotan ukuran besar 

b) Tali rafia (6 meter)  

c) Kubus 10- 15 buah 

d) Bola ukuran sedang 

7) Langkah-langkah kegiatan 

a) Guru mengajak anak untuk melakukan pemanasan 

b) Guru menjelaskan cara bermain “Permainan Rangkai Sedotan” 

(1) Bagi siswa menjadi 2 kelompok dengan anggota 3-5 orang 

(bila siswa banyak permainan dapat dibuat per grup, misalkan 

grup A kelompok 1 dan 2 bermain dahulu, setelah 5 menit 

dapat berganti grup selanjutnya sesuai jumlah kelompoknya). 
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(2) Kelompok pertama bertugas untuk menyusun kubus hingga 

membentuk sebuah menara berbentuk A, sedangkan kelompok 

kedua bertugas untuk meronce sedotan dengan rafia.  

(3) Saat kelompok pertama berhasil menyusun menara, kelompok 

kedua berhenti meronce kemudian siswa dari kelompok 

pertama berusaha merobohkan menara dengan menendangkan 

bola. Ketika menara roboh kelompok kedua bergantian 

menyusun kubus dan kelompok pertama meronce sedotan dan 

tali. 

(4) Ulangi kegiatan tersebut sampai ada kelompok selesai 

meronce. 

c) Siswa melakukan permainan tersebut 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak 

e) Guru mengajak anak melakukan gerakan-gerakan pendinginan 

f) Gambar Pelaksanaan 

 

Gambar 10. Pelaksanaan Permainan Rangkai Sedotan 

e. Permainan Gelas Merangkak 
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1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan,dan 

dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, karya secara produktif dan 

kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, air, batu-batuan dan lain-lain) 

dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi dan gerak tubuh. 

Menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan 

kegiatannya (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Menuangkan air ke dalam tempat penampungan.  

b) Merangkak dengan berbagai variasi. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Mengembangkan koordinasi mata dan jari-jari tangan: saat 

siswa memegang gelas kemudian menuangkan air dari gelas ke 

gelas selanjutnya.  

 

 

b) Motorik Kasar 
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¾ Mengembangkan daya tahan otot tangan dan kaki: saat siswa 

merangkak. 

5) Alokasi waktu : 10 menit 

6) Alat dan bahan : 

a) Air Putih 

b) Gelas Kecil (10 buah) 

c) Botol (2-3 buah) 

7) Langkah- langkah kegiatan : 

a) Guru bersama anak melakukan kegiatan pemanasan 

b) Guru menjelaskan cara bermain 

(1) Siswa dibagi menjadi 2- 3 kelompok dengan anggota 3-5 siswa 

(sesuaikan jumlah siswa). 

(2) Siswa kemudian berbaris sesuai dengan kelompoknya. Siswa 

dengan urutan pertama menempatkan posisi merangkak. 

Setelah aba- aba “mulai” siswa pemain pertama merangkak ke 

arah wadah berisi air kemudian menuangkannya pada gelas. 

Selanjutnya air dituangkan  pada gelas berikutnya sampai gelas 

paling ujung kemudian menuangkannya ke dalam botol. 

(3) Siswa yang selesai menuangkan air kemudian kembali ke garis 

start dan bergantian pada pemain selanjutnya. 

(4) Ulangi kegiatan tersebut hingga botol terisi penuh dengan air. 

c) Anak melakukan permainan 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 
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e) Guru melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 

f) Gambar Pelaksanaan 

 
Gambar 11. Pelaksanaan Permainan Gelas Merangkak 

 
4. Hasil Uji Coba Skala Besar 

Setelah melakukan uji coba skala kecil dan mendapatkan beberapa 

rekomendasi, maka ada sedikit peraturan yang direvisi. Setelah model permainan 

selesai direvisi, maka dilanjutkan untuk diujicobakan pada skala besar. 

Pelaksanaan uji coba skala besar dilakukan oleh guru TK. Saat pelaksanaan uji 

coba skala besar direkam dan kemudian dikonsultasikan kembali kepada ahli. 

Uji coba skala besar merupakan hasil tindak lanjut dari draft permainan 

yang diujicobakan di skala kecil dan sudah direvisi, untuk mengetahui sejauh 

mana kualitas model permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik bagi 

siswa TK. Uji coba skala besar dilakukan sebanyak 2 kali di 2 sekolah berbeda, 

yaitu TK ABA Gari 3 dengan jumlah siswa 15 anak dan TK ABA Teguhan 

dengan jumlah 13 anak. Di dalam uji coba skala besar ini mendapatkan data 

berupa evaluasi dan rekomendasi dari guru pengajar yang selanjutnya akan 

dijadikan bahan untuk revisi. 

