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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Jasmani 

a) Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah aktivitas jasmani yang telah 

direncanakan guna meningkatkan keterampilan motorik, kognitif, 

afektif, kebugaran, serta emosional dalam suatu proses pembelajaran 

(Samsudin, 2008:2). Manusia dalam belajar pasti banyak melakukan 

kegiatan yang lebih dominan bergerak sehingga pendidikan jasmani juga 

merupakan proses belajar melalui gerak (Mulyanto, 2014:34). 

 Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan jasmani 

adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang 

direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan individu secara organik, neumuskuler, perseptual, 

kognitif, dan emosional dalam rangka sistem pendidikan nasional 

(Rosdiani, 2013:23). 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan jasmani yaitu pendidikan yang mengutamakan 

penggunaan fisik atau hal yang berkaitan dengan aktivitas gerak tubuh 

manusia dalam aktivitas jasmani yang telah terencana secara sistematis 

bertujuan untuk meningkatkan potensi individu baik secara psikomotor, 

kognitif, afektif, dan emosional. Oleh karena itu pendidikan jasmani 
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merupakan hal yang sangat penting dan harus ada di pembelajaran 

Sekolah Dasar. 

b) Tujuan Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani sangat penting untuk diselenggarakan karena 

mempunyai tujuan. Adapun tujuan pendidikan jasmani menurut 

Suherman (2009:7) diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu. 

1) Perkembangan gerak, tujuan ini bermaksud yakni dalam 

kemampuan gerak secara halus, indah, efektif, efisien, dan sempurna 

(skill full). 

2) Perkembangan mental, tujuan ini bermaksud yakni dalam 

kemampuan berpikir dan menginterprestasikan keseluruhan 

pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya. 

3) Perkembangan fisik, tujuan ini bermaksud yakni dalam kemampuan 

melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai 

organ tubuh seseorang (physical fitness). 

4) Perkembangan sosial, tujuan ini bermaksud yakni kemampuan 

peserta didik menyesuaikan diri pada suatu masyarakat atau 

kelompok tertentu. 

c) Ruang lingkup Pendidikan Jasmani 

Menurut Samsudin (2008:27) menjelaskan bahwa terdapat 7 aspek 

ruang lingkup pendidikan jasmani adalah sebagai berikut. 

1) Aktivitas pengembangan, merupakan ruang lingkup seperti 

mekanisme sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk 

postur tubuh. 
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2) Aktivitas senam, merupakan ruang lingkup seperti senam lantai, 

ketangkasan menggunakan alat maupun tanpa alat. 

3) Aktivitas air (akuatik), merupakan ruang lingkup seperti permainan 

di air, keselamatan di air, berenang (swimm). 

4) Aktivitas ritmik, merupakan ruang lingkup seperti senam pagi, 

senam kesegaran jasmani (SKJ), aerobik. 

5) Pendidikan luar kelas (outdoor), merupakan ruang lingkup seperti 

pengenalan lingkungan, rekreasi, aktivitas lain. 

6) Kesehatan (health), merupakan ruang lingkup seperti perawatan 

tubuh, perawatan lingkungan sekitar, budaya gaya hidup sehat. 

7) Keterampilan dasar & olahraga, merupakan ruang lingkup seperti 

atletik, permainan, keterampilan gerak, permainan bola besar dan 

permainan bola kecil, aktivitas lain. 

2. Gerak Dasar 

Gerak dasar adalah proses dari kebiasaan yang dilakukan secara terus 

menerus sehingga menjadi dasar bagi pengalaman. Gerak dasar yang dimiliki 

manusia yakni jalan, lari, lompat, serta lempar dan tangkap. Terdapat 3 

macam gerak dasar dalam pendidikan jasmani, yaitu. 

1) Gerak lokomotor merupakan gerakan yang berpindah dari satu tempat ke 

tempat lainnya. Misalnya berjalan, berlari, melompat (hop), meloncat, 

skipping, sliding, dan aktivitas lainnya. 

2) Gerak non lokomotor merupakan gerakan yang tanpa berpindah tempat. 

Misalnya mendorong, menarik, bergoyang di tempat, berputar pada satu 

poros, menekuk atau meregangkan anggota tubuh, dan aktivitas lainnya. 
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3) Gerak manupulatif merupakan kombinasi dari gerak lokomotor dan 

gerak non lokomotor. Biasanya disertai dengan penggunaan alat. 

