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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

1. Populasi dan Lokasi Penelitian 

Populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa yang 

 berusia 7-12 tahun pada SDN Pasanggrahan, yang berlokasi di Jl. Palka Km. 

 08, Kp. Pasanggrahan, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, 

 Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 42163. 

2. Sampel Penelitian 

Mengenai Sampel Sugiyono (2013, hlm.117) menjelaskan bahwa 

 “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

 populasi tersebut”. Bila sebuah populasi tergolong kedalam kategori besar 

 maka seorang peneliti secara kasar tidak akan memaksakan mempelajari 

 seluruh populasi yang ada, karena dibenturkan oleh beberapa keterbatasan, 

 misalnya keterbatasan dari materi, waktu serta sumber daya manusia. Maka 

 peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu dengan 

 catatan sampel tersebut harus bersifat benar-benar mewakili dari populasi 

 tersebut. 

Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

 teknik purposive sampling, dimana sampel ditentukan sesuai dengan kriteria 

 permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Siswa yang menjadi sampel adalah siswa yang berusia 7-12 tahun 

pada SDN Pasanggrahan.  

2. Penelitian ini hanya pada gerak lokomotor, non lokomotor dan 

manipulatif dalam permainan outbound berdasarkan kelompok usia 

7-12 tahun siswa SDN Pasanggrahan 
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B. Desain Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah atau cara yang dilakukan  

peneliti dengan maksud untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2013, 

hlm.3), “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”. Sedangkan desain penelitian berupa 

tahapan-tahapan yang kelak akan dilakukan dalam penelitian.Terdapat tiga  

metode penelitian dilihat dari tingkat kealamiahannya, yaitu penelitian 

eksperimen, survey, dan naturalistik (kualitatif). Dalam penelitian ini, peneliti  

menggunakan metode penelitian eksperimen, yaitu “metode penelitian yang  

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan” (Sugiyono, 2013, hlm. 72). 

Dari pengertian menurut Sugiyono di atas, yang dimaksud dengan 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain untuk penelitian ini adalah 

peneliti mencari analisa gerak dalam permainan outbound berdasarkan kelompok 

usia 7-12 tahun siswa Sekolah Dasar Negeri Gegerkalong 1-2. Perlakuan 

diberikan selama satu kali pertemuan yang kemudian diakhiri dengan tes 

keterampilan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Terdapat  

beberapa bentuk desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian, antara 

lain : Pre-Experimental Design, True Experimental Design, Factorial Design, 

dan Quasi Experimental. Penelitian ini menggunakan PreEksperimental Designs 

(nondesigns), yaitu desain penelitian yang belum merupakan eksperimen 

sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh 

terhadap terbentuknya variabel dependen. Terdapat beberapa bentuk 

Pre-Eksperimental Designs, yaitu: One-Shot Case Study, One Group  

Pretest-Posttest Design, dan Intact-Group Comparison. Desain yang digunakan  

dalam penelitian ini adalah One-Shot Case Study. 
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Model penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut  : 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X. : Perlakuan yang diberikan, yaitu gerak lokomotor, non- lokomotor, dan 

manipulatif dalam permainan outbound. 

O. : Tes yang diberikan ialah keterampilan gerak lokomotor, non-lokomotor, 

dan manipulatif 

 

Paradigma di atas akan dilaksanakan oleh peneliti sebagai berikut : 

X. : Peneliti akan memberikan suatu perlakuan kepada suatu kelompok atau 

sampel yang telah ditetapkan. Perlakuan yang akan diberikan berupa 

gerak lokomotor, non- lokomotor, dan manipulatif dalam permainan 

outbound yang akan diterapkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan. Perlakuan ini membutuhkan waktu satu kali 

pertemuan. 

O. : Peneliti memberikan evaluasi berupa tes kepada masing-masing 

individu yang dilakukan dalam satu kali pertemuan. Tes akan dimulai 

dengan sampel melakukan rangkaian gerak lokomotor, non- lokomotor 

dan manipulatif dalam permainan outbound. 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 38) “Variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Senada dengan pengertian di atas, Kidder dalam 

Sugiyono (2011, hlm. 38) menyatakan bahwa “Variabel adalah suatu kualitas 

X  O 

Sugiyono, (2013, hlm. 75) 
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dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya”.  

Terdapat beberapa jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel 

dependen, variabel moderator, variabel intervening dan variabel kontrol. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan 

variabel terikat (dependen). 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas disebut juga variabel independen. Menurut Sugiyono 

 (2011, hlm.39) “Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

 atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat”. 

 Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah analisa gerak dalam 

 permainan outbound. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat disebut juga variabel dependen. Menurut Sugiyono 

 (2011, hlm.39) “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

 yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini 

 variabel terikatnya adalah kelompok usia sekolah dasar. 

 

D. Definisi Operasional 

Pada penelitian aspek yang diamati adalah sebagai berikut : (1) Gerak 

Lokomotor (2) Gerak Non-Lokomotor (3) Gerak Manipulatif. Untuk 

mempermudah makna dan interpretasi, maka dalam penelitian ini digunakan 

beberapa istilah yang dijabarkan dalam definisi operasional sebagai berikut : 

1. Gerak Lokomotor 

Gerak lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari 

 satu tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh keatas, seperti: 

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

 meloncat , melompat, meluncur, dan lari seperti kuda berlari. 

