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Lampiran 6. Instrument Penelitian

a. Lembar Wawancara dengan Kepala Sekolah BA Aisyiyah Wonoketro
1. Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai kepala sekolah di BA Aisyiyah

Wonoketro? Mohon jelaskan

Jawab :

Saya menjabat di BA Aisyiyah Wonoketro sejak tahun 2006 setelah ibu

siti pudjiasti purna.

2. Bagaiman susunan organisasi sekolah di BA Aisyiyah Wonoketro?mohon

jelaskan

Jawab :

Struktur organisai yang ada di BA Aisyiyah Wonoketro terdiri dari ketua

yayasan,kepala sekolah, ketua komite, guru kelas, siswa siswi.

3. Kurikulum apa yang ibu terapkan di BA Aisyiyah Wonoketro? Mohon

jelaskan

Kurikulum di BA Aisyiyah Wonoketro menggunakan K.13

4. Sejak kapan permainan games motoric skill di terapkan di sekolah ini? Mohon

jelaskan

Jawab :

Permainan games motoric skill di BA Aisyiyah Wonoketro kami terapka

sejak tahun 2018.

5. Bagai mana perkembangan motoric kasar anak di BA Aisyiyah

Wonoketro? Mohon jelaskan

Jawab :

Alhamdulillah perkembangan motoric kasar anak di BA Aisyiyah

Wonoketro berkembang dengan baik,terbukti dalam perlombaan motoric

kasar, missal senam anak-anak BA aisyiyah wonoketro selalu

mendapatkan juara.
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6. Sarana apa saja yang ada di BA Aisyiyah Wonoketro ibu untuk

perkembangan motoric kasar?Mohon jelaskan?

Jawab:

Untuk sarana perkembangan motoric kasar di BA Aisyiyah Wonoketro

yaitu meliputi, televise, DVD, Laptop, sound, printer, untuk digunakan

untuk senam setiap pagi atau pembelajaran yang lain dan APE luar (

ayunan, bola dunia, jarring laba-laba, tangga majemuk, papan titian, dll)

7. Mengapa ibu memilih permainan games motoric skill dalam

meninggkatkan motorik kasar anak? Mohon jelaskan?

Jawab:

Karena permainan ini sangat diminati  oleh sebagian besar siswa,karena di

dalam permainan ini berbagai macam gerak (tidak monoton) sehingga

anak-anak tertarik dengan permainan ini,dan didalam media ini terdapat

dekorasi yang sangat menarik, terdiri berbagai warna dan bermacam-

macam gambar. Dan permainan ini sangat aman, karena tidak

menggunakan media yang berbahaya.
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b. Instrumen observasi Guru dalam penerapan Gams Motoric Skill Dalam

Pengembangan Motoric Kasar

Tahapan Kegiatan Uraiana

1. Kegiatan

Persiapan

a. Menyiapkan alat dan
media yang diperlukan
dalam pelaksanaan games
motoric skill

b. Mengkomunikasikan tema
dan kegiatan yang akan
dilakukan oleh anak

c. Menyampaikan aturan
permainan

2. Kegiatan

Pelaksanaan

a. Mengarahkan anak
dalam kegiatan
games motoric skill

b. Memberikan contoh dan
memperagakan games
motoric skill

c. Membimbing anak
dalam games motoric skill

d. memotivasi anak agar
dapat mengikuti games
motoric skill

a. Mengobservasi anak
selama kegiatan games
motoric skill

3.   Kegiatan

Penutup

a.   Memberikan kesempatan
kepada  anak  untuk
mengemukakan
pendapatnya    selama
mengikuti   games motoric
skill

b.   memberikan reward kepada
semua anak yang telah
menyelesaikan permainan
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b. Lembar wawancara dengan guru kelas
Lembar Wawancara Guru BA Aisyiyah Wonoketro

Identitas Guru

Nama :Sulastri,S.Pd.I

Pendidikan Terakhir : SI

Alamat : Jintab Wonoketro Jetis Ponorogo

No Aspek Yang Diamati uraian

1 Adakah kegiatan permainan
games motoric skill di RPPH

Ada, setiap hari rabu dan sabtu  kami
membuat RPPH games motoric skill

2 Adakah pelaksanaankegiatan
permainan games motoric skill

Ada, setiap hari rabu dan sabtu, Kemi
menerapkan permainan  ini

3 Apakah guru menyediakan
media banner dalam
permainan games motoric
skill

Iya, setiap menjelang kegiatan games
motoric skill guru selalu menyiapkan
media permainan yang berupa banner