Misalnya melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan alat yang 

dipakai misal bola.  

3. Bermain 

a) Hakikat Bermain 

Tidak bisa dipungkiri bahwa bermain merupakan dunia anak. 

Bermain menjadi hak yang harus didapatkan oleh anak. Melalui aktivitas 

bermaian, anak akan menjadi lebih sehat dan bugar. Selain itu bermain 

akan mengembangkan aspek yang dimiliki oleh anak seperti aspek 

afektif, kognitif, dan psikomotor. Samsudin (2008:30) menjelaskan 

bahwa bermain bisa membantu perkembangan anak dalam menyiapkan 

diri menghadapi kehidupan selanjutnya dan memperoleh pengetahuan 

serta pengalaman. Dengan bermain, anak dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki. Selain itu, melalui aktivitas bermain daya pikir anak akan 

meningkat serta terangsang untuk mengembangkan aspek emosional, 

sosial dan fisik (Andriana, 2011:45). Hal ini dikarenakan anak-anak 

menggunakan seluruh kemampuannya, perasaannya dan pikirannya saat 

bermain.  

Pentingnya bermain bagi anak membuat seorang guru harus pandai 

dalam mengetahui bahwa siswanya dalam kondisi tertekan atau tidak 

dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang dimaksud tertekan disini yaitu 

jika anak medapatkan materi berupa teori secara terus menerus, anak 

akan merasa jenuh dan cepat bosan. Hal tersebut berpotensi membuat 
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anak menganggap belajar hanyalah kewajiban, padahal yang seharusnya 

belajar adalah suatu kebutuhan.  

Di era sekarang ini, banyak lembaga swasta menggunakan 

permainan dalam sistem pembelajaran. Artinya permainan bisa menjadi 

model bagi anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini 

disebabkan dalam bermain terdapat unsur kesenangan. Sejalan dengan 

pendapat Khasanah (2011:74) yang menjelaskan bahwa bermain adalah 

suatu kebutuhan yang harus terpenuhi dikarenakan bermain tidak hanya 

menjadi kesenangan saja.  

Permainan menurut Afifah (2010:14) merupakan suatu kegiatan 

atau kegiatan yang pesertanya bisa individual atau berkelompok dengan 

menaati peraturan yang berlaku. Di dalam permainan, terdapat aturan-

aturan yang harus ditaati atas dasar kesepakatan bersama. Pendapat lain 

mengatakan bahwa permainan adalah aktivias yang penting untuk 

merangsang tumbuh dan kembang anak (Sukintaka, 2010:91). Bermain 

dengan rasa senang akan membuat permainan menjadi lebih 

menyenangkan, sehingga bisa membuat proses pembelajaran menjadi 

menarik bagi anak. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, bisa  disimpulkan 

bahwa bermain merupakan suatu kegiatan yang harus diberikan kepada 

anak karena bersifat menyenangkan. Melalui aktivitas bermain anak 

dengan sendirinya mengembangkan segala potensi yang dimiliki dan 

membuat anak merasa percaya diri dalam melakukan sosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Selain bermain berfungsi untuk kesenangan atau 
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hiburan, bisa juga untuk belajar mengontrol emosi yang dimiliki anak, 

sehingga anak akan siap dalam mengikuti pembelajaran.   

b) Tujuan Bermain 

Tujuan bermain nenurut Yurmarlin (2013:76) adalah untuk 

mengembangkan keterampilan dan kemampuan anak dalam hal tertentu 

berdasarkan hal yang disukai olehnya. Selanjutnya, tujuan bermain 

menurut pendapat Samsudin (2008:64) yaitu mengembangkan 

kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, kreatifitas, berhitung seperti 

menjumlah dan mengurangi, merangsang daya imajinasi, kemampuan 

mengontrol emosi, melatih motorik kasar dan halus , mengembangkan 

sosialisasi anak dengan orang lain. 

 Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa tujuan bermain yakni 

untuk membangkitkan semangat siswa dan mengarahkan ketangkasan 

yang dimiliki oleh siswa dalam segala hal, setelah itu menyelesaikan 

aktivitasnya dan melupakan rasa lelah yang dialaminya (Thobroni, 

2011:43). Hal tersebut mengartikan bahwa semangat dalam bermain 

akan menumbuhkan potensi yang dimiliki anak dalam permainan yang 

dilakukannya.  

