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Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of traditional game-based basic motion 

learning models on basic motion skills of elementary school students in East Jakarta. The researcher will 

apply the traditional game-based basic motion learning model in basic motion learning in learning 

German, sports and health education. . The research conducted was an experiment to test the learning 
model using the True Experimental Design Pretest-Posttest Control Group Design model with samples 

used for experiments and as a control group taken randomly from East Jakarta. The research design used 

in the study was Pretest-Posttest Only Control Design. The design of this study grouped subjects randomly 
(R), the existence of an experimental group posttest (), and the presence of a control group posttest (). The 

experimental group received treatment using the Traditional Game Based Learning Model Basic Motion 

Approach () while the control group received treatment with a conventional approach (). Based on the 

results of research and statistical calculations using the t test at = 0.05, the value of tcount was 4.65 greater 
from ttable 2.02. This shows that the null hypothesis (H0) which states there is no significant effect of the 

conventional approach to basic motion skills in High class students in grade V elementary school students 

is rejected. Because the hypothesis was rejected, it can be concluded that there is a significant influence of 
the use of traditional game-based basic learning models on basic motion skills in High class students in 

grade V elementary school students. This means that hypothesis (H1) is accepted. Based on the analysis of 

the results of the research above, it can be concluded that the use of basic game learning models based on 

traditional games has a significant effect on basic motion skills in High class students in grade V 
Elementary Schools. 
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengaruh Model Pembelajaran 

Gerak Dasar Berbasis Permainan Tradisional Terhadap keterampilan gerak dasar siswa sekolah dasar di 

Jakarta Timur, peneliti akan menerapkan model pembelajaran gerak dasar berbasis permainan tradisional 

dalam pembelajaran gerak dasar pada pembelajaran Pendidikan jsmani, olahraga, dan kesehatan. Penelitian 

yang dilakukan adalah eksperimen untuk menguji model pembelajaran menggunakan True  Experimental 

Design  model Pretest-Posttest Control Group Design dengan  sampel yang digunakan untuk eksperimen 

maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random (acak) dari  Jakarta Timur. Desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian adalah Pretest-Posttest Only Control Design. Desain penelitian ini 

mengelompokkan subjek secara acak/ random (R), adanya posttest kelompok eksperimen ( ), dan 

adanya posttest kelompok kontrol ( ). Kelompok eksperimen memperoleh treatment dengan pendekatan 

Model Pembelajaran Gerak Dasar Berbasis Permainan Tradisional ( ) sedangkan kelompok kontrol 

memperoleh treatment dengan pendekatan konvensional ( ).Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan 
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secara statistik dengan menggunakan uji t pada  = 0,05 diperoleh harga thitung 4,65 lebih besar dari ttabel 

2,02. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan dari 

pendekatan konvensional terhadap keterampilan gerak dasar pada siswa kelas Tinggi pada siswa kelas V 

SD ditolak. Oleh karena hipotesis ditolak maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan dari 

penggunaan Model pembelajaran gerak dasar berbasis permainan tradisional terhadap keterampilan gerak 

dasar pada siswa kelas Tinggi pada siswa kelas V SD. Artinya hipotesis (H1) diterima. Berdasarkan 

analisis hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan  model pembelajaran gerak 

dasar berbasis permainan tradisional berpengaruh signifikan  terhadap keterampilan gerak dasar pada siswa 

kelas Tinggi siswa kelas V Sekolah Dasar. 

Kata Kunci : Model Pembelajatran, Gerak Dasar, dan Permainan tradisional 
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PENDAHULUAN 

 

Buku yang dikembangkan ini telah 

mengikuti prosedur pengembangan model 

Rowntree. Model Rowntree merupakan model 

pengembangan  yang berfokus pada produk, 

jadi sangat cocok untuk penulisan buku 

ataupun bahan ajar cetak lainnya. Model ini 

sangat membantu pengembangan dalam 

melaksanakan pengembangan buku. 

Walaupun masih banyak kekurangan dan 

kelemahan yang terdapat dalam buku ini, 

namun revisi terus dilakukan untuk 

kesempurnaan buku agar dapat digunakan 

secara maksimal. 

Penerapan model ini perlu di uji 

coba lebih jauh guna memperoleh data 

efektivitas dan kepraktisan model 

pembelajaran yang telah di buat sebelumnya. 

Penelitian sebelumnya berfungsi untuk 

analisa dan memperkaya pembahasan 

penelitian, serta membedakannya dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. Dalam 

penelitian ini disertakan lima jurnal 

penelitian sebelumnya yang berhubungan 

dengan konsep pengaruh permainan 

tradisional.  