2. Gerak Non-Lokomotor 

Kemampuan non- lokomotor dilakukan di tempat, tanpa ada 

 ruang gerak yang memadai. Kemampuan non- lokomotor terdiri dari 
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 menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan 

 menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, 

 melambungkan, dan lain-lain 

3. Gerak Manipulatif 

Gerak manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai 

 macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan 

 tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan 

 dalam keterampilan kemampuan gerak dasar ini. 

Manipulasi objek jauh lebih unggul dari pada koordinasi 

 mata-kaki dan tangan-mata. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif 

 terdiri dari: 

1) Gerak mendorong (melempar, memukul, menendang). 

2) Gerakan menerima (menangkap) obyek adalah kemampuan 

penting yang dapat  diajarkan dengan menggunakan bola yang 

terbuat dari bantalan karet. 

3) Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola. 

3. Analisa 

Analisa kemunculan gerak lokomotor, non- lokomotor, dan 

 manipulatif dalam permainan outbound berdasarkan kelompok usia 

 sekolah dasar adalah cara yang di lakukan untuk menelaah 

 temuan-temuan kemunculan gerak lokomotor, non- lokomotor, dan 

 manipulatif yang dimunculkan dalam permainan outbound pada proses 

 pembelajaran.  

Adapun alat yang digunakan untuk membantu analisa tersebut 

yakni melalui tes dan action camera untuk menganalisa kemunculan 

secara spesifik. 
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E. Jenis Gerak Lokomotor, Non-Lokomotor, dan Manipulatif Dalam 

Permainan Outbound Untuk Menampilkan Gerak Lokomotor, 

Non-Lokomotor, dan Manipulatif Kelompok Usia 7-12 tahun siswa laki-laki 

Sekolah Dasar  

Analisa gerak dalam permainan outbound yang dilaksanakan adalah 

permainan yang mengacu pada kelompok usia sekolah dasar. Model permainan 

yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan keterampilan 

gerak lokomotor, non- lokomotor, dan manipulatif siswa laki- laki kelompok usia 

sekolah dasar. Permainan outbound yang digunakan dalam penelitian ini dibuat 

bervariasi agar siswa lebih tertarik dan senang. Jenis analisa gerak dalam 

permainan outbound berdasarkan kelompok usia sekolah dasar yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Gerak Lokomotor Dalam Permainan Outbound 

1. Sherpa walk 

 Waktu   : 25 menit 

 Bahan/alat  : 

 Tali rafia untuk membuat lintasan 

 Kain untuk menutupi mata 

 Balok kayu untuk rintangan (bisa diganti apa saja) 

 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok 

dan setiap kelompok terdiridari anggota dengan jumlah 

ganjil 

2. Minta masing-masing kelompok untuk menyiapkan 

pasangan-pasangan yang akan mengikuti lomba sherpa 

walk. Satu pasangan terdiri dari seorang sherpa (tukang 

gendong) dan pendaki (digendong) dan semuanya memakai 

kain penutup mata 

3. Masing-masing pasangan dari setiap kelompok bersiap di 
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garis start. Pada aba-aba yang telah ditentukan, setiap 

pasangan harus berlomba mencapai garis finish melewati 

lintasan dan rintangan yang ada. 

4. Karena mata sherpa dan pendaki ditutup, maka tugas 

pemimpin kelompok untuk memandu mereka. Pemimpin 

kelompok hanya boleh membantu dalam bentuk perkataan, 

tidak diperbolehkan memegang peserta lomba 

5. Jika salah satu pasangan telah mencapai garis finish, maka 

pasangan selanjutnya diperbolehkan memulai lomba 

6. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan lomba, 

merekalah pemenangnya. 

3. PERJALANAN TIGA ORANG CACAT 

 Waktu   : 15 menit 

 Alat/bahan  : 

 Penutup mata 

 Penutup telinga 

 Rafia untuk jalur lintasan 

 Barang-barang untuk dijadikan rintangan dalam jalur 

perjalanan peserta 

 Langkah-langkah 

1. Peserta diminta membentuk kelompok berjumlah tiga 

orang 

2. Setiap orang dalam kelompok itu akan berperan sebagai si 

tuli, si lumpuh, dan si buta. 

3. Tugas mereka adalah berjalan melewati jalur lintasan yang 

berperintang secara bersama-sama 

4. Si tuli tidak bisa mendengar, tetapi masih bisa bersuara; si 

buta tidak bisa melihat, tetapi masih bisa mendengar dan 

berbicara; sedangkan si lumpuh masih bisa melihat dan 

mendengar. 
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5. Kesuksesan kelompok tersebut tergantung pada 

kekompakan dan ke kreatifitasan kelompok untuk 

berkomunikasi efektif dan bergerak secepat mungkin 

9. MEMANDU ORANG BUTA 

 Waktu   : 20 menit 

 Alat/bahan  : 