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, bisa  disimpulkan 

bahwa tujuan bermain yaitu membuat siswa lebih bersemangat, 

mengembangkan ketangkasan yang dimiliki siswa seperti komunikasi, 

matematik, kreatifitas, sosialis dan kepercayaan diri anak. 
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c) Manfaat Bermain 

Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari bermain menurut Thobroni, 

dkk (2011:43) adalah sebagai berikut. 

1) Aspek Fisik  

Saat melakukan aktivitas bermain, tubuh akan melakukan 

gerakan-gerakan kecil ataupun besar. Tanpa disadari terkadang 

tubuh akan bergerak yang belum pernah digerakan sebelumnya. Hal 

tersebut akan membuat tubuh yang bergerak menjadi sehat saat 

melakukan aktivitas bermain.  

2) Aspek perkembangan motorik halus dan kasar  

Saat melakukan aktivitas bermain, tanpa disadari anak akan 

belajar menyelesaikan masalah yang dihadapi. Secara tidak 

langsung hal ini akan meningkatkan kecerdasan dan keterampilan 

anak. Ketika anak sering melakukan hal ini dan sudah terlatih maka 

dengan sendirinya tidak akan merasa kesulitan jika menghadapai 

suatu permasalahan. 

3) Aspek Sosial  

Ketika melakukan aktivitas bermain, anak dengan sendirinya 

akan berinteraksi dengan lain orang. Membangun hubungan 

komunikasi dengan teman sebaya, belajar menolong, belajar 

memberi, belajar mempertahankan sesuatu yang dimiliki, belajar 

menyelesaikan masalah serta belajar berpisah dengan orang yang 

disayanginya. 
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4) Aspek Bahasa  

Ketika melakukan aktivitas bermaian, tentunya anak melakukan 

proses komunikasi verbal. Hal ini dengan sendirinya akan melatih 

anak dalam berkomunikasi dengan teman, tanpa disadari 

mendapatkan kosa kata baru serta membuat anak mudah bergaul dan 

mendapatkan banyak teman.  

5) Aspek Emosi dan Kepribadian  

Melalui aktivitas bermain, anak akan merasa percaya diri, dan 

merasa dihargai, sehingga hal ini membuat anak menghilangkan rasa 

tegang, dan kesal yang dirasakan. 

4. Permainan Tradisional dan Pendidikan Jasmani 

Permainan tradisional menurut Ilham (2011:20) yaitu merupakan 

permainan yang diwariskan secara turun temurun dan memiliki banyak 

faedah, selain untuk melestarikan budaya juga bermanfaat positif bagi 

perkembangan psikologi maupun kreatifitas anak. Selanjutnya, Permainan 

tradisional bisa dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan sesuai sistem 

yang ada di permainan itu, mengenai peraturan dalam permainan telah 

disesuaikan dengan kebutuhan pemain (Perdani, 2014:133). Penjelasan 

tersebut sejalan dengan pendapat Ardiansyah (2014:672) yang mengatakan 

bahwa permainan tradisional itu mempunyai aspek psikomotor yang tidak 

terikat aturan resmi, sehingga bisa disesuaikan dengan pemain.  

Mengenai pendapat para ahli di atas bahwasannya permainan tradisional 

memiliki manfaat positif yang disesuaikan dengan kebutuhan pemainnya. 

Dalam hal ini, sangatlah penting permainan tradisional diterapkan pada 
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pembelajaran di sekolah dasar. Permainan tradisional bisa dikaitkan dengan 

pembelajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan aktifitas 

yang cenderung menggunakan fisik dan mempunyai tujuan pendidikan. 

Selain itu di dalam pendidikan jasmani terdapat unsur bermain. Unsur 

bermain juga terdapat di dalam permainan tradisional. Melalui proses 

modifikasi pengembangan permainan tradisional yang dikaitkan dengan 

pendidikan jasmani, maka akan tercipta suatu hasil produk yang bermanfaat 

bagi siswa. Dengan demikian, pembelajaran penjas yang terkadang 

membosankan bagi siswa akan menjadi lebih terlihat menarik dan dapat 

memotivasi siswa mengikuti pembelajaran dengan rasa senang. 