Penelitian ini  merupakan penelitian 

multi years yang di lakukan beberapa tahun 

dengan tujuan untuk Membuat Model 

Pembelajaran Gerak Dasar Berbasis 

Permainan Tradisional Siswa Kelas Tinggi. Di 

Tahun pertama peneliti akan 

mengembangnkan sebuah Model 

Pembelajaran Gerak Dasar Berbasis 

Permainan Tradisional Siswa Kelas Tinggi 

yang akan di kemas menjadi sebuah Modul, 

kemudian pada tahun kedua peneliti akan 

melakukan penelitian Experimen untuk 

menguji efektifitas Model Pembelajaran 

Gerak Dasar Berbasis Permainan Tradisional 

Siswa Kelas Tinggi, penelitian ekperimen 

nantinya di tahun ke-2 peneliti terlebih dahulu 

akan membuat Perangkat ajar Pembelajaran 

Gerak Dasar Berbasis Permainan Tradisional, 

instrument penelitain, alat-alat permainan, alat 

pemantau tindakan, alat evaluasi pembelajaran 

serta perangkat lainny yang nantinya di 

butuhkan dalam penelitian tersebut Penelitian 

ini mempunyai relevansi dengan penelitian 

Oktaria kusumawati yang berjudul ” Pengaruh 

Permainan Tradisional Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Gerak Dasar Siswa 

Sekolah Dasar Kelas Bawah” temuan dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa dalam 

mengikuti pembelajaran siswa kurang 

bergerak secara aktif. Oleh karena itu aktifitas 

gerak siswa dalam pembelajaran harus di 

tingkatkan agar siswa memperoleh kebugaran 

jasmani seutuhnya termasuk pemahaman 
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siswa terhadap materi dalam pembelajaran 

yang berkaitan dengan gerak, terutama gerak 

dasar yang di pelajari di sekolah dasar. 

Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah 

keduanya sama-sama meneliti pengaruh 

permainan tradisional  terhadap keterampilan 

gerak dasar siswa sekolah dasar, penelitian 

sebelumnya meneliti pengaruh permainan 

tradisional terhadap peningkatan kemampuan 

gerak dasar siswa sekolah dasar sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan terkait dengan 

Pengaruh Model Pembelajaran Gerak Dasar 

Berbasis Permainan Tradisional Terhadap 

Keterampilan Gerak Dasar Siswa Sekolah 

Dasar dan menguji model pembelajaran yang 

telah di buat pada penelitian sebelumnya. 

Penelitian lainnya yang relevan 

dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rosinar siregar dan Andi Ali 

Saladin yang berjudul “Pengembangan Model 

Pembelajaran Gerak Dasar Berbasis 

Permainan Tradisional Siswa Kelas Tinggi” 

dari temuan penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa  Model Pembelajaran Gerak Dasar 

Berbasis Permainan Tradisional Siswa Kelas 

Tinggi dapat di gunakan dalam pembelajaran 

di kelas tinggi menggunakan permainan-

permainan tradisional. 

Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan adalah 

keduanya meneliti Model Pembelajaran Gerak 

Dasar Berbasis Permainan Tradisional Siswa 

Kelas Tinggi. Perbedaannya terletak 

pengujicobaab dan penerapan secara lebih 

luas, peneliti sebelumnya meneliti 

pengembangan Model Pembelajaran Gerak 

Dasar Berbasis Permainan Tradisional Siswa 

Kelas Tinggi sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan terkait dengan strategi dan pengaruh 

model pembelajaran gerak dasar berbasis 

permainan tradisional terhadap keterampilan 

gerak siswa sekolah dasar. 

Penelitian ini juga memiliki relevansi 

dengan penelitian adi sumarsono yang 

berjudul Implementasi Model Pembelajaran 

Atletik Melalui Permainan Berbasis Alam 

temuan penelitian ini adalah  implementasi   

model   pembelajaran berjalan   efektif,   hal   

ini   didasarkan   pada proses  pembelajaran  

antara  guru  dan  siswa. Melalui  permainan  

yang  jelas  dan  terukur siswa   akan   

mengalami   berbagai   macam gerakan    

gerak    baru    dalam    melakukan 

pembelajaran atletik. Permainan yang disusun 

dengan sistematis dapat menginspirasi  para  

guru  pendidikan  jasmani untuk     selalu     

unjuk     kreatifitas     dalam mengajar. 



Dinamika Sekolah Dasar     P-ISSN xxxxxx  E-ISSN xxxxxx 

 

Persamaan dengan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

adalah terletak pada permainan model 

pembelajaran gerak namun demikian 

penelitian sebelumnya hanya meneliti 

pembelajaran atletik sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan tentang keterampilan 

gerak meliputi gerak lokomotor, 

nonlokomotor dan manipulatif. 

