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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi 

perlahan-lahan menggeser keberadaan permainan tradisional. Jarang 

sekali kita melihat anak-anak jaman sekarang memainkan permainan 

tradisional seperti petak umpet, egrang, conglak, lompat tali, gatrik, engklek, 

pesawat-pesawatan, layang-layang dan kelereng. Permainan tradisional 

merupakan kekayaan budaya lokal yang seharusnya dapat dimanfaatkan 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani justru tergeser dengan munculnya 

berbagai permainan yang dapat diunduh secara online di komputer atau 

gadget. 

 Pada umumnya, permainan tradisional memiliki ciri kedaerahan asli 

sesuai dengan tradisi budaya setempat. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaannya, unsur-unsur permainan rakyat dan permainan anak 

sering dimasukkan dalam permainan tradisional. Dimungkinkan juga untuk 

memasukkan kegiatan yang mengandung unsur seni seperti yang biasa kita 

sebut dengan seni tradisional. Permainan tradisional memiliki ciri yang 

punya unsur tradisi dan berkaitan erat dengan kebiasaan atau adat suatu 

kelompok masyarakat tertentu. Kegiatan yang dilakukan harus 

mengandung unsur fisik nyata yang melibatkan kelompok otot besar dan 

http://porosbumi.com/permainan-tradisional/
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juga mengandung unsur bermain sebagai landasan maksud dan tujuan dari 

kegiatan tersebut. 

 Permainan tradisional ini sesungguhnya memiliki manfaat yang baik 

bagi perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Kita dapat 

mengembangkan kecerdasan intelektual anak dengan menggunakan 

permainan conglak atau dakon. Permainan ini dapat melatih otak kiri anak 

dan melatih anak dalam penggunaan strategi untuk mengumpulkan biji 

lebih banyak daripada lawannya. Kecerdasan secara mental atau 

emosional dapat dikembangkan dengan bermain layang-layang karena 

permainan ini membutuhkan kesabaran dari pemainnya sehingga pemain 

dapat mencari arah angin yang tepat untuk menerbangkan layang-layang. 

Selain itu, kreatifitas anak juga dapat dikembangkan melalui permainan 

pesawat-pesawatan yang berasal dari kertas bekas atau kertas lipat. 

Kemampuan bersosialisasipun dapat ditingkatkan melalui permainan 

lompat tali, kelereng, dan petak umpet. Selain itu, permainan tradisional 

seperti egrang juga mampu untuk melatih perkembangan motorik anak. Hal 

tersebut dikarenakan anak harus meloncat dengan satu kaki dan anak 

berusaha untuk menyeimbangkan tubuhnya. Loncatan tersebut baik bagi 

metabolisme anak. 

 Permainan tradisional merupakan hasil penggalian dari budaya 

sendiri yang didalamnya banyak mengandung nilai-nilai pendidikan karena 

dalam kegiatan permainannya memberikan rasa senang, gembira, ceria 
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pada anak yang memainkannya. Selain itu permainannya dilakukan secara 

berkelompok sehingga menimbulkan rasa demokrasi antar teman main dan 

alat permainan yang digunakan pun relatif sederhana.1 

Satu diantara sekian banyak ragam pemainan tradisional yang ada 

di Indonesia adalah permainan tradisional tali merdeka daerah Riau. Tali 

Merdeka adalah salah satu jenis permainan tradisional yang berasal dari 

daerah Riau. Anak-anak melayu yang dibesarkan di era 80 dan 90-an 

tentunya sangat familiar dengan permainan ini. Permainan yang 

membutuhkan kekuatan dan kelincahan fisik ini masih menjadi permainan 

favorit anak-anak perempuan pada era tersebut. Inti dari permainan tali 

merdeka ini adalah melompati rentangan tali karet dengan berbagai 

ketinggian yang diukur dari badan pemain yang memegang rentangan tali. 

Mengapa di sebut dengan permainan tali merdeka? Tidak ada 

catatan sejarah yang bisa menjelaskan tentang asal muasal penamaan 

permainan ini. Jika dilihat dari cara bermain, maka penamaan permainan 

ini bisa dikaitkan dengan cara pemegang tali saat memegang tali pada 

ketinggian terakhir. Yaitu tali dipegang dengan cara mengacungkan 

kepalan tangan setinggi mungkin di atas kepala layaknya para pejuang 

yang sedang meneriakkan pekikan ‘merdeka’. 

Permainan tali merdeka sebenarnya juga dikenal di berbagai daerah 

lain. Hanya saja mungkin penamaan dan tata caranya sedikit berbeda. Di 

                                                             
1 Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda ( BP-PLSP), 2006 
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beberapa daerah permainan ini dikenal dengan nama lompat tali, lompat 

tinggi, dan lainnya. 

Permainan yang sangat menarik ini sebenarnya memang sebuah 

permainan tradisional yang memilki peraturan dan juga cara bermaina yang 

cukup mudah dan juga sangat simpel. Selain itu permainan ini juga 

membutuhkan keahlian melompat hal ini mungkin menjadi sebuah hal yang 

dianggap sulit bagi anak jaman sekarang, karena mayoritas anak hanya 

ingin memainkan permainan yang sederhana dan cenderung tidak 

melibatkan aktifitas fisik, namun sangat disayangkan minat terhadap 

permainan ini pun sangat minim diberbagai kalangan usia, bahkan mungkin 

anak-anak pada masa kini tidak lagi mengenal permainan ini. 

 Permainan olahraga tradisional menjadi salah satu mata kuliah wajib 

di FIK UNJ khususnya Program Studi Olahraga Rekreasi, namun sangat 

disayangkan perkuliahan yang ada berjalan kurang efektif pada saat 

mempresentasikan permainan tali merdeka ini. Bukan karena penyaji tidak 

piawai dalam proses presentasi namun karena minat dan pengetahuan 

mahasiswa terhadap permainan ini sangat minim, disamping itu para 

mahasiswa menganggap permainan ini ketinggalan jaman dan kurang 

menarik. 

Dalam hal ini peneliti melihat temuan pada saat proses perkuliahan 

olahraga tradisional, yaitu kurangnya ketertarikan mahasiswa terhadap 

permainan tradisional tali merdeka ini. Oleh karena itu maka peneliti 

bertujuan untuk mengembangkan model permainan tali merdeka daerah 
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Riau demi meningkatkan ketertarikan mahasiswa FIK UNJ terhadap 

permainan tradisional tersebut. 

 

B. Fokus Masalah 

 Mengacu pada permasalahan di atas, maka fokus masalah yang 

diangkat oleh peneliti adalah pada Pengembangan Model Permainan 

Olahraga Tradisional Tali Merdeka Daerah Riau.  

 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah maka 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pembuatan 

pengembangan model permainan tradisional tali merdeka daerah Riau?    

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti akan menjadi temuan dan pengembangan permainan 

tradisional tali merdeka daerah Riau. 

2. Dapat menambah wawasan bagi mahasiswa FIK khususnya guna 

meningkatkan pengetahuan dan ketertarikan terhadap permainan 

tradisional. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Konsep Pengembangan Model 

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian penelitian antara 

lain, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar tentang suatu masalah tertentu, yang dilakukan 

dengan mengikuti langkah-langkah penelitian secara ilmiah”.2 Penelitian 

selalu berusaha memperoleh pengetahuan yang memiliki kebenaran ilmiah 

yang lebih sempurna dari pengetahuan sebelumnya, yang kesalahannya 

lebih kecil daripada pengetahuan yang telah terkumpul sebelumnya. 

Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dapat berupa fakta, 

generalisasi dan teori yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

tersebut.   

“Penelitian merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterpretasi data dan informasi untuk menjawab 

dan memecahkan masalah”.3 Penelitian dimulai dari hasrat keingintahuan 

dan permasalahan, dilanjutkan dengan pengkajian landasan teoritis yang 

terdapat dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau 

hipotesis. Masalah penelitian dapat timbul karena adanya kesulitan yang 

                                                             
2 M.E. Winarno, Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani (Malang: Media 
Cakrawala Utama Press, 2011), h.1 
3 Restu Widi Kartiko, Asas metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 
h.41 
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mengganggu kehidupan manusia karena sifat manusia yang selalu ingin 

tahu. Sedangkan landasan teoretik merupakan sebuah pengkajian dari 

masalah yang timbul dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah yang timbul.  