Selain itu, penggunaan permainan tradisional dalam pembelajaran penjas 

yakni turut serta melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki. Melihat zaman 

sekarang, begitu pesat perkembangan teknologi maju seperti internet, 

komputer, dan gawai. Keberadaan teknologi tersebut juga memiliki dampak 

positif dan negatif bagi penggunanya. Dampak positifnya yakni informasi 

yang begitu banyak bisa didapatkan secara instan melalui teknologi tersebut, 

sedangkan dampak negatifnya yaitu siswa yang memiliki tekonologi seperti 

gawai cenderung malas aktif bergerak secara fisik. Di dalam teknologi 

tersebut terdapat permainan-permainan modern yang lebih disukai anak, 

padahal kemenarikan tersebut dominan hanya secara visual. Permainan 

modern tersebut malah cenderung membuat anak pasif. Hal ini tentunya akan 

bersimpangan dengan hakekat anak yaitu pertumbuhan dan perkembangan 

harus diimbangi dengan olah fisik yang memadai. Oleh karena itu, permainan 



17 

 

 
 

tradisional yang mengutamakan pergerakan fisik sangatlah 

direkomendasikan ke dalam pembelajaran penjas. 

5. Permainan Tradisional Gugur Gunung 

Permainan gugur gunung merupakan permainan tradisional. Kata 

gugur gunung berasal dari bahasa jawa yang memiliki pengertian suatu 

aktivitas yang dilakukan dengan cara gotong royong untuk kepentingan 

bersama. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa permainan tradisional ini bagus 

untuk dimainkan anak-anak. Permainan tradisional juga memiliki manfaat 

yang baik bagi perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental (Yunus, 

2017:8). Begitu banyak manfaat yang terkandung dalam permainan 

tradisional gugur gunung dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

anak. Misalnya melatih kecepatan, kelincahan bergerak, dan konsentrasi 

dalam melempar. Selain itu, permainan gugur gunung tidaklah 

membahayakan. Permainan ini juga bisa dimainkan oleh laki-laki ataupun 

perempuan. 

Adapun permainan tradisional inipun tidak diketahui dengan pasti 

berasal darimana. Nama permainan gugur gunung sendiri didapatkan dari 

daerah asal penulis yakni di Lumajang. Penulis waktu kecil biasanya 

memainkan permainan gugur gunung bersama teman-teman di sekitar 

halaman rumah. Penulis dan teman-teman mengawali permainan gugur 

gunung dengan membagi dua tim sama rata. Caranya pun sederhana yaitu 

dengan hompipah atau suit. Kemudian mencari sampah plastik atau kertas 

yang selanjutnya dibuntel menjadi bentuk mirip bola kemudian diikat dengan 

karet gelang atau tali raffia. Selain itu, ada yang mencari pecahan kepingan 
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genteng, atau kepingan batu dengan ukuran relatif kecil untuk disusun 

menjadi tumpukan. Cara bermainnya pun cukup sederhana. Ada yang 

menjadi tim penyerang yang bertugas melempar dengan menggunakan bola 

dari sampah plastik tadi ke tumpukan kepingan genteng sampai roboh semua, 

setelah itu berusaha menyusunnya kembali. Kemudian, ada yang menjadi tim 

penjaga yang bertugas mengambil bola yang dilempar dan melemparkannya 

ke anggota tim lawan. Permainan dikatakan selesai apabila tim penyerang 

berhasil menyusun tumpukan genteng kembali atau anggota tim penyerang 

terkena semua lemparan bola dari tim penjaga. 

6. Pengembangan Permainan Gugur Gunung  

Peneliti mengembangan permainan gugur gunung dengan cara 

dimodifikasi. Terdapat perubahan atau modifikasi permainan gugur gunung 

berupa instruksi perubahan gerak dasar dalam berpindah tempat. Ketika 

pemain mendengarkan bunyi peluit atau aba maka gerak pemain dalam 

berpindah tempat haruslah sesuai dengan instruksi yang didengar. Hal ini 

tentunya membuat pemain dituntut untuk cermat dalam mendengarkan serta 

sigap dalam menjalankan instruksi yang disampaikan. Instruksi pun 

disesuaikan dengan materi yang digunakan yakni kombinasi pola gerak jalan, 

lari dan lompat. Selain itu, tiap tim juga menuliskan beberapa pertanyaan 

sesuai dengan tema yang ditentukan. Nantinya pertanyaan tersebut ditukar 

dengan tim lawan. Selama permainan berlangsung tiap tim harus berusaha 

menjawab pertanyaan tim lawan. Hal ini akan melatih kognitif pemain serta 

meningkatkan kerjasama dalam tim.  
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Alat yang digunakan sebelumnya juga diganti dan disesuaikan dengan 

permainan. Ukuran lapangan juga disesuaikan dengan jumlah pemain. Bisa 

dilihat perbedaan antara permainan gugur gunung sebelum dan setelah 

dimodifikasi pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Perbedaan Permainan Gugur Gunung Sebelum dengan 