Tabel 22. Hasil Uji Coba Skala Besar Penilaian Kualitas Permainan Biji-bijian  
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No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 0 4 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 1 3 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 1 3 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 4 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 0 4 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 1 3 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 0 4 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 4 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 1 3 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 1 3 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 0 4 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 2 2 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 1 3 

Frekuensi 0 0 0 8 44 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    32 220 

Jumlah Skor 252 
Presentase 96% 

Rerata Skor 4,8 
Kriteria Sangat Baik 

Tabel 22 di atas menunjukkan bahwa permainan “biji-bijan” memiliki 

jumlah rerata skor 252 (96%) dengan rerata 4,8. Rerata penilaian tersebut 

kemudian dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan 

status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif 

skala 5 rerata penilaian 4,8 terhadap kualitas permainan biji-bijian termasuk 

dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. 
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Tabel 23. Hasil Uji Coba Skala Besar Penilaian Kualitas Permainan Pesawat 
Terbang 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 0 4 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 0 4 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 1 3 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 4 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 0 4 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 1 3 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 0 4 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 1 3 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 4 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 1 3 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 0 4 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 0 4 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 1 3 

Frekuensi 0 0 0 5 47 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    20 235 

Jumlah Skor 255 
Presentase 98% 

Rerata Skor 4,9 
Kriteria Sangat Baik 

Permainan “pesawat terbang”  memiliki jumlah rerata skor 255 (98%) 

dengan rerata 4,9. Rerata penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam 

bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan status penilaiannya.  Sesuai dengan 

tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 5 rerata penilaian 4,9 terhadap 

kualitas permainan pesawat terbang termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena 

masuk dalam X > 4,2. 
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Tabel 24. Hasil Uji Coba Skala Besar Penilaian Kualitas Permainan Zigzag 
Hewan 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 0 4 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 0 4 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 1 3 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 4 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 1 3 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 0 4 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 1 3 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 1 3 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 4 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 2 2 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 0 4 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 0 4 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 1 3 

Frekuensi 0 0 0 7 45 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    28 225 

Jumlah Skor 253 
Presentase 97% 

Rerata Skor 4,86 
Kriteria Sangat Baik 

Permainan “zigzag  hewan” memiliki jumlah rerata skor 253 (97%) 

dengan rerata 4,86. Rerata penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam 

bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan status penilaiannya.  Sesuai dengan 

tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 5 rerata penilaian 4,86 

terhadap kualitas permainan zigzag hewan termasuk dalam kriteria “sangat baik” 

karena masuk dalam X > 4,2. 
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Tabel 25. Hasil Uji Coba Skala Besar Penilaian Kualitas Permainan Rangkai 
Sedotan 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 0 4 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 0 4 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 0 4 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 4 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 1 3 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 1 3 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 0 4 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 4 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 1 3 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 1 3 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 0 4 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 0 4 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 1 3 

Frekuensi 0 0 0 5 47 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    20 235 

Jumlah Skor 255 
Presentase 98% 

Rerata Skor 4,9 
Kriteria Sangat Baik 

Permainan “rangkai sedotan” memiliki jumlah rerata skor 255 (98%) 

dengan rerata 4,9. Rerata penilaian kemudian dikonversikan ke dalam bentuk 

kualitatif skala 5 untuk menentukan status penilaiannya.Sesuai dengan tabel 

konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 5 rerata penilaian 4,9 terhadap 

kualitas permainan rangkai sedotan termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena 

masuk dalam  X > 4,2. 
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Tabel 27. Hasil Uji Coba Skala Besar Penilaian Kualitas Permainan Gelas 
Merangkak 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Model permainan sesuai dengan kompetensi inti 
dan kompetensi dasar 

0 0 0 0 4 

2 Model sesuai dengan karakteristik siswa TK  0 0 0 0 4 
3 Model permainan dapat menarik perhatian siswa 0 0 0 1 3 
4 Model permainan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik kasar 
0 0 0 0 4 

5 Model permainan dapat mengembangkan 
kemampuan motorik halus 

0 0 0 0 4 

6 Petunjuk permainan jelas dan mudah dipahami 
oleh guru 

0 0 0 0 4 

7 Petunjuk permainan jelas dan mudah 
dipraktikkan oleh guru 

0 0 0 1 3 

8 Tingkat keamanan model sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 4 

9 Tingkat keamanan alat sesuai dengan standar 
keamanan 

0 0 0 0 4 

10 Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat 0 0 0 1 4 
11 Pengaturan peralatan jelas 0 0 0 0 4 
12 Peralatan menarik bagi siswa 0 0 0 0 4 
13 Pengaturan peralatan mudah dipahami siswa 0 0 0 1 3 

Frekuensi 0 0 0 4 48 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    16 240 

Jumlah Skor 256 
Presentase 98% 

Rerata Skor 4,9 
Kriteria Sangat Baik 

Permainan “gelas merangkak” memiliki jumlah rerata skor 256 (98%) 

dengan rerata 4,9. Rerata penilaian tersebut kemudian dikonversikan ke dalam 

bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan status penilaiannya.  Sesuai dengan 

tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 5 rerata penilaian 4,9 terhadap 

kualitas permainan gelas merangkak termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena 

masuk dalam X > 4,2.  
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Berdasarkan dengan data-data tersebut observer dapat menilai model 

permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik ini mudah dipahami dan 

dipraktikkan oleh guru TK, serta sesuai dengan kurikulum TK. Model permainan 

ini juga  sesuai dengan karakteristik siswa TK, menarik perhatian siswa, mudah 

dimainkan dan aman dilakukan serta dapat mengembangkan kemampuan motorik 

kasar dan halus siswa TK. 