 Kain penutup mata 

 Barang-barang yang dapat dijadikan rintangan di rute 

perjalanan 

 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah   

1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok  

2. Minta setiap kelompok untuk berdiri berbaris ke belakang 

dengan ketua kelompok berdiri paling depan 

3. Persilakan semua kelompok untuk mengenakan kain 

penutup mata kecuali ketua kelompok dan semua orang 

memegang pundak orang di depannya 

4. Masing-masing kelompok harus melakukan perjalanan 

melewati jalur atau rute yang telah ditentukan 

5. Tugas ketua kelompok adalah memandu kelompoknya agar 

bisa melakukan perjalanan sampai tujuan dengan selamat 

dan dengan waktu sesingkat mungkin, dengan syarat 

barisan kelompoknya tidak boleh terputus 

6. Kelompok yang paling cepat sampai ke tujuan adalah 

pemenangnya 

11. LANGIT DAN BUMI 

 Waktu   : 15 menit 

 Alat/bahan  : - 

 Jumlah peserta : 7-20 orang 

 Langkah-langkah 
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1. Peserta dipersilakan berdiri dan berbaris dengan jarak satu 

tangan antara satu sama lain 

2. Ketika fasilitator memberikan aba-aba “langit” maka 

peserta harus memberikan aba-aba “bumi” maka peserta 

harus melompat ke belakang 

3. Permainan dilanjutkan terus, level permainan ditingkatkan 

dengan mempercepat aba-aba. 

4. Jika ada peserta yang salah, maka ia akan bertabrakan 

dengan peserta di depan atau belakangnya 

15. MELINTASI KAWAT LISTRIK 

 Waktu   : 20 menit 

 Alat/bahan  : Tali rafia dan bambu untuk masing-masing 

      kelompok 

 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah  

1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok dan bagikan satu 

batang bambu kepada setiap kelompok 

2. Tugas masing-masing kelompok adalah menyebrangi kawat 

listrik (tali rafia) yang telah dibentangkan setinggi dada dan 

tidak boleh ada anggota badan yang menyentuhnya 

3. Bambu dapat dipakai sebagai jembatan penyeberangan dari 

sisi satu ke sisi lainnya 

4. Jika ada anggota tubuh peserta yang menyentuh tali rafia, 

peserta itu harus mengulangi penyeberangan dari awal 

5. Kelompok yang paling cepat berpindah tempat merekalah 

pemenangnya 

2. Gerak Non-Lokomotor Dalam Permainan Outbound 

7. BERDIRI SERENTAK 

 Waktu   : 20 menit 

 Alat/bahan  : - 
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 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok dan 

dipersilakan berdiri berbanjar 

2. Peserta diminta untuk berhitung dimulai dari yang paling 

ujung, kemudian peserta yang menyebutkan nomer genap 

diminta untuk membalikkan badan, tetapi masih tetap 

berada dalam barisan 

3. Setiap kelompok dipersilakan untuk merapatkan barisan 

dengan cara saling mengaitkan siku dengan teman 

disebelahnya 

4. Setelah dirasa cukup rapat, barisan peserta dipersilakan 

duduk dengan kaki berselonjor  

5. Pada hitungan ke tiga, tiap kelompok harus berdiri dengan 

kompak dan tidak boleh ada anggota kelompok yang 

terjatuh 

6. Kelompok yang paling cepat berdiri dan paling kompak 

adalah pemenangnya 

11. CHEERLEADER GAME 

 Waktu   : 20-30 menit 

 Alat/bahan  : - 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok yang terdiri 

dari 5-10 orang 

2. Masing-masing kelompok diminta membuat susunan 

manusia piramid yang biasanya diperagakan oleh 

kelompok cheerleader 

3. Setelah piramid terbentuk, setiap kelompok harus 

mempertahankannya selama lima belas detik 

4. Kelompok yang paling cepat dan bisa mempertahankan 
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susunannya  

15. BAYANGAN CERMIN 

 Waktu   : 15 menit 

 Bahan/alat  : - 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta berpasang-pasangan, jika 

jumlah peserta ganjil, maka peserta yang tidak 

mendapatkan pasangan bisa menjadi pasangan fasilitator 

2. Satu orang dalam pasangan tersebut berperan sebagai orang 

yang bercermin dan pasangannya berperan sebagai 

bayangan dalam cermin 

3. Orang yang berperan sebagai bayangan cermin harus 

meniru semua gerakan orang yang bercermin, tetapi tentu 

saja dengan posisi terbalik. Misal orang yang bercermin 

mengangkat tangan kanan, bayangan dalam cermin 

mengangkat tangan kiri 

4. Setelah beberapa kali percobaan pasangan bisa berganti 

peran, orang yang bercermin menjadi bayangan dalam 

cermin sebaliknya. 

16. CINCIN JARI AJAIB 

 Waktu   : 25 menit 

 Bahan/alat  : Cincin sejumlah kelompok 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok dan bagikan satu 

cincin pada setiap kelompok 

2. Minta peserta untuk memasukkan benda yang ukurannya 

lebih besar ke dalam cincin (misal meja, kursi, dsb) 

3. Biarkan kelompok bekerja dan setalah waktu habis, tanya 
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apakah mereka berhasil melaksanakan tugasnya atau tidak 

dan bagaimana caranya 

5. selama waktu yang ditentukan merekalah pemenangnya 

19. KEPLOK SATU DUA 

 Waktu   : 20 menit 

 Bahan/alat  : - 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Peserta diminta berdiri melingkar 