4 Apakah guru menjelaskan
tenteng permainan games
motoric skill

Untuk kelompok B guru hanya
memantau, kerena mereka sudah terbiasa
dengan permainan ini,sehingga anak
sudah pahan dengan tatacara dan atun
mainnya.5 Apakah guru menjelaskan

tenteng aturan main games
motoric skill

Tidak, karena sudah paham  dengan
permainan ini

6 Apakah  guru mengajak anak
dan mengarahkan anak untuk
bermain games motoric skill

Iya, guru selalu mengajak dan
mengarahkan anak untuk bermain games
motoric skill

7 Apakah guru memberi contoh
kepada anak cara bermain
permainan games motoric skill

Tidak, karena mereka sudah bisa cara
bermain games motoric skill
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8 Guru membimbing anak jika
anak mengalami kesulitan
bermain games motoric skill

Iya, jika masih ada anak yang
mengalami kesulitan guru selalu
membimbing anak

9 Apakah guru memotivasi anak
yang kurang tertarik dalam
permainan ini agar anak mau
bermain games motoric skill

Iya, guru selalu memotifasi anak yang
kurang tertarik dengan games motoric
skill agar anak mau bermain permainan
ini

10 Apakah guru memberikan
kesempatan kepada anak
untuk mengungkapkan
perasaanya setelah melakukan
permainan ini

Iyan, guru selaluu bertanya perasaan
anak dan memberikan kesemptan kepada
anak untuk mengungkapkan perasaanyya
setelah bermain games motoric skill

11 Apakh guru memverikan
kesempatan kepada anak yang
belum bisa menyelesaikan
permainan ini untuk
mengulang lagi

Iya, selagi anak masih mau guru selalu
memberikan kesempatan kepada anak
yang belum bisa menyelesaikan games
motoric skill untuk mengulangi
permainan ini

12 Apakah guru selalu
memberikan pujian bagi anak
yang dapat menyelesaiakan
permainan ini

Iya, karena dengan dipuji anak-anak
akan menjadi senang dan semangat

13 Apakah guru membuat
penilaian setelah permainan
selesai

Iya, guru selalu membuat penilaian
setelah permainan selaesai
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Lembar Wawancara Guru BA Aisyiyah Wonoketro

Identitas Guru

Nama :Sumarmi,S.Pd.

Pendidikan Terakhir : SI

Alamat : Campurrejo Sambit Ponorogo

No Aspek Yang Diamati Kegiatan Yang Dilakukan

1 Adakah kegiatan permainan
games motoric skill di RPPH

Ada, permainan games motoric skill ada
di RPPH sesuai jadwal yaitu hari selasa
dan jumat

2 Adakah pelaksanaan kegiatan
permainan games motoric skill

Ada, setiap hari selasa dan jumat,
permainan games motoric skill selalu di
laksanakan.

3 Apakah guru menyediakan
media banner dalam
permainan games motoric
skill

Iya, sebelum permainan dimulai guru
selalu mempersiapkan media yang akan
di gunakan, dan untuk games motoric
skill ini menggunakan media banner

4 Apakah guru menjelaskan
tenteng permainan games
motoric skill

Iya, kearena masih kelompok A maka
guru menjelaskan tenteang apa games
motoric skill itu kepada anak sebelum
permainan dimulai.

5 Apakah guru menjelaskan
tenteng aturan main games
motoric skill

Iya, sebelum permainan guru
menjelaskan aturan main kepada anak

6 Apakah  guru mengajak anak
dan mengarahkan anak untuk
bermain games motoric skill

Iya, guru sebisa mungkin mengajak dan
mengarahkan  ke anak untuk bermain
games ini,meskipun masih ada yang
masih belum mau karena mereka masih
malu7 Apakah guru memberi contoh

kepada anak cara bermain
permainan games motoric skill

Iya, guru selalu memberi contoh
sebelum anak bermain, jadi gurunya
bermain dulu dan anak-anak di suruh
memperhatikan
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8 Guru membimbing anak jika
anak mengalami kesulitan
bermain games motoric skill

Iya, guru selalu membimbing anak yang
mengalami kesulitan dalam permainan
ini

9 Apakah guru memotivasi anak
yang kurang tertarik dalam
permainan ini agar anak mau
bermain games motoric skill

Selalu,dengan berbagai cara dan rayuan
agar si anak menjadi tertarik dengan
permainan ini

10 Apakah guru memberikan
kesempatan kepada anak
untuk mengungkapkan
perasaanya setelah melakukan
permainan ini

Iya, guru selalu memberikan kesempatan
untuk mengungkapkan perasaannya
setelah permainan selesai