Tabel 27. Hasil Uji Coba Skala Besar Penilaian Kelayakan Permainan Biji-bijian 
No Item yang dinilai Skala Nilai 

1 2 3 4 5 
1 Siswa dapat mengontrol tangan yang 

menggunakan otot halus. 
0 0 0 1 3 

2 Siswa dapat menjumput biji-bijian. 0 0 0 0 4 
3 Siswa dapat menggenggam biji-bijian dengan baik. 0 0 0 0 4 
4 Siswa dapat berjalan diatas garis lurus dengan 

keseimbangan yang baik 
0 0 0 1 3 

5 Siswa dapat berjalan diatas garis lurus dengan 
cepat dengan keseimbangan yang baik. 

0 0 0 1 3 

6 Siswa berhasil membungkukkan untuk menjumput 
biji-bijian tanpa terjatuh. 

0 0 0 1 3 

7 Siswa dapat mengklasifikasikan biji-bijian sesuai 
jenisnya. 

0 0 0 0 4 

Frekuensi    4 24 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    16 120 

Jumlah Skor 136 
Presentase 97% 

Rerata Skor 4,85 
 

Tabel 27 di atas menunjukkan bahwa permainan “biji-bijan” memiliki 

jumlah rerata skor 136 (97%) dengan rerata 4,85. Rerata penilaian kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan status 

penilaiannya. Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 5 

rerata penilaian 4,85 terhadap penilaian kelayakan permainan biji-bijian termasuk 

dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. Dari hasil tersebut 
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disimpulkan bahwa permainan biji-bijian layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran motorik bagi siswa TK. 

Tabel 28. Hasil Uji Coba Skala Besar Penilaian Kelayakan Permainan Pesawat 
Terbang 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat meniru melipat kertas. 0 0 0 0 4 
2 Siswa dapat mengembangkan kelenturan jari-

jari saat melipat kertas. 
0 0 0 0 4 

3 Siswa berhasil membuat pesawat. 0 0 0 1 3 
4 Siswa dapat mengayunkan lengan dengan kuat. 0 0 0 0 4 

5 Siswa dapat mengembangkan kemampuan 
melempar. 

0 0 0 1 3 

6 Siswa dapat melemparkan pesawat tepat 
sasaran. 

0 0 0 1 3 

7 Siswa dapat menghasilkan karya yang 
berhubungan dengan transportasi. 

0 0 0 0 4 

Frekuensi 0 0 0 3 25 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    12 125 

Jumlah Skor 137 
Presentase 98% 

Rerata Skor 4,9 
 

Tabel 28 di atas menunjukkan bahwa permainan “pesawat terbang” 

memiliki jumlah rerata skor 137 (98%) dengan rerata 4,9. Rerata penilaian 

kemudian dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan 

status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif 

skala 5 rerata penilaian 4,9 terhadap penilaian kelayakan permainan pesawat 

terbang termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan pesawat terbang layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran motorik bagi siswa TK. 
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Tabel 29. Hasil Uji Coba Skala Besar Penilaian Kelayakan Permainan Zigzag 
Hewan 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat menempelkan gambar dengan tepat. 0 0 0 0 4 

2 Siswa dapat menempel gambar dengan hasil rapi. 0 0 0 0 4 

3 Siswa dapat mengontrol tangan dengan baik. 0 0 0 0 4 

4 Siswa dapat berlari dengan lincah saat melewati 
cone. 

0 0 0 0 4 

5 Siswa  dapat berlari dengan cepat tanpa kesulitan. 0 0 0 1 3 

6 Siswa dapat mengkalsifikasikan hewan sesuai 
dengan jenisnya. 

0 0 0 0 4 

Frekuensi    1 23 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    4 115 

Jumlah Skor 119 
Presentase 99% 

Rerata Skor 4,95 
 

Tabel 29 di atas menunjukkan bahwa permainan “zigzag hewan” memiliki 

jumlah rerata skor 119 (99%) dengan rerata 4,95. Rerata penilaian kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan status 

penilaiannya. Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif skala 5 

rerata penilaian 4,95 terhadap penialian kelayakan permainan zigzag hewan 

termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan zigzag hewan layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran motorik bagi siswa TK. 
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Tabel 30. Hasil Uji Coba Skala  Besar  Penilaian Kelayakan Permainan Rangkai 
Sedotan 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat meronce dengan baik. 0 0 0 0 4 