Sukardi dalam bukunya mendefinisikan penelitian adalah “usaha 

seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan 

metodologi misalnya observasi secara sistematis, dikontrol, dan 

mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada”.4 

Pada dasarnya metodologi merupakan metode keilmuan yang terstruktur 

untuk melakukan langkah-langkah penelitian yang disesuaikan dengan 

permasalahan. Melalui metodologi penelitian seorang peneliti dapat 

menyusun sebuah rancangan penelitian untuk melakukan pengamatan 

untuk mendapatkan jawaban dari masalah penelitian yang diangkat.  

Penelitian adalah “suatu kegiatan atau proses sistematis untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode 

ilmiah”.5 Metode ilmiah dalam melaksanakan penelitiannya seorang peneliti 

bisa menggunakan penalaran deduktif dan induktif yang merupakan proses 

berfikir secara berulang-ulang antara penalaran deduktif dan penelaran 

induktif. Penalaran Induktif dilaksanakan dengan melakukan observasi 

maupun pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara seksama. 

Penalaran deduktif digunakan untuk menentukan probabilitas dari 

                                                             
4 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h.5 
5 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif (Jakarta: PT. 
Rajagrafindo Persada, 2008), h.28 
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penelitian bukan hanya kebenaran yang masih bersifat abstrak yang 

diyakini. 

Penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh 

pengatahuan yang benar tentang suatu masalah yang dimulai dari hasrat 

keingintahuan dan permasalahan, dilanjutkan dengan pengkajian 

landaasan teoritis yang terdapat dalam kepustakaan untuk mendapatkan 

jawaban sementara atau hipotesis”. 6  Penelitian dapat dibagi menjadi 

beberapa bentuk yaitu penelitian dasa, terapan, evaluasi, pengembangan, 

dan mendesak. Pembagian penelitian didasarkan pada fungsi dan 

penerapannya dalam pendidikan serta berapa lama hasilnya dapat 

digunakan. Salah satu model penelitian yang relevan dan dapat selalu 

digunakan yaitu penelitian pengembangan. 

Penelitian pengembangan merupakan “penelitian yang berupaya 

mengembangkan produk tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

saat ini.7 Dalam olahraga rekreasi rancangan penelitian pengembangan 

dapat digunakan sebagai sarana bermain dengan menghasilkan suatu 

produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada berupa model 

permainan. Produk yang dikembangkan oleh peneliti nantinya akan dapat 

digunakan dalam proses permainan luar ruangan. Sebelum digunakan 

dalam proses permainan luar ruangan produk yang dikembangkan tentunya 

                                                             
6 Setyo Budiwanto, Dasar-dasar Metodologi Penelitian dalam Ilmu Keolahragaan 
(Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang Lembaga 
penelitian, 2006), h.3. 
7 M.E. Winarno, op.cit., h.76 
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harus melalui tahap uji coba dan dieksperimenkan untuk mengetahui 

seberapa efektif produk yang dikembangkan. 

Budiwanto dalam bukunya menyatakan penelitian pengembangan 

merupakan “rancangan penelitian yang berorientasi untuk 

mengembangkan atau menghasilkan produk”. 8   Penelitian dan 

pengembangan adalah “suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan”.9 Dalam mengembangkan 

suatu produk baru maupun produk yang sudah ada haruslah berdasarkan 

kebutuhan dari subjek yang diteliti. Maka dari beberapa definisi ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan merupakan suatu jenis 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk yang baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu 

masalah. 

 

B. Konsep Model  

1. Pengertian Model 

Model menggambarkan tingkat terluas dari praktik pendidikan dan 

berisikan orientasi filosofi pembelajaran. Model digunakan untuk 

menyeleksi dan menyusun strategi pembelajaran, metode keterampilan, 

                                                             
8 Setyo Budiwanto, op. cit., h.9 
9  Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2011), h.164 
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dan aktifitas pembelajaran untuk memberikan tekanan pada salah satu 

bagian pembelajaran. Joyce et al mengidentifikasi empat model, yakni: (1) 

model proses informasi, (2) model personal, (3) model interaksi dan (4) 

model tingkah laku.10 

Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai: (1) suatu tipe desain; (2) suatu deskripsi atau analogi yang 

dipergunakan untuk membantu visualisasi sesuatu yang tidak dapat 

dengan langsung diamati; (3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, 

dainferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara 

matematis suatu obyek atau peristiwa; (4) suatu desain yang 

disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang 

disederhanakan; (5) deskripsi suatu sistem yang mungkin imajiner; dan (6) 

penyajian data yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukan 

sifat bentuk aslinya.11  

Joyce et al mengungkapkan bahwa model pembelajaran adalah 

suatu rencana yang dapat digunakan untuk kurikulum (materi pembelajaran 

yang panjang), mendesain materi pembelajaran, dan untuk mengantarkan 

pembelajaran di dalam maupun di luar kelas.12 Lebih lanjut Joyce et al 

menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu proses 

perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

                                                             
10 Bruce Joyce, et al, Model of Teaching (Boston: Allyn and Bacon, 2002), p. 12 
11 Komarudin, Kamus istilah karya tulis ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 100.  
12  Bruce Joyce, et al. , op. cit h.20. 
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menentukan perangkat-perangkat pembelajaran serta mengarahkan kita 

untuk membantu pembelajar sedemikian hingga tujuan tercapai.13 

Model seperti dijelaskan oleh Richey adalah gambaran yang 

ditimbulkan dari kenyataan yang mempunyai susunan dari urutan tertentu.14 

Menurutnya model dapat digunakan untuk mengorganisasikan berbagai 

sumber kemudian dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan 

hipotesis dan membangun teori ke dalam istilah/keadaan yang konkrit untuk 

menerapkannya pada praktik atau menguji teori. 

Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa 

kompleks atau system dalam bentuk naratif, matematis, grafis atau lambing 

lain. Menurut Nadler model bukanlah realita diri mereka sendiri, tetapi 

merupakan representasi realita yang dikembangkan dari keadaan 

mereka.15 Menurutnya semua orang dapat merancang model-model yang 

mencoba membuat pemikirannya tentang dunia sekelilingnya setiap hari. 

Tanpa model, seorang akan mempunyai masalah dalam pemecahan 

persoalan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dalam penellitian 

dan pengembangan ini yang dimaksud dengan model merupakan pola 

langkah-langkah yang meliputi analisis, pengembangan, pembuatan materi 

                                                             
13 Ibid, h. 46. 
14  Rita . Richey, The Theoritical and Conceptual Bases of Instructional Design 
(New York:Nichols Publishing Company, 20014), p. 37. 
15   L. Nadler, Designing Training Program (Massachussetts: Addison Wesley 
Publishing Company, 2000), h. 59. 
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dan evaluasi dalam rangka memberikan kemudahan untuk mencapai 

tujuan. 

Prosedur yang dikemukakan diatas tentu saja bukan merupakan 

langkah baku yang harus diikuti secara lengkap. Karena keterbatasan 

penelitian maka peneliti mendesain langkah-langkah dari prosedur yang 

dikembangkan oleh Borg dan Gall dan disesuaikan dengan kondisi di 

lapangan serta waktu dan biaya penelitian, yang mana kondisi tersebut 

selalu dialami oleh peneliti saat sudah terjun ke lapangan. Oleh karena itu, 

Ardhana dalam bukunya mengemukakan bahwa prosedur pelaksanaan 

penelitian pengembangan bukan merupakan langkah-langkah baku yang 

harus diikuti secara kaku, setiap pengembangan tentu saja dapat memilih 

dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat bagi dirinya 

berdasarkan kondisi khusus yang dihadapinya dalam proses 

pengembangan16. 