11 Apakh guru memberikan
kesempatan kepada anak yang
belum bisa menyelesaikan
permainan ini untuk
mengulang lagi

Iya, selama anak masih mau bermain,
guru selalu memberi kesempatan kepada
anak untuk bermain lagi

12 Apakah guru selalu
memberikan pujian bagi anak
yang dapat menyelesaiakan
permainan ini

Iya guru selalu memberi pujian kepada
anak yang dapat menyelesaikan
permainan ini,meskipun cuma dengan
tepuk tangan atau dengan katak”hebat”

13 Apakah guru membuat
penilaian setelah permainan
selesai

Iya, setelah permainan selesai guru
membuat penilaian
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c. Lampiran observasi

lampiran Instrumen Observasi Siswa

Penerapan Games Motoric Skill Dalam Pengembangan Motoric Kasar

Identitas siswa

Nama : Aqueena

Umur : 6 tahun

Alamat : wonoketro

variabel aspek indikator BB M
B

BSH BSB

Penerapa
n games
motoik
skill

1. Jalan a. jalan jinjit √

b. jalan kepiting √

. Melompat a. Melompat dengan 1
kaki dengan
seimbang

√

b. Melompat dengan
dua kaki dengan
seimbang

√



66

Instrumen Observasi Siswa

Penerapan Games Motoric Skill Dalam Pengembangan Motoric Kasar

Identitas siswa

Nama : lugman

Umur : 5 tahun

Alamat : wonoketro

variabel aspek indikator BB M
B

BSH BSB

Penerapa
n games
motoik
skill

2. Jalan c. jalan jinjit √

d. jalan kepiting √

. Melompat c. Melompat dengan 1
kaki dengan
seimbang

√

d. Melompat dengan
dua kaki dengan
seimbang

√
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Instrumen Observasi Siswa

Penerapan Games Motoric Skill Dalam Pengembangan Motoric Kasar

Identitas siswa

Nama : mecca

Umur : 6 tahun

Alamat : wonoketro

variabel aspek indikator BB M
B

BSH BSB

Penerapa
n games
motoik
skill

3. Jalan e. jalan jinjit √

f. jalan kepiting √

. Melompat e. Melompat dengan 1
kaki dengan
seimbang

√

f. Melompat dengan
dua kaki dengan
seimbang

√
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Instrumen Observasi Siswa

Penerapan Games Motoric Skill Dalam Pengembangan Motoric Kasar

Identitas siswa

Nama : angga

Umur : 6 tahun

Alamat : wonoketro

variabel aspek indikator BB M
B

BSH BSB

Penerapa
n games
motoik
skill

4. Jalan g. jalan jinjit √

h. jalan kepiting √

. Melompat g. Melompat dengan 1
kaki dengan
seimbang

√

h. Melompat dengan
dua kaki dengan
seimbang

√
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Rubric instrument lembar observasi

perkembangan motorik kasar anak usia dini

No Aspek

Perkem
bangan

Indikator

Perkemb
a ngan

BB

(1)

MB

(2)

BSH

(3)

BSB

(4)

1 Keseimb
angan
gerakan
tubuh

Mampu

melakukan
gerakan
melompat

Anak belum

mampu
melakukan
gerakan
melompat

Anak sudah

mulai
mampu
melakukan
sedikit
gerakan
melompat

Anak
mampu

melakukan
gerakan
melompat

Anak sudah

sangat
mampu
melakukan
gerakan
melompat2 Kelincahan

gerakan
tubuh

Menguba
h

arah
posisi
tubuh
dengan
cepat dan
tepat

Anak
belum

mampu
melakukan
mengubah
arah posisi
tubuh
dengan
cepat

Anak
sudah

mulai
mampu
melakukan
mengubah
arah posisi
tubuh
dengan
cepat

Anak
mampu

melakukan
mengubah
arah posisi
tubuh
dengan
cepat

Anak sudah

sangat
mampu
melakukan
mengubah
arah posisi
tubuh
dengan cepat

3 Kecepata
n

gerakan
tubuh

Berjalan
berjnjitt
dengan
cepat

Anak belum

mampu
melakukan
Berjalan
berjnjitt
dengan cepat

Anak sudah

mulai
mampu
melakukan
Berjalan
berjnjitt
dengan
cepat

Anak
mampu

melakukan
berlari
Berjalan
berjnjitt
dengan
cepat

Anak sudah

sangat
mampu
melakukan
Berjalan
berjnjitt
dengan cepat

keterangan

BB (1)             : Belum Berkembang

MB (2) : Mulai Berkembang

BSH (3)          : Berkembang Sesuai Harapan

BSB (4)          : Berkembang Sangat Baik