2 Siswa dapat meronce dengan cepat. 0 0 0 0 4 

3 Siswa dapat menyusun kubus dengan baik. 0 0 0 0 4 

4 Siswa dapat menyusun kubus dengan cepat. 0 0 0 1 3 

5 Siswa dapat menendang dengan baik. 0 0 0 1 3 

6 Siswa dapat menendang bola tepat sasaran. 0 0 0 0 4 

7 Siswa dapat menggunakan peralatan permainan 
dengan baik. 

0 0 0 0 4 

Frekuensi    2 26 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    8 130 

Jumlah Skor 138 
Presentase 98% 

Rerata Skor 4,9 

Tabel 30  di atas menunjukkan bahwa permainan “rangkai sedoatan” 

memiliki jumlah rerata skor 138 (98%) dengan rerata 4,9. Rerata penilaian 

tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk 

menentukan status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke 

data kualitatif skala 5 rerata penilaian 4,9 terhadap penilaian kelayakan permainan 

rangkai sedotan termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 

4,2. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan rangkai sedotan layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran motorik bagi siswa TK. 
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Tabel 31. Hasil Uji Coba Skala Besar Penilaian Kelayakan Permainan Gelas 
Merangkak 

No Item yang dinilai Skala Nilai 
1 2 3 4 5 

1 Siswa dapat memegang gelas dengan baik. 0 0 0 0 4 
2 Siswa dapat menuangkan air tanpa tumpah. 0 0 0 0 4 
3 Siswa dapat melatih kekauatan tangan. 0 0 0 0 4 
4 Siswa dapat merangkak dengan cepat. 0 0 0 0 4 
5 Siswa dapat menuangkan air dengan posisi 

merangkak. 
0 0 0 0 4 

6 Siswa dapat menggunakan peralatan permainan 
dengan baik. 

0 0 0 0 4 

Frekuensi    0 24 
Jumlah (skala x ∑frekuensi)    0 120 

Jumlah Skor 120 
Presentase 100% 

Rerata Skor 5 
 

Tabel 31 di atas menunjukkan bahwa permainan “gelas merangkak” 

memiliki jumlah rerata skor 120 (100%) dengan rerata 5. Rerata penilaian tersebut 

kemudian dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif skala 5 untuk menentukan 

status penilaiannya.  Sesuai dengan tabel konversi data kuantatif ke data kualitatif 

skala 5 rerata penilaian 5 terhadap penilaian kelayakan permainan gelas 

merangkak termasuk dalam kriteria “sangat baik” karena masuk dalam X > 4,2. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan gelas merangkak layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran motorik bagi siswa TK. 

Berdasarkan dari hasil tersebut dapat ambil kesimpulan bahwa permainan-

permainan tersebut layak digunakan dalam pembelajaran fisik-motorik di TK. 

Model permainan layak digunakan untuk mengembangkan kemampuan motorik 

bagi siswa TK yang telah disesuaikan dengan karakterisitik siswa dan kurikulum 

TK. 
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5. Analisis Data Uji  Coba Skala Besar 

Berdasarkan hasil penilaian dari observer pada produk model yang telah 

diujicobakan dengan skala kecil, maka dapat dianalisis bahwa observer menilai 

bahwa model permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik ini sesuai 

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar TK. Model permainan sesuai 

dengan karakteristik siswa, menarik perhatian siswa dan dapat mengembangkan 

kemampuan motorik  kasar dan halus siswa TK.  Selain itu juga permainan ini 

mempunyai petunjuk yang jelas sehingga mudah dipahami dan dilakukan. 

Peralatan yang digunakan dalam permainan ini juga mudah didapat dan aman 

untuk digunakan siswa.  

Pengambilan data skala besar diharapkan mendapatkan masukan dari guru 

terkait permainan. Hal ini supaya permainan yang dikembangkan bisa berkualitas 

lebih baik. Secara umum, para guru yang mengajar saat pengambilan data skala 

besar ini menilai sangat baik, hanya ada rekomendasi.  

Rekomendasi yang disampaikan yaitu: 

a. Pada permainan “gelas merangkak” jarak antar gelas berjarak 1 sampai 1,5 

meter, agar siswa dapat merangkak lebih jauh. 

b. Pada permainan “rangkai sedotan”, saat kubus telah disusun kembali oleh 

kelompok lawan, siswa dari kelompok yang satu tidak berhenti meronce 

hanya siswa yang dapat giliran menendang yang berhenti.  

Hanya dua hal di atas yang menjadi rekomendasi setelah proses pengambilan data 

skala kecil. Dua rekomendasi di atas sebagai bahan tambahan untuk dimasukkan 

dalam peraturan permainan. 
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C. Revisi Produk 

Berdasarkan saran dan perbaikan dari tahap uji coba skala besar, maka 

selanjutnya dilakukan revisi terhadap produk. Saran dan perbaikan yang diberikan 

dari masing-masing pakar atau ahli adalah mengikuti rekomendasi dari guru, 

yaitu: 

1. Pada permainan “gelas merangkak” jarak antar gelas berjarak 1 sampai 1,5 

meter, agar siswa dapat merangkak lebih jauh. 