Penelitian Yulingga Nanda Hanief 

dan sugito yang berjudul Membentuk Gerak 

Dasar Pada Siswa Sekolah Dasar Melalui 

Permainan Tradisional memiliki relevansi 

yang akan kami lakukan temuan penelitian 

ini adalah membentuk gerak dasar melalui 

permainan tradisional siswa sekolah dasar, 

persamaan dengan penelitian ini adalah 

keduanya meneliti tentang gerak dasar dan 

permainan tradisional, perbedaannya adalah 

penelitian sebelumnya meneliti pembentukan 

gerak dasar melalui permainan tradisional 

sedangkan penelitian berikutnya akan 

meneliti pengaruh model pembelajaran gerak 

dasar berbasis permainan tradisional terhadap 

keterampilan gerak dasar siswa di sekolah 

dasar. 

 

1.   Metode Penelitian dan Teknik 

pengumpulan data 

Penelitian yang dilakukan adalah 

eksperimen untuk menguji model 

pembelajaran menggunakan True  

Experimental Design  model Pretest-Posttest 

Control Group Design dengan  sampel yang 

digunakan untuk eksperimen maupun sebagai 

kelompok kontrol diambil secara random 

(acak) dari  Jakarta Timur 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian adalah Pretest-Posttest Only 

Control Design. Desain penelitian ini 

mengelompokkan subjek secara acak/ random 

(R), adanya posttest kelompok eksperimen 

( ), dan adanya posttest kelompok kontrol 

( ). Kelompok eksperimen memperoleh 

treatment dengan pendekatan Model 

Pembelajaran Gerak Dasar Berbasis 

Permainan Tradisional ( ) sedangkan 

kelompok kontrol memperoleh treatment 

dengan pendekatan konvensional ( ). 

  

2. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan 

secara statistik dengan menggunakan uji t 

pada  = 0,05 diperoleh harga thitung 4,65 lebih 

besar dari ttabel 2,02. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis nol (H0) yang menyatakan 

tidak ada pengaruh signifikan dari pendekatan 

konvensional terhadap keterampilan gerak 

dasar pada siswa kelas Tinggi pada siswa 

kelas V SD ditolak. Oleh karena hipotesis 

ditolak maka dapat disimpulkan bahwa ada 
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pengaruh signifikan dari penggunaan Model 

pembelajaran gerak dasar berbasis permainan 

tradisional terhadap keterampilan gerak dasar 

pada siswa kelas Tinggi pada siswa kelas V 

SD. Artinya hipotesis (H1) diterima. 

Perbedaan keterampilan gerak dasar pada 

siswa kelas Tinggi tersebut dapat terlihat dari 

nilai rata-rata skor yang diperoleh kedua 

kelompok siswa. Rata-rata keterampilan gerak 

dasar pada siswa kelas Tinggi pada kelas yang 

menggunakan Model pembelajaran gerak 

dasar berbasis permainan tradisional yaitu 

79,83. Sedangkan rata-rata skor keterampilan 

gerak dasar pada siswa kelas Tinggi pada 

kelas yang menggunakan pendekatan 

konvensional adalah 68,53.  

 Perbedaan rata-rata skor keterampilan 

gerak dasar pada siswa kelas Tinggi pada 

kedua kelas dapat disebabkan oleh beberapa 

hal. Model pembelajaran gerak dasar berbasis 

permainan tradisional yang digunakan pada 

kelas eksperimen memiliki beberapa 

kelebihan, Model pembelajaran gerak dasar 

berbasis permainan tradisional memberikan 

pengalaman belajar yang menarik dan  

bermakna bagi siswa karena pembelajaran 

disajikan dalam bentuk kerja sama yang 

melibatkan siswa secara aktif selama proses 

pembelajaran.  

 Perbedaan rata-rata keterampilan gerak 

dasar pada siswa kelas Tinggi yang 

menggunakan pendekatan konvensional tidak 

lepas dari rancangan kegiatan dan pengelolaan 

kelas selama penelitian berlangsung. 

Rancangan pembelajaran pada kelas yang 

menggunakan pendekatan konvensional 

membuat siswa cenderung pasif. Siswa pada 

kelas yang menggunakan pendekatan 

konvensional hanya menerima pengetahuan 

dari guru dan buku yang dipelajarinya. 

  

3. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dengan menggunakan uji-t diketahui 

bahwa thitung = 4,65 serta ttabel dengan 

(n1+n2)– 2 = 58 dan taraf signifikansi  = 

0,05 adalah 2,02 maka thitung > ttabel, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan antara 

keterampilan gerak dasar pada siswa kelas 

Tinggi siswa yang menggunakan model 

pembelajaran gerak dasar berbasis 

permainan tradisional dengan yang 

menggunakan pendekatan konvensional.  

Berdasarkan analisis hasil 

penelitian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan  model pembelajaran 

gerak dasar berbasis permainan tradisional 

berpengaruh signifikan  terhadap 
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keterampilan gerak dasar pada siswa kelas 

Tinggi siswa kelas V Sekolah Dasar. 
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