2. Ketika fasilitator memberikan aba-aba keplok 1, maka 

peserta harus bertepuk tangan 2 kali. Jika aba-aba fasilitator 

adalah keplok 2, maka peserta harus melakukan 1 tepukan 

tangan 

3. Demikian seterusnya dan fasilitator terus meningkatkan 

level permainan dengan mempercepat aba-aba 

4. Jika ada peserta yang salah melakukan tepukan, mereka 

dikumpulkan di luar lingkaran dan diberi hukuman ketika 

permainan usai 

3. Gerak Manipulatif Dalam Permainan Outbound 

2. GIRING BOLA 

 Waktu   : 20 menit 

 Alat/bahan  : Bola plastik sejumlah kelompok 

 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok 

dan membagikan satu bola pada setiap kelompok 

2. Tugas setiap kelompok adalah menggiring bola 

menggunakan punggung dari titik START sampai FINISH 

3. Pasangan pertama memulai lomba dari titik START sampai 

FINISH dan dilanjutkan oleh pasangan berikutnya dari titik 
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FINISH ke START, begitu seterusnya sampai semua 

pasangan mendapat giliran 

4. Jika ada pasangan yang menjatuhkan bola, maka pasangan 

itu harus mengulangi dari awal 

5. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan lomba adalah 

pemenangnya 

16. HOLLAHOP BERPINDAH 

 Waktu   : 15 menit 

 Bahan/alat  : Tali Rafia 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang)Langkah-langkah 

1. Peserta outbound training dibagi menjadi beberapa 

kelompok besar. Kemudian insruktur outbound 

memerintahkan seluruh anggota kelompok berpegangan 

tangan sehingga membentuk garis lurus.  

2. Hollahop ditaruh di ujung kanan, kemudian peserta 

outbound diminta untuk memindahkan hollahop tersebut ke 

sebelah kiri tanpa memutus pegangan tangan. Kemudian 

tantangan di ubah dengan menggunakan tali, kemudian 

dengan menggunakan webbing.  

3. Apabila sudah maka tantangan berikutnya adalah, hollahop 

ditaruh di sebelah kanan, webbing ditaruh disebelah kiri. 

Kemudian peserta diminta memindahkan benda tersebut ke 

sisi yang berseberangan secara bersamaan. 

19. METEOR GARDEN 

 Waktu   : 15 menit 

 Bahan/alat  : Balon dan Kain 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Permainan meteor garden dimainkan secara kelompok. 

Jumlah anggota kelompok antara 10-15 orang 
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2. Instruktur dan fasilitator melemparkan bola dari balik 

penghalang, dan peserta harus dapat menangkap bola, 

tetapi harus tetap berada di garis pembatas yang berbentuk 

persegi 

3. Lemparan bola dilakukan dengan cepat dan tidak beraturan, 

agar peserta kesulitan menangkapnya 

4. Setelah bola ditangkap, langsung dimasukkan kedalam 

kantong plastik yang telah disediakan 

15. VOLLEY BALLON 

 Waktu   : 15 menit 

 Bahan/alat  : Balon, Tali Rafia, Kain 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Peserta outbound dibagi dalam dua team, paling ideal 

masing-masing team berjumlah 16 orang.  

2. Tali rafiah dibuat berbentuk kotak seperti lapangan volley 

mini dan kain pembatas dibuat sebagai net.  

3. Masing-masing peserta diminta untuk memegang ujung 

kain. Satu kain pelempar untuk 4 orang.  

4. Peserta outbound melempar balon dengan menggunakan 

kain pelempar yang dipegang oleh 4 orang. Team lawan 

bertugas menangkap balon dengan kain, kemudian 

melempar lagi seperti semula.  

5. Team dengan nilai point terbanyak adalah pemenangnya 

17. BALL TOSSING 

 Waktu   : 25 menit 

 Bahan/alat  : Bola plastik, Pluit dan Stopwatch 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Peserta diminta untuk membentuk lingkaran dengan wajah 
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menghadap ketengah dan berhadapan dengan peserta lain.  

2. Selanjutnya peserta diminta untuk melempar sebuah bola 

kepeserta lain dengan menyebutkan namanya sendiri dan 

nama orang yang diberi bola.  

3. Selanjutnya orang yang diberi bola juga menyebut 

namanya dan memberikan kepada orang lain sambil 

menyebut nama orang lain. hal yang sama dilakukan secara 

bergantian pada peserta lainnya. 

 

F. Permainan Outbound Untuk Menampilkan Gerak Lokomotor, 

Non-Lokomotor,  dan Manipulatif Kelompok Usia 7-12 tahun siswa 

laki-laki Sekolah Dasar 

Pada permainan outbound ini, gerak yang digunakan siswa untuk 

bermain antara lain: (1) lokomotor, (2) non-lokomotor, dan (3) manipulatif. 

Bentuk dari kegiatan pembelajaran permainan outbound yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan awal 

Pertama-tama siswa dibariskan terlebih dahulu dengan 

 membentuk lingkaran untuk melakukan pemanasan. Pemanasan 

 dipimpin oleh salah satu siswa yang berada ditengah dengan bantuan 

 guru. 