2. Pada permainan “rangkai sedotan”, saat kubus telah disusun kembali oleh 

kelompok lawan, siswa dari kelompok yang satu tidak berhenti meronce 

hanya siswa yang dapat giliran menendang yang berhenti.  

Tidak ada tambahan sasaran dan perbaikan yang diberikan dari masing-masing 

pakar (ahli), maka langkah selanjutnya dilakukan revisi terhadap model 

permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik siswa TK guna dijadikan 

produk akhir yang layak dan efektif untuk digunakan. Berikut adalah revisi 

produk akhir:  

a. Permainan Biji-bijian 

1) Kompetensi Inti 

Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, 

agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan 

PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, 

membau, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; 

dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. 
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2) Kompetensi Dasar 

a) Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya, pengembangan 

motorik kasar dan motorik halus.  

b) Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, 

batu-batuan, dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Menjumput sesuatu benda.  

b) Berjalan maju pada garis lurus. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Mengembangkan kemampuan mengontrol tangan yang 

menggunakan otot halus yaitu menjumput: saat siswa 

menjumput biji-bijian.  

b) Motorik Kasar 

¾ Mengembangkan keseimbangan: saat siswa berjalan di atas 

lakban. 

¾ Mengembangkan kelentukkan: saat siswa membungkuk 

mengambil biji-bijian. 

¾ Mengembangkan koordinasi. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan :  

a) Kacang Hijau, Kacang kedelai, Kacang tanah 

b) Lakban berwarna 
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c) Wadah tempat biji-bijian 

7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan. 

b) Guru menjelaskan dan memberi contoh cara bermain“Permainan 

Biji-bijian” 

(1) Siswa dibagi menjadi 2-3 kelompok yang terdiri dari 3-5 siswa 

(sesuaikan jumlah dengan jumlah siswa). 

(2) Siswa berkumpul sesuai kelompoknya dan berdiri pada lintasan 

masing-masing. Setelah semua siswa siap pada posisinya, 

pendidik memberikan aba-aba untuk memulai perlombaan.  

(3) Setelah bunyi mendengar aba-aba, siswa mulai berjalan di atas 

lakban dengan posisi kaki depan belakang. Siswa hanya boleh 

berjalan di atas lintasan yang ada. 

(4) Saat melintas siswa juga dengan menjumput biji-bijian yang 

berada pada samping-samping lintasan. Siswa hanya boleh 

mengambil masing-masing maksimal 6 biji untuk setiap 

jenisnya dalam sekali melintas. 

(5) Setelah sampai pada ujung lintasan siswa meletakkan biji-

bijian sesuai dengan tempatnya, kemudian siswa kembali 

kegaris start dan bergantian dengan siswa berikutnya. Lakukan 

permainan ini kurang lebih 10 menit.  

c) Siswa melakukan permainan ini. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada siswa. 
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e) Guru mengajak siswa untuk melakukan gerakan-gerakan 

pendinginan. 

f)  Gambar Pelaksanaan 

 
Gambar 12. Permainan Biji-bijian 

 
b. Permainan Pesawat Terbang 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan,dan 

dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, karya secara produktif dan 

kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, 

transportasi) dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh). 

3) Indikator 

a) Meniru melipat kertas sederhana (1-7 lipatan). 

b) Mengayunkan lengan dan melangkah. 
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4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Melatih kelenturan jari-jari tangan: saat siswa melipat kertas 

untuk membuat pesawat terbang.  

b) Motorik Kasar 

¾ Menggerakkan lengannya untuk kekuatan otot lengan: saat 

siswa mengayunkan lengannya. 

¾ Melatih ketepatan: saat siswa menerbangkannya pada kotak 

sasaran. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan : 

a) Kertas lipat 

b) Lakban  atau kertas untuk membuat kotak sasaran pesawat 

7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan 

b) Guru menjelaskan dan memberikan contoh “Permainan Pesawat 

Terbang” 

(1) Siswa dibagi menjadi 2-3 kelompok dengan masing- masing 

anggota 3- 5 anak (sesuaikan dengan jumlah siswa), kemudian 

berbaris sesuai dengan kelompoknya masing- masing. 

(2) Setelah siswa berdiri sesuai kelompoknya guru memberikan 

contoh dalam melipat pesawat secara sederhana, selesai 
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memberikan contoh guru akan memberikan aba-aba untuk 

memulai permainan. 

(3) Siswa pertama segera memulai membuat pesawat ketika aba-

aba “mulai”. Siswa uang sudah selesai melipat pesawat 

kemudian menerbangkannya pada kotak sasaran. Setelah siswa 

pertama selesai akan dilanjutkan dengan siswa kedua sampai 

siswa terakhir.  

(4) Kotak sasaran pesawat diberikan dengan jarak yang berbeda- 

beda. Siswa dapat memilih sesuai kemampuan. 

(5) Ulangi kegiatan tersebut sampai guru memberikan instruksi 

untuk berhenti. 

c) Anak melakukan permainan tersebut. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

e) Guru mengajak anak melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 

f) Gambar Pelaksanaan  

 

Gambar 13. Permainan Pesawat Terbang 
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c. Permainan Zigzag Hewan 

1) Kompetensi Inti 

Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, 

agama, teknologi, seni, dan budaya dirumah, tempat bermain dan satuan 

PAUD dengan cara: mengamati dengan indera (melihat, mendengar, 

membau, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; 

dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. 