Setelah mengetahui masalah melalui pengumpulan data dari analisis 

kebutuhan, maka peneliti menentukan rencana pengembangan dan 

menentukan langkah-langkah pelaksanaan pengembangan yang 

disesuaikan dengan kondisi pada penelitian yang sebenarnya. Langkah-

langkah penelitian yang dikemukakan oleh Borg dan Gall tentu saja bukan 

merupakan langkah-langkah yang harus diikuti secara baku. Oleh karena 

itu, peneliti menyesuaikan langkah-langkah penelitian pengembangan buku 

                                                             
16 Ardhana, Wayan, Konsep Penelitian Pengembangan Dalam Bidang dan 
Pembelajaran(Jakarta: Depdikbud, 2002), h.35 
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model olahraga rekreasi untuk Pemuda Karang Taruna yang akan diuraikan 

secara jelas sesuai dengan kondisi penelitian yang sebenarnya dalam 

bentuk flow chart. Berikut tahapan pengembangan produk disusun dalam 

bagan arus (flow chart). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and  

Development (R & D) 
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2. Permainan Tradisional 

Permainan ialah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang 

sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi,kinerja, 

dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi 

dengan lebih baik. 

Lain halnya dengan Joan Freeman dan Utami munandar 

mendefinisikan permainan sebagai suatu aktifitas yang membantu anak 

mencapai perkembanganyang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan 

emosional. 

Menurut Moh Arif Ikaha bermain secara umum sering dikaitkan 

dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan yang terdapat 

tiga pengertian bermain; 

 sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada 

anak  

 tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik  

 bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan 

bebas dipilih oleh anak serta melibatkan peran aktif keikutsertaan 

dan memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu 

yang bukan bermain.17 

                                                             
17 Ikaha Arif Moh. Implementation of Contextual Teaching and Learning (CTL) in Science Learning 
through Traditional Games. (Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2009) 

http://belajarpsikologi.com/cara-meningkatkan-motivasi-belajar-anak/
http://belajarpsikologi.com/cara-meningkatkan-motivasi-belajar-anak/
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Sebuah permainan biasanya dilakukan untuk tujuan kesenangan. 

Permainan berbeda dari pekerjaan dan juga seni yang lebih sering 

merupakan ekspresi dari unsur estetika atau ideologi, namun perbedaan ini 

tidak jelas dalam bentuk-bentuk permainan tradisional masyarakat 

Indonesia, karena unsur seni dan juga pekerjaan terdapat di dalamnya. Di 

beberapa kasus, permainan tradisional Indonesia bahkan mempunyai 

kaitan dengan unsur magis-religi. 

Huzziga menyatakan bahwa “Play is older than culture”, bahwa 

permainan itu lebih tua dari budaya. Terlepas dari kontroversi pernyataan 

itu, nyatanya dalam setiap komunitas memang selalu terdapat permainan 

sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Dibeberapa budaya yang 

menunjukan karakter bangsa tersebut. 

Jenis dan bentuk permainan tradisional di Indonesia bisa dikatakan 

sangat beragam. Hampir setiap daerah mempunyai permainan mereka 

sendiri. Banyak diantaranya memliki kesamaan dengan daerah lain dalam 

segi bentuk dengan penamaannya saja yang berbeda. Keragaman 

permainan tradisional di Indonesia juga dipengaruhi oleh lingkungan alam 

tempat pemangku kebudayaannya tinggal. 

Latar belakang dan sejarah termasuk kehidupan masyarakat yang 

berbeda, secara bertahap telah menciptakan bentuk tata asuh untuk anak 

yang berbeda pula di setiap tempat. Demikian pula hal ini jelas 
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memengaruhi jenis dan karakter mainan dan permainan yang muncul di 

wilayah tersebut. 

 Permainan tradisional merupakan hasil penggalian dari budaya 

sendiri yang didalamnya banyak mengandung nilai-nilai pendidikan karena 

dalam kegiatan permainannya memberikan rasa senang, gembira, ceria 

pada anak yang memainkannya. Selain itu permainannya dilakukan secara 

berkelompok sehingga menimbulkan rasa demokrasi antar teman main dan 

alat permainan yang digunakan pun relatif sederhana. 18  Permainan 

tradisional akan mengembangkan potensi setiap anak yang ditunjukkan 

dalam perilaku penyesuaian sosial dengan tetap melestarikan dan 

mencintai budaya bangsa. Atmadibrata mengemukakan permainan 

tradisional Jawa Barat disinyalir memiliki keterampilan prestatif yang 

bersifat entertainment yang dapat dijumpai dimana-mana. Bila permainan 

tradisional Jawa Barat dikaji, ternyata besifat edukatif, mengandung unsur 

pendidikan jasmani (gymnastic), kecermatan, kelincahan, daya fikir, 

apresiasi terhadap unsur seni yang ada, dan menyegarkan pikiran. 

Permainan tradisional anak-anak merupakan bentuk folklor dimana 

peredarannya dilakukan secara lisan, berbentuk tradisional, dan diwariskan 

secara turun-temurun. Oleh sebab itu, terkadang asal-usul dari permainan 

tradisional tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya dan darimana 

asalnya, karena penyebarannya yang berupa lisan. Terkadang, permainan 

                                                             
18 Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda ( BP-PLSP), 2006 
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tradisional ini mengalami perubahan nama atau bentuk walaupun dasarnya 

sama. Contohnya permainan congklak di Jawa Barat dengan permainan 

dakon di Jawa Tengah yang memiliki peraturan dan cara bermain yang 

sama, namun berbeda cara penyebutannya. Permainan tradisional yang 

merupakan pewarisan secara turun-menurun ini dilakukan untuk 

memperoleh kegembiraan.19  

Permainan tradisional anak adalah salah satu bentuk folklore yang 

berupa  yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, 

berbentuk tradisional  dan diwarisi turun temurun, serta banyak mempunyai 

variasi. Oleh karena  termasuk folklore, maka sifat atau ciri dari permainan 

tradisional anak sudah tua  usianya, tidak diketahui asal-usulnya, siapa 

penciptanya dan dari mana asalnya.  Permainan tradisional biasanya 

disebarkan dari mulut ke mulut dan kadangkadang mengalami perubahan 

nama atau  bentuk meskipun dasarnya sama. Jika  dilihat dari akar katanya, 

permainan tradisional tidak lain adalah kegiatan yang  diatur oleh suatu 

peraturan permainan  yang merupakan pewarisan dari generasi  terdahulu 

yang dilakukan manusia (anak-anak) dengan tujuan 

mendapat  kegembiraan. 20 

                                                             
19 James Danandjaja. 1987. Mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui 

permainan tradisional. Jevalitera. Jogjakarta 

20 Danandjaja, James. (2007). Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain. 

Jakarta: Grafiti 

 

http://porosbumi.com/cara-bermain-congklak/
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Menurut Sukirman (2004), permainan  tradisional anak merupakan 

unsur  kebudayaan, karena mampu memberi pengaruh terhadap 

perkembangan kejiwaan,  sifat, dan kehidupan sosial anak. Permainan 

tradisional anak ini juga dianggap  sebagai salah satu unsur 

kebudayaan  yang memberi ciri khas pada suatu kebudayaan tertentu. Oleh 

karena itu,  permainan tradisional merupakan aset budaya, yaitu modal bagi 

suatu masyarakat untuk mempertahankan eksistensi dan identitasnya di 

tengah masyarakat lain.   

Permainan tradisonal bisa bertahan  atau dipertahankan karena 

pada umumnya mengandung unsur-unsur budaya  dan nilai-nilai moral 

yang tinggi, seperti: kejujuran, kecakapan, solidaritas, kesatuan dan 

persatuan, keterampilan dan keberanian. Sehingga, dapat pula dikatakan 

bahwa permainan tradisional dapat dijadikan alat pembinaan nilai budaya 

pembangunan kebudayaan nasional Indonesia.21 

Keberadaan permainan tradisional, semakin hari semakin tergeser 

dengan adanya permainan modern, seperti video game dan virtual game 

lainnya. Kehadiran teknologi pada permainan, di satu pihak mungkin dapat 

menstimulasi perkembangan kognitif anak, namun di sisi lain, permainan ini 

dapat mengkerdilkan potensi anak untuk berkembang pada aspek lain, dan 

mungkin tidak disadari hal tersebut justru menggiring anak untuk 

                                                             
21 Pola pelatihan penilik pembinaan Generasi Muda, pemilik olahraga dan pamong belajar SKB. 
Jakarta : Depdikbud. 1996. 
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mengasingkan diri dari 7 lingkungannya, bahkan cenderung bertindak 

kekerasan.  