Setelah Dimodifikasi 

Permainan gugur 

gunung sebelum 

dimodifikasi 

Permainan gugur 

gunung setelah 

dimodifikasi 

Keterangan 

Ukuran lapangan 

tidak tentu 

Ukuran lapangan 

5x10 meter 

Dimaksudkan supaya pemain lebih aktif 

bergerak 

Pemain dibagi sama 

rata menjadi dua 

tim 

Pemain dibagi sama 

rata menjadi dua tim. 

Jumlah pemain 5 – 10 

orang tiap tim 

Jumlah pemain disesuaikan dengan luas 

lapangan 

Waktu tidak tentu 2x20 menit 
Diharapkan pemain lebih aktif dan puas 

dalam bermain  

Ruang gerak bebas Ruang gerak dibatasi 

dengan instruksi 

perubahan gerak 

berpindah tempat 

Bunyi peluit 1 kali: pemain dalam 

berpindah harus melompat. 

Bunyi peluit 2 kali: pemain dalam 

berpindah tempat harus 

menggunakan 1 kaki. 

Bunyi peluit 3 kali: pemain dalam 

berpindah tempat harus berjalan. 

Alat  yang 

digunakan yakni 

bola dari kumpulan 

sampah plastik dan 

kepingan pecahan 

genteng 

Alat yang digunakan 

yakni bola tenis, 

kepingan kayu, label 

warna, tali raffia, 

lakban, absen tag, 

peluit, dan kertas 

kosong serta pensil 

Bola tenis: cocok digunakan sebagai 

pengganti bola dari sampah plastik. 

Selain itu, tidak berbahaya. 

Kepingan kayu: digunakan sebagai 

pengganti pecahan genteng yang 

disusun. 

Tali raffia: sebagai garis batas lapangan 

Absen tag: sebagai tanda nomor absen 

pemain. 

Kertas kosong dan pensil: sebagai 

tempat menulis dan menjawab 

pertanyaan yang nantinya ditukar ke 

tim lawan. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dimaksudkan agar dalam penelitian ini terdapat 

kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh orang lain. Penelitian 

tersebut memiliki beberapa kesamaan sebagai pendukung penelitian. Berikut 
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merupakan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dalam menunjang judul 

penelitian ini, yaitu. 

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan 

No. 
Nama 

(Tahun) 
Judul Hasil 

1. Mahanani, 

Anwari.  

(2018) 

Pengembangan 

Modifikasi 

Permainan 

Tradisional 

Catball pada 

Mata Pelajaran 

Penjasorkes 

Sekolah Dasar. 

a) Didapatkan presentase dari hasil uji validasi 

media sebesar 76% dan uji validasi media sebesar 

84%. 

b) Persamaan modifikasi permainan catball dengan 

modifikasi permainan gugur gunung yaitu 

menggunakan jenis penelitian R&D, dan 

mengembangkan permainan tradisional.  

c) Perbedaan modifikasi permainan catball dengan 

modifikasi permainan gugur gunung yaitu 

permainan catball menggunakan materi gerak 

dasar non-lokomotor dan subjeknya adalah siswa 

kelas 2 sekolah dasar, modifikasi permainan 

berupa siswa dalam membawa bola haruslah diam 

ditempat atau didengan cara dioperkan ke 

temannya, sedangkan permainan gugur gunung 

menggunakan materi kombinasi pola gerak jalan, 

lari, dan lompat, dan subjeknya adalah siswa kelas 

5 sekolah dasar. Modifikasi permainan terdapat 

instruksi perubahan dalam gerak berpindah 

tempat, tulis dan jawab soal. 

2. Mawati, 

Dwi A. 