2) Kompetensi Dasar 

Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya, pengembangan 

motorik kasar dan motorik halus. Mengenal lingkungan alam (hewan, 

tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain). Mengenal teknologi 

sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan, dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Membuat gambar dengan teknik menempel.  

b) Berlari secara terkoordinasi. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus  

¾ Mengembangkan kemampuan motorik halus anak ketika 

menempel: saat siswa menempelkan gambar hewan. 

b) Motorik Kasar 

¾ Mengembangkan kelincahan: saat siswa zigzag melewati cone. 

5) Alokasi waktu  : 10 menit 
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6) Alat dan bahan : 

a) 10-20 kertas dengan gambar hewan  (singa, sapi, kelinci, rusa, 

gajah ). 

b) Kertas kosong untuk menempel gambar hewan 

c) Lem kertas 

d) Cone 

7) Langkah-langkah Kegiatan 

a) Guru mengajak anak melakukan gerakan pemanasan. 

b) Guru menjelaskan dan memberi contoh cara bermain”Permainan 

Zigzag Hewan” 

(1) Siswa dibagi menjadi 2-3 kelompok yang terdiri 3-5 anak 

(sesuaikan dengan jumlah siswa). Setelah dibagi, siswa berdiri 

sesuai dengan kelompoknya masing- masing.  

(2) Siswa sebagai pemain pertama mengambil gambar hewan yang 

diinginkan, kemudian berlari zigzag ke tempat untuk menempel 

gambar. Selesai menempel siswa lari zigzag lagi untuk kembali 

ke posisi awal dan berganti pada pemain selanjutnya. 

(3) Ulangi kegiatan ini sampai gambar hewan habis. 

c) Siswa melakukan permainan ini. 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

e) Guru melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 
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f) Gambar Pelaksanaan 

 

Gambar 14. Permainan Zigzag Hewan 

d. Permainan Rangkai Sedotan 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan 

dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan 

kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menggunakan teknologi sederhana untuk 

menyelesaikan tugas dan kegiatannya (peralatan rumah tangga, peralatan 

bermain, peralatan pertukangan dan lain-lain). Menunjukkan karya dan 

aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. 

3) Indikator 

a) Meronce 2 pola dengan berbagai media (manik-manik, sedotan, 

kertas, dau dan lain-lain).  

b) Menyusun kubus.  



159 
 

c) Menendang bola secara terarah. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Mengembangkan kemampuan siswa menggerakkan jari tangan: 

saat siswa merangkai pola dengan sedotan. 

¾ Mengembangkan kemampuan menggenggam:saat siswa 

menyusun kubus.  

b) Motorik Kasar 

¾ Menendang bola secara terarah, kekuatan dan koordinasi: saat 

siswa menendang bola untuk merobohkan menara kubus. 

5) Alokasi Waktu : 10 menit 

6) Alat dan Bahan : 

a) Sedotan ukuran besar 

b) Tali rafia (6 meter)  

c) Kubus 10- 15 buah 

d) Bola ukuran sedang 

7)  Langkah-langkah kegiatan 

a) Guru mengajak anak untuk melakukan pemanasan 

b) Guru menjelaskan cara bermain “Permainan Rangkai Sedotan” 

(1) Bagi siswa menjadi 2 kelompok dengan anggota 3-5 orang 

(bila siswa banyak permainan dapat dibuat per grup, misalkan 

grup A kelompok 1 dan 2 bermain dahulu, setelah 5 menit 

dapat berganti grup selanjutnya sesuai jumlah kelompoknya). 
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(2) Kelompok pertama bertugas untuk menyusun kubus hingga 

membentuk sebuah menara berbentuk A, sedangkan kelompok 

kedua bertugas untuk meronce sedotan dengan rafia.  

(3) Saat kelompok pertama berhasil menyusun menara, kelompok 

kedua berhenti meronce kemudian siswa dari kelompok 

pertama berusaha merobohkan menara dengan menendangkan 

bola. Ketika menara roboh kelompok kedua bergantian 

menyusun kubus dan kelompok pertama meronce sedotan dan 

tali. 

(4) Ulangi kegiatan tersebut sampai ada kelompok selesai 

meronce. 

c) Siswa melakukan permainan tersebut 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak 

e) Guru mengajak anak melakukan gerakan-gerakan pendinginan 

f) Gambar Pelaksanaan 

 

Gambar 15. Permainan Rangkai Sedotan 
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e. Permainan Gelas Merangkak 

1) Kompetensi Inti 

Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan,dan 

dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, karya secara produktif dan 

kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. 

2) Kompetensi Dasar 

Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar 

dan motorik halus. Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan 

lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, air, batu-batuan dan lain-lain) 

dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi dan gerak tubuh. 

Menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan 

kegiatannya (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan dan lain-lain). 

3) Indikator 

a) Menuangkan air ke dalam tempat penampungan.  

b) Merangkak dengan berbagai variasi. 

4) Tujuan Permainan 

a) Motorik Halus 

¾ Mengembangkan koordinasi mata dan jari-jari tangan: saat 

siswa memegang gelas kemudian menuangkan air dari gelas ke 

gelas selanjutnya.  
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b) Motorik Kasar 

¾ Mengembangkan daya tahan otot tangan dan kaki: saat siswa 

merangkak. 

5) Alokasi waktu  : 10 menit 

6) Alat dan bahan : 

a) Air Putih 

b) Gelas Kecil (10 buah) 

c) Botol (2-3 buah) 

7) Langkah- langkah kegiatan : 

a) Guru bersama anak melakukan kegiatan pemanasan 

b) Guru menjelaskan cara bermain 

(1) Siswa dibagi menjadi 2- 3 kelompok dengan anggota 3-5 siswa 

(sesuaikan jumlah siswa). 

(2) Siswa kemudian berbaris sesuai dengan kelompoknya. Siswa 

dengan urutan pertama menempatkan posisi merangkak. 

Setelah mendengar aba- aba “mulai” siswa pemain pertama 

merangkak ke arah wadah berisi air kemudian menuangkannya 

pada gelas. Selanjutnya air dituangkan  pada gelas berikutnya 

sampai gelas paling ujung kemudian menuangkannya ke dalam 

botol. 

(3) Siswa yang selesai menuangkan air kemudian kembali ke garis 

start dan bergantian pada pemain selanjutnya. 

(4) Ulangi kegiatan tersebut hingga botol terisi penuh dengan air. 
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c) Anak melakukan permainan 

d) Guru memberikan dorongan dan bimbingan pada anak. 

e) Guru melakukan gerakan-gerakan pendinginan. 

f) Gambar Pelaksanaan 

 

Gambar 16. Permainan Gelas Merangkak 

D. Kajian Produk Akhir 

Produk akhir pada penelitian ini diperoleh berdasarkan kajian literatur dan 

hasil observasi studi pendahuluan sehingga ditemui berbagai potensi masalah 

yang terjadi pada siswa TK. Berdasarkan potensi masalah yang ditemukan, 

melalui kajian teori dikembangkan sebuah draft  model permainan yang kemudian 

divalidasi oleh para ahli dan diujicobakan pada uji skala kecil dengan subjek 

terbatas hingga uji skala besar dengan jumlah subjek coba lebih luas dari uji skala 

kecil serta melalui beberapa tahapan revisi hingga tahap akhir, yaitu produk 

operasional atau implementasi yang menghasilkan suatu  produk penelitian berupa 

buku model permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik bagi siswa 

TK. 
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Model permainan untuk mengembangkan kemampuan bagi motorik siswa 

TK ini dikemas dalam  bentuk buku permainan sebagai pedoman deskripsi 

tertulis. Produk tersebut disajikan secara menarik dan spesifik supaya model 

permainan yang dikembangkan dapat dipahami oleh pembaca secara baik dan 

benar tentang bentuk model permainan, tujuan pelaksanaan, sasaran yang dituju, 

alat yang diperlukan hingga cara pelaksanaan setiap model permainan. DI dalam 

buku terdapat latihan pemanasan, lima model permainan inti dan latihan 

pendinginan. Berikut adalah produk akhir model permainan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik siswa TK. 

Produk yang dihasilkan dibuat dengan memperhatikan beberapa aspek 

kriteria, yaitu: 

1. Karakteristik model permainan untuk mengembangkan kemampuan motorik 

siswa TK 

Model permainan  yang dikembangkan merupakan bentuk model 

permainan yang disesuaikan dengan  kurikulum dan karakteristik siswa TK  serta 

tujuan dari proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan  motorik 

bagi siswa TK. Model permainan yang dikembangkan untuk mengembangkan 

kemampuan motorik kasar dan motorik halus siswa secara bersama-sama, serta 

menghasilkan permainan yang menarik perhatian siswa. Model permainan ini juga 

mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh guru TK serta alat yang dibutuhkan 

mudah untuk didapatkan. 
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2. Aspek yang dikembangkan dalam model permainan 

Berikut merupakan penjelasan setiap model permainan untuk 

mengembangkan kemampuan motorik bagi siswa TK yang disesuaikan dengan 

kurikulum dan karakteristik siswa TK. 

a. Permainan Biji-bijian 

Indikator dalam permainan biji-bijian adalah menjumput sesuatu benda 

dan berjalan maju pada garis lurus. Aspek motorik yang dikembangkan dalam 

permainan biji-bijian  ini adalah kemampuan mengontrol tangan yang 

menggunakan otot halus, keseimbangan, dan kelentukkan serta koordinasi. 