2. Kegiatan Inti 

Setelah pemanasan selesai dilakukan, siswa bersiap untuk 

 melaksanakan permainan outbound. Guru memberikan pengertian 

 terlebih dahulu tentang permainan outbound sekaligus memberikan 

 contoh cara melakukan permainan tersebut. Setelah dirasa siswa mampu 

 menangkap apa yang dijelaskan guru, siswa mempraktikkan gerakan 

 tersebut. Pada permainan outbound ini, ada lima permainan yang harus 

 dilakukan oleh siswa, yaitu : 

1) Gerak Lokomotor Dalam Permainan Outbound 
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1. Sherpa walk 

 Waktu   : 25 menit 

 Bahan/alat  : 

 Tali rafia untuk membuat lintasan 

 Kain untuk menutupi mata 

 Balok kayu untuk rintangan (bisa diganti apa saja) 

 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa 

kelompok dan setiap kelompok terdiridari anggota 

dengan jumlah ganjil 

2. Minta masing-masing kelompok untuk menyiapkan 

pasangan-pasangan yang akan mengikuti lomba sherpa 

walk. Satu pasangan terdiri dari seorang sherpa (tukang 

gendong) dan pendaki (digendong) dan semuanya 

memakai kain penutup mata 

3. Masing-masing pasangan dari setiap kelompok bersiap 

di garis start. Pada aba-aba yang telah ditentukan, 

setiap pasangan harus berlomba mencapai garis finish 

melewati lintasan dan rintangan yang ada. 

4. Karena mata sherpa dan pendaki ditutup, maka tugas 

pemimpin kelompok untuk memandu mereka. 

Pemimpin kelompok hanya boleh membantu dalam 

bentuk perkataan, tidak diperbolehkan memegang 

peserta lomba 

5. Jika salah satu pasangan telah mencapai garis finish, 

maka pasangan selanjutnya diperbolehkan memulai 

lomba 

6. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan lomba, 

merekalah pemenangnya. 
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3. PERJALANAN TIGA ORANG CACAT 

 Waktu   : 15 menit 

 Alat/bahan  : 

 Penutup mata 

 Penutup telinga 

 Rafia untuk jalur lintasan 

 Barang-barang untuk dijadikan rintangan dalam jalur 

perjalanan peserta 

 Langkah-langkah 

1. Peserta diminta membentuk kelompok berjumlah tiga 

orang 

2. Setiap orang dalam kelompok itu akan berperan 

sebagai si tuli, si lumpuh, dan si buta. 

3. Tugas mereka adalah berjalan melewati jalur lintasan 

yang berperintang secara bersama-sama 

4. Si tuli tidak bisa mendengar, tetapi masih bisa bersuara; 

si buta tidak bisa melihat, tetapi masih bisa mendengar 

dan berbicara; sedangkan si lumpuh masih bisa melihat 

dan mendengar. 

5. Kesuksesan kelompok tersebut tergantung pada 

kekompakan dan ke kreatifitasan kelompok untuk 

berkomunikasi efektif dan bergerak secepat mungkin 

9. MEMANDU ORANG BUTA 

 Waktu   : 20 menit 

 Alat/bahan  : 

 Kain penutup mata 

 Barang-barang yang dapat dijadikan rintangan di rute 

perjalanan 

 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah   
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1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok  

2. Minta setiap kelompok untuk berdiri berbaris ke 

belakang dengan ketua kelompok berdiri paling depan 

3. Persilakan semua kelompok untuk mengenakan kain 

penutup mata kecuali ketua kelompok dan semua 

orang memegang pundak orang di depannya 

4. Masing-masing kelompok harus melakukan perjalanan 

melewati jalur atau rute yang telah ditentukan 

5. Tugas ketua kelompok adalah memandu kelompoknya 

agar bisa melakukan perjalanan sampai tujuan dengan 

selamat dan dengan waktu sesingkat mungkin, dengan 

syarat barisan kelompoknya tidak boleh terputus 

6. Kelompok yang paling cepat sampai ke tujuan adalah 

pemenangnya 

11. LANGIT DAN BUMI 

 Waktu   : 15 menit 

 Alat/bahan  : - 

 Jumlah peserta : 7-20 orang 

 Langkah-langkah 

1. Peserta dipersilakan berdiri dan berbaris dengan jarak 

satu tangan antara satu sama lain 

2. Ketika fasilitator memberikan aba-aba “langit” maka 

peserta harus memberikan aba-aba “bumi” maka 

peserta harus melompat ke belakang 

3. Permainan dilanjutkan terus, level permainan 

ditingkatkan dengan mempercepat aba-aba. 

4. Jika ada peserta yang salah, maka ia akan bertabrakan 

dengan peserta di depan atau belakangnya 

15. MELINTASI KAWAT LISTRIK 

 Waktu   : 20 menit 
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 Alat/bahan  : Tali rafia dan bambu untuk    

    masing-masing kelompok 

 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah  

1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok dan bagikan 

satu batang bambu kepada setiap kelompok 

2. Tugas masing-masing kelompok adalah menyebrangi 

kawat listrik (tali rafia) yang telah dibentangkan 

setinggi dada dan tidak boleh ada anggota badan yang 

menyentuhnya 

3. Bambu dapat dipakai sebagai jembatan penyeberangan 

dari sisi satu ke sisi lainnya 

4. Jika ada anggota tubuh peserta yang menyentuh tali 

rafia, peserta itu harus mengulangi penyeberangan dari 

awal 

5. Kelompok yang paling cepat berpindah tempat 

merekalah pemenangnya 

 

Gambar 2.1 Rangkaian Gerak Lokomotor Dalam Permainan Outbound 
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2) Gerak Non-Lokomotor Dalam Permainan Outbound 