Kasus mengejutkan terjadi pada tahun 1999 di dua orang anak Eric 

Haris (18) dan Dylan Klebod (17), dua pelajar Columbine High School di 

Littleton, Colorado, USA, yang menewaskan 11 rekan dan seorang 

gurunya. Keterangan yang diperoleh dari kawan-kawan Eric dan Dylan, 

kedua anak tersebut bisa berjam-jam main  video game  yang tergolong 

kekerasan seperti  “Doom”, “Quake”,  dan “Redneck Rampage”. 

 Kekhawatiran serupa juga terjadi di Cina, sehinggapemerintah Cina 

secara selektif telah melarang sekitar 50  game  bertema kekerasan. Akan 

tetapi perkembangan teknologi di industri permainan anak tidak melulu bisa 

dijadikan alasan penyebab tergesernya permainan  tradisional, karena 

kadang masyarakat sendiri yang kurang peduli dengan adanya permainan 

tradisional. Terlebih, penguasaan teknologi di era globalisasi ini menjadi 

tuntutan bagi semua orang, tak terkecuali anak-anak. Menurut Misbach 

(2006), permainan tradisional yang ada di Nusantara ini dapat menstimulasi 

berbagai aspek perkembangan anak, seperti :  

1. Aspek motorik: Melatih daya tahan, daya lentur, sensorimotorik, 
motorik kasar, motorik halus.  

2. Aspek kognitif: Mengembangkan maginasi, kreativitas, problem 
solving, strategi, antisipatif,     pemahaman   kontekstual.  

3. Aspek emosi: Katarsis emosional, mengasah empati, 
pengendalian diri  

4. Aspek bahasa: Pemahaman konsep-konsep nilai  
5. Aspek sosial: Menjalin relasi, kerjasama, melatih kematangan 

sosial dengan teman sebaya dan meletakkan pondasi untuk 
melatih keterampilan sosialisasi berlatih peran dengan orang yang 
lebih dewasa/masyarakat.  
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6. Aspek spiritual: Menyadari keterhubungan dengan sesuatu yang 
bersifat Agung (transcendental). 

7. Aspek ekologis: Memahami pemanfaatan elemen-elemen alam 
sekitar secara bijaksana.  

8. Aspek nilai-nilai/moral : Menghayati nilai-nilai moral yang 
diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya.  

 

 Jika digali lebih dalam, ternyata makna di balik nilai-nilai permainan 

tradisional mengandung pesan-pesan moral dengan muatan kearifan lokal 

(local wisdom) yang luhur dan sangat sayang jika generasi sekarang tidak 

mengenal dan menghayati nilai-nilai yang diangkat dari keanekaragaman 

suku-suku bangsa di Indonesia.  

 Permainan tradisional juga dikenal sebagai permainan rakyat 

merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk 

menghibur diri, tetapi juga sebagai alat untuk memelihara hubungan dan 

kenyamanan sosial. Dengan demikian bermain suatu kebutuhan bagi anak. 

Jadi bermain bagi anak mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam 

kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari termasuk dalam 

permainan tradisional.22 

3. Permainan Tali Merdeka Daerah Riau 

Tali Merdeka adalah salah satu jenis permainan tradisional yang 

berasal dari daerah Riau. Anak-anak melayu yang dibesarkan di era 80 dan 

                                                             
22 Semiawan,Conny R. Prof.Dr.2008. Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan 

Sekolah Dasar. Jakarta:PT Index. 
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90-an tentunya sangat familiar dengan permainan ini. Permainan yang 

membutuhkan kekuatan dan kelincahan fisik ini masih menjadi permainan 

favorit anak-anak perempuan pada era tersebut.  

 Permainan lompat tali ini biasanya identik dengan kaum perempuan 

tetapi juga tidak sedikit anak laki-laki yang ikut bermain. Permainan lompat 

tali merdeka biasa disebut di Riau, di daerah masyarakat yang 

penduduknya Melayu ini ada sebuah permainan yang disebut Tali Merdeka. 

 Inti dari permainan ini adalah melompat tali-karet yang tersimpul. 

Penamaan permainan ini ada kaitannya dengan tingkah laku yang 

dilakukan oleh pemain itu sendiri, khususnya pada lompatan yang terakhir. 

Pada pada lompatan ini tali direnggangkan oleh pemegangnya setinggi 

kepalan tangan yag diacungkan ke udara. Kepalan tangan tersebut hampir 

mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang ketika mengucapkan 

kata “merdeka” 

Gerakan tangan yang menyerupai simbol kemerdekaan inilah yang 

kemudian dijadikan sebagai nama permainan yang bersangkutan. Kapan 

dan darimana permainan ini bermula sulit diketahui secara pasti, namun 

dari nama permainan itu sendiri dapat diduga bahwa permainan ini mncul 

di zaman penjajahan. Sebenarnya di daerah lain Indonesia juga banyak 

ditemukan permainan ini tapi dengan nama yang berbeda misalnya dengan 

nama lompat tali, Lompatan. 
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Inti dari permainan tali merdeka ini adalah melompati rentangan tali 

karet dengan berbagai ketinggian yang diukur dari badan pemain yang 

memegang rentangan tali. Tidak ada catatan sejarah yang bisa 

menjelaskan tentang asal muasal penamaan permainan ini. Jika dilihat dari 

cara bermain, maka penamaan permainan ini bisa dikaitkan dengan cara 

pemegang tali saat memegang tali pada ketinggian terakhir. Yaitu tali 

dipegang dengan cara mengacungkan kepalan tangan setinggi mungkin di 

atas kepala layaknya para pejuang yang sedang meneriakkan pekikan 

'merdeka'. Idealnya permainan Tali merdeka dilakukan oleh 3-10 orang 

pemain. Namun, jika tidak memungkinkan bisa juga dilakukan oleh dua 

orang pemain.  

Namun, untuk bisa memainkan permainan ini hanya dengan dua 

orang pemain dibutuhkan tiang sebagai alat bantu untuk mengikat salah 

satu ujung tali karet. Permainan tali merdeka bisa dilakukan secara 

perorangan maupun kelompok. Jika dilakukan dalam kelompok , pemain 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama sebagai pemegang 

karet dan kedua kelompok pelompat karet. Peralatan yang dibutuhkan pada 

permainan ini adalah tali karet, yaitu karet gelang yang dijalin memanjang. 

Gelang karet yang digunakan adalah gelang karet biasa yang banyak dijual 

di pasar. Biasanya digunakan untuk mengikat plastik-plastik pembungkus 

makanan dan barang-barang lain.  
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Tinggi rentangan tali karet dimulai dari bawah, kemudian terus 

dinaikkan mengikuti ruas-ruas tertentu pada tubuh pemegang tali karet. 

Adapun tingkatan ketinggian rentangan tali yang harus dilompati oleh 

pemain tali merdeka adalah:  

1. Tali sejajar telapak kaki (di atas tanah/lantai).  
2. Tali sebatas lutut  
3. Tali sebatas pinggang  
4. Tali berada sebatas dada  
5. Tali berada sebatas telinga  
6. Tali berada sebatas kepala  
7. Tali berada sebatas satu jengkal di atas kepala 
8. Tali berada pada posisi tertinggi, yaitu tali diletakkan di 

ujung jari yang diacungkan lurus tinggi-tinggi di atas 
kepala. 

Setelah berhasil melewati tantangan tertinggi maka tinggi rentangan akan 

diturunkan secara bertahap. Akan tetapi bukan berarti tantangan permainan 

ini berkurang. 