Mengembangkan kemampuan mengontrol tangan yang menggunakan otot 

halus adalah ketika siswa menjumput biji-bijian. Mengembangkan 

keseimbangan adalaha saat siswa berjalan di atas lakban. Mengembangkan 

kelentukkan adalah saat siswa membungkuk mengambil biji-bijian.  

b. Permainan Pesawat Terbang 

Indikator dalam permainan pesawat terbang adalah meniru melipat 

kertas sederhana (1-7 lipatan), mengayunkan lengan dan melangkah, serta 

ketepatan. Aspek motorik yang dikembangkan dalam permainan ini yaitu: 

kelenturan jari-jari tangan dan kekuatan otot lengan. Melatih kelenturan jari-

jari tangan adalah saat siswa melipat kertas untuk membuat pesawat terbang.  

Sedangkan, menggerakkan lengannya untuk kekuatan otot lengan adalah 

disaat siswa mengayunkan lengannya. Melatih ketepatan terjadi saat siswa 

menerbangkannya pada kotak sasaran. 
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c. Permainan Zigzag Hewan 

Indikator dalam permainan pesawat terbang adalah  membuat gambar 

dengan teknik menempel dan berlari secara terkoordinasi. Aspek yang 

dikembangkan adalah kemampuan motorik halus anak ketika menempel dan 

kelincahan. Mengembangkan kemampuan motorik halus anak ketika 

menempel terjadi saat siswa menempelkan gambar hewan. Mengembangkan 

kelincahan terjadi saat siswa zig-zag melewati cone. 

d. Permainan Rangkai Sedotan 

Indikator dalam permainan rangkai sedotan adalah meronce 2 pola 

dengan berbagai media (manik-manik, sedotan, kertas, dau dan lain-lain), 

menyusun kubus dan menendang bola secara terarah. Aspek yang 

dikembangkan dalam permainan rangkai sedotan ini adalah kemampuan siswa 

menggerakkan jari tangan, kemampuan menggenggam, menendang bola 

secara terarah, kekuatan dan koordinasi. Mengembangkan kemampuan siswa 

menggerakkan jari tangan terjadi di  saat siswa merangkai pola dengan 

sedotan. Sedangkan mengembangkan kemampuan menggenggam adalah saat 

siswa menyusun kubus. Menendang bola secara terarah, kekuatan dan 

koordinasi terjadi disaat siswa menendang bola untuk merobohkan menara 

kubus. 
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e. Permainan Gelas Merangkak 

Indikator dalam permainan  gelas merangkak adalah menuangkan air 

ke dalam tempat penampungan dan merangkak dengan berbagai variasi. 

Aspek yang dikembangkan dalam permainan gelas merangkak adalah  

koordinasi mata dan jari-jari tangan dan daya tahan otot tangan serta kaki. 

Mengembangkan koordinasi mata dan jari-jari tangan adalah saat siswa 

memegang gelas kemudian menuangkan air dari gelas ke gelas selanjutnya.  

Mengembangkan daya tahan otot tangan dan kaki adalah saat siswa 

merangkak. 

3. Penilaian perkembangan siswa 

Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh  mana tujuan 

yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dengan kata lain, penilaian berfungsi 

sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Model 

permainan ini berhasil atau dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar dan 

motorik halus bagi siswa TK.  

Dari segi pelaksanaan model permainan selama penelitian berlangsung 

terlihat bahwa anak merasa senang dan antusias dalam menjalani aktivitas 

bermain, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penilaian guru menggunakan angket 

penilaian yang memberikan hasil bahwa model permainan yang dikembangkan 

mudah dipahami dan dilakukan serta mampu memotivasi diri setiap anak untuk 

melakukan aktivitas bermain dengan baik dan benar sehingga menimbulkan 

perasaan senang dan semangat dalam diri anak. Selain itu, dari segi peralatan yang 

digunakan dalam setiap model permainan dinilai aman dan menarik untuk 
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digunakan saat  proses pembelajaran. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji 

kelayakan dapat disimpulkan bahwa produk berupa model permainan yang 

dikembangkan dalam penelitian ini layak digunakan dalam pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan  motorik bagi siswa TK. 

E. Keunggulan dan Kelemahan Produk yang Dikembangkan 

1. Keunggulan  

a) Model permainan sesuai dengan kurikulum dan karakteristik siswa TK. 

b) Permainan dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar dan 

motorik halus siswa TK. 

c) Permainan menarik bagi siswa TK. 

d) Permainan mudah dilaksanakan oleh guru dan siswa. 

e) Alat yang digunakan mudah didapat dan aman untuk digunakan anak. 

2. Kelemahan  

a) Produk akhir penelitian hanya berupa buku, tidak dilengkapi dengan 

video. 

b) Saat permainan membutuhkan guru pembimbing lebih dari satu. 

c) Permainan membutuhkan instruksi lebih dari satu kali.  

F. Keterbatasan Penelitian  

Adapun keterbatasan penelitian yang dialami selama  proses penelitian, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Uji efektifitas belum dilakukan untuk menguji kefektifan permainan. 

2. Wawancara studi pendahuluan dan uji coba di lapangan tidak seluruhnya 

terdokumentasikan dengan baik. 