7. BERDIRI SERENTAK 

 Waktu   : 20 menit 

 Alat/bahan  : - 

 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi dua kelompok dan 

dipersilakan berdiri berbanjar 

2. Peserta diminta untuk berhitung dimulai dari yang 

paling ujung, kemudian peserta yang menyebutkan 

nomer genap diminta untuk membalikkan badan, tetapi 

masih tetap berada dalam barisan 

3. Setiap kelompok dipersilakan untuk merapatkan 

barisan dengan cara saling mengaitkan siku dengan 

teman disebelahnya 

4. Setelah dirasa cukup rapat, barisan peserta dipersilakan 

duduk dengan kaki berselonjor  

5. Pada hitungan ke tiga, tiap kelompok harus berdiri 

dengan kompak dan tidak boleh ada anggota kelompok 

yang terjatuh 

6. Kelompok yang paling cepat berdiri dan paling 

kompak adalah pemenangnya 

11. CHEERLEADER GAME 

 Waktu   : 20-30 menit 

 Alat/bahan  : - 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok yang 

terdiri dari 5-10 orang 

2. Masing-masing kelompok diminta membuat susunan 

manusia piramid yang biasanya diperagakan oleh 
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kelompok cheerleader 

3. Setelah piramid terbentuk, setiap kelompok harus 

mempertahankannya selama lima belas detik 

4. Kelompok yang paling cepat dan bisa mempertahankan 

susunannya  

15. BAYANGAN CERMIN 

 Waktu   : 15 menit 

 Bahan/alat  : - 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta berpasang-pasangan, jika 

jumlah peserta ganjil, maka peserta yang tidak 

mendapatkan pasangan bisa menjadi pasangan 

fasilitator 

2. Satu orang dalam pasangan tersebut berperan sebagai 

orang yang bercermin dan pasangannya berperan 

sebagai bayangan dalam cermin 

3. Orang yang berperan sebagai bayangan cermin harus 

meniru semua gerakan orang yang bercermin, tetapi 

tentu saja dengan posisi terbalik. Misal orang yang 

bercermin mengangkat tangan kanan, bayangan dalam 

cermin mengangkat tangan kiri 

4. Setelah beberapa kali percobaan pasangan bisa 

berganti peran, orang yang bercermin menjadi 

bayangan dalam cermin sebaliknya. 

16. CINCIN JARI AJAIB 

 Waktu   : 25 menit 

 Bahan/alat  : Cincin sejumlah kelompok 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 
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1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok dan bagikan 

satu cincin pada setiap kelompok 

2. Minta peserta untuk memasukkan benda yang 

ukurannya lebih besar ke dalam cincin (misal meja, 

kursi, dsb) 

3. Biarkan kelompok bekerja dan setalah waktu habis, 

tanya apakah mereka berhasil melaksanakan tugasnya 

atau tidak dan bagaimana caranya 

4. selama waktu yang ditentukan merekalah 

pemenangnya 

19. KEPLOK SATU DUA 

 Waktu   : 20 menit 

 Bahan/alat  : - 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Peserta diminta berdiri melingkar 

2. Ketika fasilitator memberikan aba-aba keplok 1, maka 

peserta harus bertepuk tangan 2 kali. Jika aba-aba 

fasilitator adalah keplok 2, maka peserta harus 

melakukan 1 tepukan tangan 

3. Demikian seterusnya dan fasilitator terus 

meningkatkan level permainan dengan mempercepat 

aba-aba 

4. Jika ada peserta yang salah melakukan tepukan, 

mereka dikumpulkan di luar lingkaran dan diberi 

hukuman ketika permainan usai 
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Gambar 2.2 Rangkaian Gerak Non-Lokomotor Dalam Permainan Outbound 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Gerak Manipulatif Dalam Permainan Outbound 

2. GIRING BOLA 

 Waktu   : 20 menit 

 Alat/bahan  : Bola plastik sejumlah kelompok 

 Jumlah peserta : Berkelompok (7-20) 

 Langkah-langkah 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa 

kelompok dan membagikan satu bola pada setiap 

kelompok 

2. Tugas setiap kelompok adalah menggiring bola 
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FINISH 

3. Pasangan pertama memulai lomba dari titik START 

sampai FINISH dan dilanjutkan oleh pasangan 

berikutnya dari titik FINISH ke START, begitu 

seterusnya sampai semua pasangan mendapat giliran 

4. Jika ada pasangan yang menjatuhkan bola, maka 

pasangan itu harus mengulangi dari awal 
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5. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan lomba 

adalah pemenangnya 

16. HOLLAHOP BERPINDAH 

 Waktu   : 15 menit 

 Bahan/alat  : Tali Rafia 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Peserta outbound training dibagi menjadi beberapa 

kelompok besar. Kemudian insruktur outbound 

memerintahkan seluruh anggota kelompok 

berpegangan tangan sehingga membentuk garis lurus.  

2. Hollahop ditaruh di ujung kanan, kemudian peserta 

outbound diminta untuk memindahkan hollahop 

tersebut ke sebelah kiri tanpa memutus pegangan 

tangan. Kemudian tantangan di ubah dengan 

menggunakan tali, kemudian dengan menggunakan 

webbing.  

3. Apabila sudah maka tantangan berikutnya adalah, 

hollahop ditaruh di sebelah kanan, webbing ditaruh 

disebelah kiri. Kemudian peserta diminta 

memindahkan benda tersebut ke sisi yang 

berseberangan secara bersamaan. 