 Permainan ini sudah tidak asing lagi tentunnya, karena permainan 

lompat tali ini bisa ditemukan hampir di seluruh Indonesia meskipun dengan 

nama atau sebutan yang berbeda. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian adalah membuat pengembangan 

model permainan tradisional tali merdeka daerah Riau.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus B FIK UNJ. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2016 

 

C. Karakteristik Model 

Sasaran atau subjek yang aka diteliti adalah masyarakat dalam hal 

ini di spesifikasikan pada mahasiswa FIK UNJ Program Studi Olahraga 

Rekreasi yang mengambil mata kuliah permainan trasional. 

 

D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan dalam sebuah penelitian dapat dilihat oleh banyaknya 

variabel dalam penelitian tersebut. Selain banyaknya variabel pendekatan 
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penelitian juga harus disesuaikan dengan banyaknya subjek dalam sebuah 

penelitian yang dapat dilihat dari populasi dan sampel yang dijadikan 

subjek. Selain itu suatu pendekatan juga tergantung dari tujuan dan 

keterbatasan penelitian yang berupa waktu dan biaya penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan  ini 

menurut Winarno penelitian pengembangan adalah “penelitian yang 

berupaya mengembangkan produk tertentu sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat saat ini”.23 

Penelitian dan pengembangan menurut Sukmadinata adalah “suatu 

proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru 

atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan”24 Sedangkan menurut Sugiono metode penelitian 

dan pengembangan adalah “metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan  produk  tertentu,  dan  menguji  keefektifan  produk  

tersebut”. 25  Semua penelitian pengembangan selalu berupaya untuk 

menciptakan suatu produk baru maupun menyempurnakan produk yang 

sudah ada. 

Penelitian ini berupaya untuk mengembangkan permainan 

tradisional tali merdeka daerah Riau.  

                                                             
23  M.E. Winarno, Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani (Malang: Media 
Cakrawala Utama Press, 2011), h.76 

24 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), h.164 

25 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: CV Alfabeta, 
2011), h.297 
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Penelitian dan pengembangan ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan model pengembangan 

Research & Development (R & D) dari Borg dan Gall yang terdiri dari 

sepuluh langkah.26 Penelitian diawali dengan mengumpulkan data berupa 

analisis kebutuhan. Dimana analisis kebutuhan tersebut akan 

menggambarkan kebutuhan yang menjadi masalah subjek penelitian. 

Setelah mengetahui kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh 

subjek penelitian langkah selanjutnya adalah menentukan rencana 

pengembangan produk. Produk yang dikembangkan nantinya akan 

dievaluasi terlebih dahulu sebelum diuji cobakan untuk mengetahui 

kelemahan dan kekurangannya. Dalam uji coba lapangan awal melibatkan 

6-15 subjek uji coba pada mahasiswa FIK UNJ. Setelah uji coba awal 

produk kembali dievaluasi dengan merevisi dan menyempurnakan hasil uji 

coba melalui pengamatan. Setelah produk direvisi kemudian diuji cobakan 

kembali dengan skala yang lebih besar dengan 15-50 subjek pada 

mahasiswa FIK UNJ. Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi sebagai 

dasar untuk menyempurnakan produk. Setelah produk disempurnakan 

selanjutnya produk tersebut dilaporkan. 

Maka dari beberapa definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian pengembangan merupakan suatu jenis penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk yang baru atau menyempurnakan 

                                                             
26Borg W. R, & Gall M. D, Educational Research: An Introduction. Fourth Edition (New 
York: Longman, 1983), 775 
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produk yang telah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang 

dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah dan selalu 

berusaha memperoleh pengetahuan yang memiliki kebenaran sesuai fakta. 

 

E. Langkah-langkah Pengembangan Model 

Prosedur yang dikemukakan diatas tentu saja bukan merupakan 

langkah baku yang harus diikuti secara lengkap. Karena keterbatasan 

penelitian maka peneliti mendesain langkah-langkah dari prosedur yang 

dikembangkan oleh Borg dan Gall dan disesuaikan dengan kondisi di 

lapangan serta waktu dan biaya penelitian, yang mana kondisi tersebut 

selalu dialami oleh peneliti saat sudah terjun ke lapangan. Oleh karena itu, 

Ardhana dalam bukunya mengemukakan bahwa prosedur pelaksanaan 

penelitian pengembangan bukan merupakan langkah-langkah baku yang 

harus diikuti secara kaku, setiap pengembangan tentu saja dapat memilih 

dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat bagi dirinya 

berdasarkan kondisi khusus yang dihadapinya dalam proses 

pengembangan27. 

Setelah mengetahui masalah melalui pengumpulan data dari analisis 

kebutuhan, maka peneliti menentukan rencana pengembangan dan 

menentukan langkah-langkah pelaksanaan pengembangan yang 

disesuaikan dengan kondisi pada penelitian yang sebenarnya. Langkah-

                                                             
27 Ardhana, Wayan, Konsep Penelitian Pengembangan Dalam Bidang dan 
Pembelajaran(Jakarta: Depdikbud, 2002), h.35 
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langkah penelitian yang dikemukakan oleh Borg dan Gall tentu saja bukan 

merupakan langkah-langkah yang harus diikuti secara baku. Oleh karena 

itu, peneliti menyesuaikan langkah-langkah penelitian pengembangan buku 

model olahraga rekreasi untuk Pemuda Karang Taruna yang akan diuraikan 

secara jelas sesuai dengan kondisi penelitian yang sebenarnya dalam 

bentuk flow chart. Berikut tahapan pengembangan produk disusun dalam 

bagan arus (flow chart). 
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Development (R & D) 

Sumber: Borg & Gall Educational Research: An Introduction. ourth Edition.  

New York: Longm 

 

1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dilakukan dengan cara observasi awal berupa pengamatan lapangan pada 

saat perkuliahan permainan tradisional daerah Riau. 

 

2. Perencanaan Pembuatan Model 

Setelah menyelesaikan tahap analisis kebutuhan dilanjutkan dengan 

pembuatan produk awal pengembangan model permainan tradisional 

daerah Riau sebagai berikut : 

1. Nama permainan  :  Lingkaran Pola 

Jumlah permain  :  Setiap kelompok terdiri dari 6 atau lebih  

Alat    :  Peluit dan karet 

Tujuan  : Untuk melatih konsentrasi, berpikir, dan  

    kecepatan 

Cara bermain  :  

 Permainan diawali dengan membuat sebuah lingkaran besar dan 

berjalan sambil melingkarkan karet dipinggangnya, lalu menyanyikan lagu 

balonku. Pada saat pemain berputar dengan menyanyikan lagu, ketika 

sampai dikata DOR pemain berhenti dan pemandu pemandu dengan 
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membunyikan peluit. Tiupan satu kali membentuk pola segitiga, tiupan dua 

kali membentuk pola persegi, tiga kali membentuk pola lingkaran,dan 

keempat membentuk pola bebas diantara ketiganya dengan hitungan 1-5. 

Apabila ada kelompok yang salah atau lambat dalam membuat pola maka 

akan mendapatkan hukuman. 

 

2. Nama permainan  : Karet bersambung 

Jumlah pemain  : 1 kelompok 2 orang 

Alat    : Tali karet 

Tujuan  : Untuk kecepatan dan perpindahan antar 

pemain 

Cara bermain  :  

 Pertama bentuk 1 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Apabila sudah 

terbentuk kelompoknya. Adu masing-masing kelompok. Kemudian, mulai 

dititik start yang telah ditentukan. Ketika permainan dimulai para pemain 

segera berlari secara bergantian tanpa melepas tali karetnya secara 

bersambung. Pemenangnya ditentukan dari kelompok yang terlebih dahulu 

menyentuh garis finish. 

 

3. Nama permainan  : Karet balance 

Jumlah pemain : 4 orang/lebih  

Alat    : Bola kasti dan karet 
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Tujuan   : Untuk kerjasama tim, kecepatan dan   

      koordinasi 

Cara bermain  :  

 pertama, bentuk 2 kelompom yang pemainnya sama banyak. Lalu, 

masing-masing kelompok memegang 2 buah karet panjang dan 1 buah bola 

kasti. Kedua, permainan dimulai digaris star. Setiap orang disetiap 

kelompok memegang di ujung masing-masing tali sehingga terdapat 

rongga ditengah tali untuk meletakan bola kastin. Kemudian, setiap 

kelompok berjalan tanpa menjatuhkan bola, apabila bola jatuh maka akan 

diulang dari awal. Pemenang ditentukan dari yang terlebih dahulu sampai 

finish. 