(2018) 

Pengembangan 

Model 

Permainan 

Tradisional 

Gobak Sodor 

Siswa Kelas 

III SD Negeri 

1 Campang 

Raya 

a) Didapatkan presentase dari hasil uji validasi 

materi sebesar 88% dan uji validasi media sebesar 

86%. 

b) Persamaan modifikasi permainan gobak sodor 

dengan modifikasi permainan gugur gunung yaitu 

menggunakan jenis penelitian R&D, dan 

mengemas produk menjadi buku panduan 

permainan. 

c) Perbedaan modifikasi permainan gobak sodor 

dengan modifikasi permainan gugur gunung yaitu 

permainan gobak sodor menggunakan materi 

permainan tradisional dan subjeknya adalah siswa 

kelas 3 sekolah dasar. Modifikasi permainan 

terdapat tambahan memanah target, sedangkan 

permainan gugur gunung menggunakan materi 

kombinasi pola gerak jalan, lari, dan lompat, dan 

subjeknya adalah siswa kelas 5 sekolah dasar. 

Modifikasi permainan terdapat instruksi 

perubahan dalam gerak berpindah tempat, tulis 

dan jawab soal. 

3. Suhendrik, 

Rubi B. 

(2011) 

Pengembangan 

Model 

Pembelajaran 

a) Didapatkan presentase dari hasil keefektifan 

produk sebesar 88,93%. 
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No. 
Nama 

(Tahun) 
Judul Hasil 

Permainan 

Tradisional 

Bentengan 

pada Siswa 

Kelas Tinggi 

di SD Negeri 

Sidakangen 

Kecamatan 

Kalimanah 

Kabupaten 

Purbalingga. 

b) Persamaan modifikasi permainan bentengan 

dengan modifikasi permainan gugur gunung yaitu 

menggunakan jenis penelitian R&D dan 

mengembangkan permainan tradisional. 

c) Perbedaaan modifikasi permainan bentengan 

dengan modifikasi permainan gugur gunung yaitu 

permainan bentengan menggunakan subjek siswa 

kelas atas sekolah dasar dan model permainannya 

memodifikasi ukuran lapangan, waktu, alat dan 

ruang gerak, sedangkan permainan gugur gunung 

menggunakan subjek siswa kelas 5 sekolah dasar  

dan model permainannya memodifikasi ukuran 

lapangan, waktu, aturan bermain seperti instruksi 

perubahan gerak berpindah tempat, tulis dan 

jawab soal. 

 

Melalui tinjauan dari beberapa penelitian yang relevan maka dapat 

dikatakan bahwa dalam penelitian pengembangan ini dapat dilaksanakan karena 

sama-sama mengembangkan permainanan tradisional. Dalam permainan 

tradisional tersebut, tentunya cenderung mengutamakan aktivitas fisik siswa. 

Hal ini tentunya sangatlah bermanfaat bagi siswa yang hakekatnya adalah 

senang bermain, sehingga permainan tradisional yang dikaitkan dengan 

pembelajaran pendidikan jasmani tentunya akan sangat menarik. 
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C. Kerangka Pikir 

Pengembangan penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan/skema 

sebagai berikut. 

 

 

 

Guru belum memiliki sumber/bahan belajar yang menarik untuk digunakan 

dalam pembelajaran penjas materi permainan kombinasi pola gerak jalan, lari, 

dan lompat. 

Pengembangan permainan gugur gunung sebagai model permainan kombinasi 

pola gerak jalan, lari, dan lompat pada pembelajaran penjas 

SDN Dadaprejo 02 Kota Batu 

Metode penelitian ADDIE 

Analyze 

(Analisis 

kebutuhan) 

Design 

(Rancangan 

Permainan) 

Development 

(Produk dan 

Validasi) 

Implementation 

(Uji coba) 
Evaluation 

(Evaluasi) 

Teknik Analisis data:                    

Kualitatif dan Kuantitatif 

 

Teknik pengumpulan data: 

Wawancara, Observasi, Angket 

Kondisi faktual: 

Keterbatasan sumber/bahan ajar 

dan media pembelajaran di tiap 

sekolah, guru tidak memodifikasi 

pembelajaran dan media 

pembelajaran di sekolah 

Kondisi ideal: 

Pentingnya penggunaan sumber/ 

bahan ajar dan media pembelajaran 

sebagai sarana penyampaian materi 

agar pembelajaran efisien dan 

efektif 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

Hasil yang diharapkan: 

Modifikasi permainan gugur gunung sebagai model permainan 

pembelajaran penjas di sekolah dasar 