19. METEOR GARDEN 

 Waktu   : 15 menit 

 Bahan/alat  : Balon dan Kain 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Permainan meteor garden dimainkan secara kelompok. 

Jumlah anggota kelompok antara 10-15 orang 

2. Instruktur dan fasilitator melemparkan bola dari balik 
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penghalang, dan peserta harus dapat menangkap bola, 

tetapi harus tetap berada di garis pembatas yang 

berbentuk persegi 

3. Lemparan bola dilakukan dengan cepat dan tidak 

beraturan, agar peserta kesulitan menangkapnya 

4. Setelah bola ditangkap, langsung dimasukkan kedalam 

kantong plastik yang telah disediakan 

15. VOLLEY BALLON 

 Waktu   : 15 menit 

 Bahan/alat  : Balon, Tali Rafia, Kain 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Peserta outbound dibagi dalam dua team, paling ideal 

masing-masing team berjumlah 16 orang.  

2. Tali rafiah dibuat berbentuk kotak seperti lapangan 

volley mini dan kain pembatas dibuat sebagai net.  

3. Masing-masing peserta diminta untuk memegang 

ujung kain. Satu kain pelempar untuk 4 orang.  

4. Peserta outbound melempar balon dengan 

menggunakan kain pelempar yang dipegang oleh 4 

orang. Team lawan bertugas menangkap balon dengan 

kain, kemudian melempar lagi seperti semula.  

5. Team dengan nilai point terbanyak adalah 

pemenangnya 

17. BALL TOSSING 

 Waktu   : 25 menit 

 Bahan/alat  : Bola plastik, Pluit dan Stopwatch 

 Jumlah Peserta : Bekelompok (7-20 orang) 

 Langkah-langkah 

1. Peserta diminta untuk membentuk lingkaran dengan 
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wajah menghadap ketengah dan berhadapan dengan 

peserta lain.  

2. Selanjutnya peserta diminta untuk melempar sebuah 

bola kepeserta lain dengan menyebutkan namanya 

sendiri dan nama orang yang diberi bola.  

3. Selanjutnya orang yang diberi bola juga menyebut 

namanya dan memberikan kepada orang lain sambil 

menyebut nama orang lain. hal yang sama dilakukan 

secara bergantian pada peserta lainnya. 

 

Gambar 2.3 Rangkaian Gerak Manipulatif Dalam Permainan Outbound 
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Menurut Suharsimi Arikunto (2012, hlm. 203), instrumen adalah alat 
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rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk  

mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor”.  

Setiyadi (2006, hlm. 151) juga mendefinisikan “Tes dalam sebuah penelitian  

adalah agar siswa dapat terkondisi untuk memproduksi data yang diinginkan 

oleh peneliti”. Dalam proses tes, peneliti akan memberikan tanda atau tally pada 

kolom tempat peristiwa muncul, sistem ini disebut sistem tanda (sign system). 

Daftar jenis kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan tes untuk 

siswa meliputi aspek lokomotor, non- lokomotor, dan manipulatif. Cara 

pemberian skor pada pengamatan yang dilakukan yaitu dengan rentangan skor 

mulai dari “sangat kurang” sampai dengan “sangat baik” dengan cara memberi 

tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

 

Tabel 3.1 Rentang Skor 

No. Skor Kriteria 

1. 5 Sangat baik 

2. 4 Baik 

3. 3 Cukup 

4. 2 Kurang  

5. 1 Sangat kurang 

 

Berikut ini adalah faktor, indikator, dan jumlah butir pengamatan yang 

akan digunakan pada observasi siswa : 

 

Tabel 3.2 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Pengamatan 

 

No. Faktor Indikator Jumlah 

 

1. 

 

 

Lokomotor 

 

Kemampuan siswa mempraktekkan keterampilan 

gerak jalan, lari, lompat, dan loncat 

 

 

12 
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2. 

 

 

Non-Lokomotor 

Kemampuan siswa mempraktekkan keterampilan 

gerak menekuk dan meregang, mendorong dan 

menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat 

dan memutar, mengocok, melingkar, dan 

melambungkan 

 

 

9 

3. Manipulatif 

Kemampuan siswa mempraktekkan keterampilan 

gerak mendorong (melempar, memukul, 

menendang), menerima (menangkap), dan 

menggiring bola 

13 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data gerak lokomotor, non-lokomotor, dan 

manipulatif dalam permainan outbound berdasarkan kelompok usia sekolah 

dasar. Proses pengambilan data ini dilakukan lima kali yaitu pada hari Senin, 

Selasa, Rabu, Kamis dan Jum’at. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan 

data adalah sebagai berikut : 

1. Menyeleksi data tes dari pengamatan pada sampel sebagai sumber data, 

maka harus diseleksi untuk diperiksa keabsahan tes tersebut. Karena 

mungkin saja pada sebagian butir pengamatan tes, terdapat butir 

pengamatan yang tidak terisi. 

2. Memasukkan input data atau skor tersebut pada program komputer 

kingsoft spreadsheets. 

3. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

program komputer SPSS 20.0 

a. Validitas 

1) Memasukkan data hasil uji coba instrumen pada entri SPSS 

20.0. 

2) Klik analize pada menu toolbar SPSS.20.0. dan pilih scale 

kategori reliability analysis. 