 

4. Nama permainan :Bola Balik Karet 

Julah pemain  : Minimal 10 orang pemain. 

Alat    : Karet dan Bola tenis. 

Tujuan   : Melatih kecepatan, kelincahan dan kejujuran. 

Cara bermain  : 

  pertama-tama kita membentuk lingkaran terlebih dahulu 

sambil bermain permainan tembak tangkap untuk menentukan siapa yang 

akan jaga dalam permainan bola balik karet tersebut. Kemudian setelah 

mendapatkan orang yang juga para pemain masuk dalam garis kotak yang 

berukuran lebih 30x15M dan orang yang juga yang berada ditengah dengan 

memegang bola. Bolanya disini udah dikatakan dengan karet gelang yang 
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sudah sambung menjadi panjang. Peraturan dari permainan bolak-balik ini 

orangyang memegang bola harus melempar bola yang terikat dengan raket 

tersebut kearah pemain lain. Pemain yang memegang bola hanya bisa 3 

kali melangkah besar kemudian berhenti untuk melempar pemain lain. Jika 

ada pemain lain yang terkena lemparan pemain yang jaga maka ia harus 

bergantian dengan pemain yang memegang bola karet tersebut. Juga jika 

ada pemain yang keluar dari pola yang sudah ditentukan ia juga harus 

berganti tempat dengan yang jaga. Pemain yang jaga menjadi pemain yang 

lari dan pemain yang keluar jadi pemain yang jaga. Permainan bola balik ini 

akan berhenti jika sudah terjadi 10 pergantian tempat yang jaga permainan 

ini berdurasi 15 menit sampai 20 menit dan orang yang terakhir sebagai 

penjaga akan mendapatkan hukuman dengan bernyanyi dangdut dan 

berjoget didepan teman-temannya. 

 

5. Nama permainan :Jembatan Tali  

Jumlah pemain  : Minimal satu kelompok 10 orang 

Alat    : Karet dan bola  

Tujan    : Melatih kecepatan, kelincahan kerjasama dan 

      disiplin. 

Cara bermain : 

  Pemain dibagi menjadi dua kelompok dengan  jumlah pemain 

yang sama banyak. Kemudian kedua kelompok memberikan perwakilannya 

dua orang untuk memegang karet memanjang dengan ditarik kencang. 
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Setelah itu pemain yang tidak memegang tali harus menginjak tali yang 

sudah diikat kencang oleh kedua perwakilannya. Pemain yang menginjak 

tali harus berlari dengan cepat dan tidak boleh keluar/tali yang diinjak 

kembali keatas. Jika hal itu terjadi maka pemain tersebut harus kembali dan 

mengulanginya dari awal lagi. Bila ada pemain yang sudah sampai maka 

pemain yang memegang tali palig ujung ditempt pertukaran pemain atau 

finish harus berlari cepat ketempat start dan pemain yang sampai 

memegang tali yang ditinggalkan dan juga pemain yang akan memegang 

tali diawal start yang berdiri. Disini permainan ini kedua kelompok harus adu 

kecepatan siapa yan paling cepat menyelesaikan jumlah anggota kelompok 

mereka. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan maka kelompok 

tersebut dinobatkan sebagai pemenang dan kelompok yang kalah harus 

bersedia menggendong pemain dari kelompok yang menang. 

 

6. Nama permainan :Estafet Karet Lobang Cacing 

Jumlah Pemain  : Minimal 10 orang dalam 1 kelompok 

Alat    : Karet 

Tujuan    : Kerja sama dam kecepatan 

Cara bermain :  

 Pemain dibagi menjadi kedua kelompok dengan julah pemain yang 

sama dalam satu kelompok. Setelah itu pemaain berbaris memanjang 

saling berpegangan tangan. Kemudian bagaaimana cara karet tersebut 

bisa lewat sampai pemain terakhir tanpa harus melepas pegangan tangan 
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tersebut. Jika pegangan taangan terlepas maka harus diulang dari awal 

lagi. Disini ukuran diameter karet sangatlah kecil agar dapat tantaangan dari 

pemain ini sendiri. Dalam permainan ini kedua kelompok harus cepet-

cepetan mengestafetkan karet lobang cacing tersebut sampai pemain 

terakhir. Kelompok yang kalah akan mendapat hukuman dari kelompok 

yang menang dan kelompok yang kalah tidak bisa menolak. 

 

7. Nama permainan : BALIK PAPAN  

Tujuan permainan :  

 Permainan karet yang berjudul balik papan ini bertujuan untuk melatih 

ketangkasan kerjasama dan sportivitas. Ketangkasan dalam bermain hanya dapat 

dimiliki, apabila seseorang sering bermain dan atau berlatih melompati balik 

papan. Kerjasama memeang selalu diharuskan akan memenangkan ketika 

memenangkan ketika permainan yang dilakukan secara grup atau bersama-sama. 

Sportivitas tercermin dari sikap pemaain yang tidak berbuat curang dan bersedia 

menggantikan pemegang tali jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan 

dalam permainan.  

Cara bermain : 

 Buat dua kelompok yang masing-masing kelompok sekitar 4 sampai 6 

orang, kemudian perwakilan kelompok suit terlebih dahulu supaya mengetahui 

siapa yang memegang karet tersebut (jaga). Dalam permainan karet balik papan 

ini kekompakan harus dibutuhkan karena setiap kelompok harus berjalan 

bergantian tetapi harus selalu bersama jika ada satu kelompom bersebrangan 

maka harus berpindah tempat dan melewati karet tersebut sambil mengucap “ 

balik papan “  
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8. Nama permainan :LOMPAT TALI 

Tujuan permainan:  

 Untuk melatih lompat seorang anak, kelincahan seorang anak dan 

untuk melatih kefokusan. 

Cara bermain : 

 Tiga orang pemai n melakukan gamreng, setelah itu yang sendiri dia 

yang berjalan pertama dan kedua yang lainnya memegang ujung dan ujung 

karet tersebut. Kemudian yang berjaga atau yang memegang karet 

memutarkan karet tersebut kepada yang sedang berjalan. Orang yang 

berjalan tersebut harus melompat agar tidak tersangkut kepada karet 

tersebut jika tersangkut maka pemain berhenti dan bertukar orang kedua 

yang berjalan. 

 

9. Nama permainan  :Pasangan merdeka  

Alat dan bahan   : Karet yang sudah dijadikan tali,  

Tujuan permainan  : Melatih kerjasama, Melatih   

      konsentrasi, Melatih kesabaran 

Cara bermain : 

 Peserta minimal 8 orang. Permainan dilakukan samahalnya 

melakukan melakukan ntali merdeka pada umumnya yang dilakukan mulai 

dari lutut sampai tangan mengepal ke atas kepala seperti merdeka. Tetapi 
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dalam permainan ini peserta yang bermain bukanlah seorang diri tetapi 

berpasangan peraturanpun disamakan, tetapi bilamana salah seorang yang 

berpasanga  tersebut menyentuh tali sebelum diatas pinggang, hukuman 

pun berlaku. 

 

10. Nama permainan  : Kaki Karet 

Alat dan  bahan   : Karet yang sudah dibuat tali sepanjang 

      5m min 4 buah 

Tujuan permainan  : Melatih kerjasama, Melatih kekuatan  

      kaki 

Cara bermain :  

 Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dengan setiap 

kelompok denga  setiap berbaris kebelakang dengan kaki yang diikat 

oleh tali yang diikat oleh tali karet yang sudah disediakan 

sebelumnya. Saat aba-aba dimulai peserta tiap kelompk peserta tiap 

kelompok berjalan dengan kaki yang telah terikat karet, dan 

pemeganya adalah kelompok yang tercepaat sampai garis finish. 
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3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model 

a.Telaah Pakar 

Validasi para ahli dilakukan oleh ahli olahraga rekreasi. Evaluasi 

para ahli ini digunakan untuk  masukan produk awal yang telah dibuat 

dengan menggunakan uji justifikasi dimana instrumen yang telah dibuat 

dikonsultasikan kepada ahli. 

Validasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian model olahraga 

rekreasi yang hendak diproduksi dan dibuat oleh peneliti. Validasi ahli terdiri 

atas: 

1. Tinjauan dan analisa Ahli permainan kepada model olahraga rekreasi 

yang dibuat berfungsi untuk memberikan informasi dan penilaian 

terhadap kesesuaian materi permainan yang dibuat oleh peneliti.  

2. Tinjauan dan analisa ahli rekreasi kepada model olahraga rekreasi yang 

dibuat berfungsi untuk menilai kesesuaian antara bentuk-bentuk 

rekreasi yang dibuat. 

3. Tinjauan dan analisa ahli kebugaran jasmani yang dibuat berfungsi 

untuk memberikan informasi dan penilaian teradap kesesuaian materi 

kebugaran jasmani dengan model olahraga rekreasi yang dibuat. 

b. Revisi Produk 

Setelah produk awal ditinjau oleh 1 ahli permainan, 1 ahli permaian 

tradisional dan 1 ahli tes dan pengukuran olahraga diberikan penilaian dan 

masukan, kemudian data dianalisis dan dilakukan revisi. Setelah produk 

direvisi kemudian disiapkan untuk diujikan kepada kelompok kecil.  
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c. Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah dievaluasi dan dianggap layak oleh para ahli, kegiatan 

selanjutnya adalah melakukan uji coba kelompok kecil, dengan mengambil 

sampel karang taruna, yakni sebanyak 15 subjek. Sampel diambil dengan 

teknik simple random sampling melalui pengundian menggunakan nomor 

dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh mahasiswa FIK 

UNJ Prodi Olahraga Rekreasi yang mengambil mata kuliah permainan 

tradisional. 

 

4. Implementasi Model 

Implementasi penelitian ini direncanakan dengan menyebarkan 

produk pengembangan permainan olahraga tradisional tali merdeka daerah 

Riau. Apabila produk telah digunakan oleh banyak pengguna maka peneliti 

dapat menilai keefektifan pengembangan permainan tradisional tali 

merdeka daerah Riau.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Model 

Hasil dari pengembangan model permainan tradisional tali merdeka 

daerah Riau. Dibuat menjadi sebuah kegiatan aktualisasi untuk 

meningkatkan minat dan pengembangan model permainan tradisional. 

Pengembangan model dilakukan secara langsung dengan 

menjelaskan terlebih dahulu mengenai permainan tradisional tali merdeka 

daerah Riau, kemudian memberi contoh pengembangan model yang akan 

diterapkan, setelah itu baru peserta melakukan praktikum secara langsung 

pengembangan model yang sudah diarahkan.  

 

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan pada penegembangan model permainan 

tradisional tali merdeka daerah Riau bertujuan untuk menganalisis 

kebuuhan pengembangan model permainan tradisional tali merdeka  untuk 

dilakukan.  

Adapun hasil analisis kebutuhan dalam penelitian ini menggunakan 

data wawancara dengan perserta penyuluhan yaitu mahsiswa FIK UNJ 

yang mengikuti mata kuliah olahraga tradisional pada tanggal 22 Maret 

2016 yang akan disajikan secara naratif sebagai berikut: 1) sebagian besar 
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menganggap permainan tali merdeka monoton 2)  kurang minat terhadap 

permainan tali merdeka karena tingkat kesulitannya 3) kurangnya inisiatif 

untuk mengembngkan permainan tradisional. (4) mahasiswa menyatakan 

sangat setuju bila adanya pengembangan model permainan tradisional tali 

merdeka. 

 

2. Pembuatan Produk Awal 

Setelah menyelesaikan tahap analisis kebutuhan dilanjutkan dengan 

pembuatan produk awal dengan kebutuhan Mahasiswa. Hasil analisis 

kebutuhan mendorong peneliti membuat  pengembangan model permainan 

tradisional sebanyak 10 pengembangan model permainan tradisional tali 

merdeka daerah Riau.  

 

3. Evaluasi Para Ahli  

Sebelum pengembangan model olahraga tradisional yang telah 

dibuat dapat dinyatakan valid dan layak untuk diuji cobakan kepada subjek 

penelitian, maka peneliti terlebih dahulu melakukan validasi atau uji 

kelayakan pengembangan model olahraga tradisional kepada tiga orang 

ahli yaitu. Adapun kesimpulan dari uji ahli yang dilakukan terangkum dalam 

tabel 1.1 berikut ini: 
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No Nama  

Penerimaan Model Keterangan 

Ya Tidak   

1 Model 1 Ya   Layak/Valid 

2 Model 2 Ya  Layak/Valid 

3 Model 3 Ya  Layak/Valid 

4 Model 4 Ya  Layak/Valid 

5 Model 5 Ya  Layak/Valid 

6 Model 6 Ya  Layak/Valid 

7 Model 7 Ya  Layak/Valid 

8 Model 8 Ya  Layak/Valid 

9 Model 9 Ya  Layak/Valid 

10 Model 10 Ya  Layak/Valid 

 Berdasarkan uji ahli yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya pengembangan model olahraga tradisional tali merdeka layak. 

 Uji ahli yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga ahli terdapat 

beberapa saran yang membangun untuk penyempurnaan pengembangan 

model olahraga tradisional tali merdeka diantaranya: 

1. Petunjuk pelaksanaan permainan harus dibuat secara jelas supaya 

mudah untuk dipahami. 

2. Peraturan permainan harus dibuat secara jelas supaya mudah untuk 

dipahami. 
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4. Revisi Produk 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari masing-masing ahli 

terdapat beberapa rancangan produk yang perlu di revisi sebelum menjadi 

model final dan di uji cobakan pada kelompok kecil. Revisi produk 

dimaksudkan agar rancangan produk yang dibuat lebih sempurna. Adapun 

kesimpulan revisi produk yang dilakukan terangkum dalam tabel 4.2 berikut 

ini: 

No 
Model Olahraga 

Rekreasi 
Saran dan Masukan 

1 Model 1 Diberi durasi permainan 

2 Model 2 Gambar diberi keterangan 

3 Model 3 Gambar diberi keterangan 

4 
Model 4 Peraturan dan cara bermain harus diperjelas dan 

tingkat kesulitan harus ditambahkan 

5 Model 5 Peraturan dan cara bermain harus diperjelas 

6 Model 6 Peraturan dan cara bermain harus diperjelas 

7 Model 7 Peraturan dan cara bermain harus diperjelas 

8 Model 8 Peraturan dan cara bermain harus diperjelas 

9 Model 9 Peraturan dan cara bermain harus diperjelas 

Tabel 1.2 

 

 

5. Model Final (Uji Coba Pengembangan Permainan Tali Merdeka) 
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1. Nama permainan  :  Lingkaran Pola 

Jumlah permain  : Setiap kelompok terdiri dari 6 atau lebih  

Alat    :  Peluit dan karet 

Tujuan  : Untuk melatih konsentrasi, berpikir, dan  

    kecepatan 

Cara bermain  :  

 Mula mula peserta membuat lingkaran besar sambil memegang 

karet yang telah disimpul  tanpa terputus 

 Kemudian karet tersebut di lingkarkan di pinggang kemudian 

menyanyikan lagu “balon ku ada lima” sambil berjalan melingkar 

 Pada saat lagu di baik “door” maka pemandu akan meniupkan peluit,  

 Tiupan satu kali peserta membentuk pola segitiga 

 Tiupan dua kali membetuk pola persegi, 

 Tiupan tiga kali membentuk pola lingkaran 

 Dan empat kali tiupan peserta bisa menentukan sendiri pola yang 

akan dibentuk dalam gitungan 5 detik 

 Kelompok yang paling lambat membentuk pola atau tidak sesuai 

dianggap gagal atau kalah. 