3) Setelah masuk pada kategori reliability analysis, klik 
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bagian statistik yang berada dipojok kanan atas. Ceklis item, 

scale dan scale if item selected. Selanjutnya klik continoue. 

4) Masih pada kategori reliability analysis, pindahkan data ke 

kolom item. Selanjutnya akan muncul data. 

5) Nilai hasil uji validitas (r hitung) dapat dilihat dari 

corrected item total corelation. 

6) Ketentuannya, apabila nilai dari corrected item total 

corelation < 0.336 maka butir pengamatan tidak valid. 

7) Tersedia dalam lampiran 

b. Reliabilitas 

1) Masukan data hasil uji coba instrumen pada entri SPSS 

20.0. 

2) Klik analize pada menu toolbar SPSS dan pilih scale 

kategori reliability analysis. 

3) Setelah masuk pada kategori reliability analysis, klik 

bagian statistik yang berada dipojok kanan atas. Ceklis item, 

scale dan scale if item selected. Selanjutnya klik continoue. 

4) Masih pada kategori reliability analysis, pindahkan data ke 

kolom item. Selanjutnya akan muncul data. 

5) Tersedia dalam lampiran  

 

I. Analisis Data  

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data tes gerak 

lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan outbound 

berdasarkan kelompok usia 7-12 tahun siswa SDN Pasanggrahan. Data 

kemudian akan dideskripsikan dengan dihitung menggunakan mean, standar 

deviasi, varian, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Uji asumsi yang digunakan 

adalah normalitas, homogenitas, dan hipotesis untuk data gerak lokomotor, 

non- lokomotor, dan manipulatif dalam permainan outbound yang hendak diuji 

kebermaknaan beda mean. Uji normalitas akan menggunakan Kolmogrov 
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Smirnov, sedangkan homogenitas menggunakan levene’s test melalui SPSS 20.0. 

Dan untuk uji hipotesis menggunakan Anova dengan SPSS 20.0. serta untuk uji 

persentase menggunakan program komputer kingsoft spreadsheets kemudian 

diklasifikasikan dengan klasifikasi persentase pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Klasifikasi Persentase 

 

No Persentase Klasifikasi Makna 

1. 90,1 - 100 % Sangat Baik Digunakan 

2. 70,1 - 90 % Baik Digunakan 

3. 40,1 - 70 % Cukup Digunakan 

4. 20,1 - 40 % Kurang Diperbaiki 

5. 0 - 20 % Sangat Kurang Dibuang 

  

Guilford dalam Martin (2010, hlm. 56) 

 

J. Pelaksanaan Eksperimen 

Penelitian ini hanya dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama 

adalah pemberian perlakuan atau treatment kepada para sampel yang akan 

diteliti. Pada tahap ini dilakukan sebanyak satu kali, tahapan kedua adalah 

melaksanakan tes. Tes ini dilakukan setelah selesai melaksanakan treatment. 

1. Skenario Pembelajaran  

Peneliti melakukan beberapa tahapan dalam memulai pembelajaran. 

 Terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan eksperimen ini, yaitu : 

a. Perkenalan  

Sebelum memulai melakukan penelitian, peneliti menjelaskan 

sedikit mengenai keseluruhan penelitian. Menjelaskan pengertian dari 

gerak dalam permainan outbound, tahapan-tahapan yang akan dilakukan, 

dan penggunaan metode ini dalam menampilkan keterampilan gerak 

lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemudian memberitahukan 
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tujuan dari dilakukannya penelitian ini agar siswa serius dan semangat 

dalam mencoba metode ini. 

b. Perlakuan (treatment) 

Perlakuan diberikan sebanyak satu kali. Selama perlakuan 

 berlangsung, peneliti akan melakukan tahapan-tahapan yang ada dalam 

 metode ini .  

1) Pembentukan pengalaman (Experience) 

Peneliti akan menentukan tema yang nantinya akan 

dikembangkan dalam penerapan gerak dalam permainan outbound. 

2) Perenungan pengalaman (Reflect) 

Merencanakan aktivitas-aktivitas gerak lokomotor, 

non- lokomotor, dan manipulatif yang nantinya akan ada di dalam 

permainan outbound. Hal ini berguna untuk mempermudah siswa 

dalam mereka-reka kegiatan dan interaksi yang terjadi. 

3) Pembentukan Konsep (Form Concept) 

Setelah mengetahui aktivitas gerak lokomotor, 

non- lokomotor, dan manipulatif dalam permainan outbound peneliti 

menentukan konsep yang akan digunakan. 

4) Pengujian Konsep (Test Concept) 

Setelah melalui tahapan tersebut, peneliti meminta siswa 

untuk mempraktekkan gerak lokomotor, non- lokomotor, dan 

manipulatif dalam permainan outbound. Hal ini dapat dilakukan saat 

perlakuan (treatment). 

2. Tes 

Setelah peneliti memberikan perlakuan kepada sampel, dan sampel 

telah selesai menampilkan hasil dari gerak lokomotor, non- lokomotor, dan 

manipulatif dalam permainan outbound. Peneliti melakukan tes dalam satu 

kali pertemuan.  

Tes yang akan diberikan adalah tes keterampilan gerak lokomotor, 

non-lokomotor, dan manipulatif tanpa melakukan persiapan terlebih dahulu. 