 
(Gambar 1 Model Permainan Lingkar Pola) 

 

 

 

2. Nama permainan  : Karet bersambung 

Jumlah pemain  : 1 kelompok 2 orang 
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Alat    : Tali karet 

Tujuan  : Untuk kecepatan dan perpindahan antar 

pemain 

Cara bermain  :  

 Peserta membuat kelompok berjumlah 2 orang 

 Dua peresta tersebut diharuskan memegang karet atau tali 

yang sama ujung dengan ujungnya 

 Pada hitungan ke tiga, seluruh kelmpok berlari hingga garis 

finish dengan pasangannya tanpa melepaskan tali 

 Kelompok yang lebih dahulu sampai du garis finis adalah 

pemenangnya. 

 

(Gambar 2. Permainan Karet Bersambung) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nama permainan  : Karet balance 

Jumlah pemain : 4 orang/lebih  
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Alat    : Bola kasti dan karet 

Tujuan   : Untuk kerjasama tim, kecepatan dan   

      koordinasi 

Cara bermain  :  

 Peserta di bagi menjadi beberapa kelompok,  

 Masing-masing kelompok berjumlah 6 orang 

 Kemudian masing-masing anggota kelompok memegang dua tali 

panjang dan berpasangan 

 Masing-masing kelompok bertugas menggiring bola tenis dari garis 

start hingga finish,  menggunakan media karet yang dipegang 

berpasangan 

 Kelompok yang berhasil sampai lebih awal yang akan dianggap 

sebagai pemenang 

 Apabila bola jatuh maka harus mengulang dari gari start 

 
(Gambar 3. Permainan Karet Balance) 

 

 

 

4. Nama permainan :Bola Balik Karet 
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Julah pemain  : Minimal 10 orang pemain. 

Alat    : Karet dan Bola tenis. 

Tujuan   : Melatih kecepatan, kelincahan dan kejujuran. 

Cara bermain  :  

 Peserta di bagi menjadi 2 kelompok besar,  

 Kelompok pertama adalah pelempar, kelompok ke dua adalah yang 

akan dilempar  

 Kelompok kedua akan ada di dalam kotak yang disediakan 

sedangkan kelompok pertama akan berada di luar kotak dan 

memegang bola yang di kaitkan dengan karet sehingga apabila bola 

dipantulkan akan balik lagi 

 Pada hitungan ke tiga pelempar akan melemparkan bola dari luar 

kotak dengan jarak yang ditentukan  

 Apabila kelompok ke dua terkena bola atau keluar dari kotak maka 

dianggap sebagai poin bagi kelompok pertama, 

 Kemenangan ditentukan dari banyaknya poin yang diperoleh dari 

masing-masing kelompok. 

 

(gambar 4. Permainan Bola Balik Karet) 
 

5. Nama permainan :Jembatan Tali  
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Jumlah pemain  : Minimal satu kelompok 10 orang 

Alat    : Karet dan bola  

Tujan    : Melatih kecepatan, kelincahan kerjasama dan 

      disiplin. 

Cara bermain : 

 Mula-mula peserta dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang 

sama banyak 

 Kemudian kedua kelompok memberikan perwakilannya dua orang 

untuk memegang karet memanjang dengan ditarik kencang. 

 Setelah itu pemain yang tidak memegang tali harus menginjak tali 

yang sudah diikat kencang oleh kedua perwakilannya. 

 Pemain yang menginjak tali harus berlari dengan cepat dan tidak 

boleh keluar/tali yang diinjak kembali keatas. 

 Jika hal itu terjadi maka pemain tersebut harus kembali dan 

mengulanginya dari awal lagi. 

 Bila ada pemain yang sudah sampai maka pemain yang memegang 

tali palig ujung ditempt pertukaran pemain atau finish harus berlari 

cepat ketempat start dan pemain yang sampai memegang tali yang 

ditinggalkan dan juga pemain yang akan memegang tali diawal start 

yang berdiri. 

 Disini permainan ini kedua kelompok harus adu kecepatan siapa yan 

paling cepat menyelesaikan jumlah anggota kelompok mereka. 

 Kelompok yang paling cepat menyelesaikan maka kelompok 

tersebut dinobatkan sebagai pemenang. 
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(Gambar 5. Permainan Jembatan Tali) 

 
 
 

6. Nama permainan :Estafet Karet Lobang Cacing 

Jumlah Pemain  : Minimal 10 orang dalam 1 kelompok 

Alat    : Karet 

Tujuan   : Kerja sama dam kecepatan 

Cara bermain :  

 Pemain dibagi menjadi kedua kelompok dengan julah pemain yang sama 

dalam satu kelompok. Setelah itu pemaain berbaris memanjang saling 

berpegangan tangan.  

 Kemudian bagaaimana cara karet tersebut bisa lewat sampai pemain 

terakhir tanpa harus melepas pegangan tangan tersebut.  

 Jika pegangan taangan terlepas maka harus diulang dari awal lagi.  

 Disini ukuran diameter karet sangatlah kecil agar dapat tantaangan dari 

pemain ini sendiri.  

 Dalam permainan ini kedua kelompok harus cepet-cepetan mengestafetkan 

karet lobang cacing tersebut sampai pemain terakhir. 
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 ( Gambar 6. Estafet karet lobang cacing)  

7. Nama permainan : BALIK PAPAN  

Tujuan   : Melatih kelincahan kreatifitas 

  Cara bermain : 

 Buat dua kelompok yang masing-masing kelompok sekitar 4 sampai 6 

orang, 

 kemudian perwakilan kelompok suit terlebih dahulu supaya mengetahui 

siapa yang memegang karet tersebut (jaga). 

 Dalam permainan karet balik papan ini kekompakan harus dibutuhkan 

karena setiap kelompok harus berjalan bergantian tetapi harus selalu 

bersama jika ada satu kelompom bersebrangan maka harus berpindah 

tempat dan melewati karet tersebut sambil mengucap “ balik papan “  

 
(Gambar 7. Permainan Balik Papan) 

 

8. Nama permainan : LOMPAT TALI 
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Tujuan   : Melatih kelincahan dan kefokusan   

Cara bermain : 

 Tiga orang pemain melakukan gamreng, setelah itu yang sendiri dia 

yang berjalan pertama dan kedua yang lainnya memegang ujung dan 

ujung karet tersebut.  

 Kemudian yang berjaga atau yang memegang karet memutarkan karet 

tersebut kepada yang sedang berjalan.  

 Orang yang berjalan tersebut harus melompat agar tidak tersangkut 

kepada karet tersebut jika tersangkut maka pemain berhenti dan 

bertukar orang kedua yang berjalan. 

 
(Gambar 8. Permainan Lompat Tali) 
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9. Nama permainan  :Pasangan merdeka  

Alat dan bahan    : Karet yang sudah dijadikan tali,  

Tujuan permainan  : Melatih kerjasama, Melatih   

       konsentrasi, Melatih kesabaran 

Cara bermain : 

 Peserta minimal 8 orang.  

 Permainan dilakukan samahalnya melakukan melakukan ntali merdeka 

pada umumnya yang dilakukan mulai dari lutut sampai tangan 

mengepal ke atas kepala seperti merdeka.  

 Tetapi dalam permainan ini peserta yang bermain bukanlah seorang diri 

tetapi berpasangan peraturanpun disamakan, tetapi bilamana salah 

seorang yang berpasanga  tersebut menyentuh tali sebelum diatas 

pinggang, maka dianggap gagal. 

 

(Gambar 9. Permainan Pasangan Merdeka) 
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10. Nama permainan  : Kaki Karet 

Alat dan  bahan   : Karet yang sudah dibuat tali sepanjang 

      5m min 4 buah 

Tujuan permainan  : Melatih kerjasama, Melatih kekuatan  

      kaki 

Cara bermain :  

 Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok 

denga  setiap berbaris kebelakang dengan kaki yang diikat oleh tali 

yang diikat oleh tali karet yang sudah disediakan sebelumnya.  

 Saat aba-aba dimulai peserta tiap kelompk peserta tiap kelompok 

berjalan dengan kaki yang telah terikat karet, 

  dan pemeganya adalah kelompok yang tercepaat sampai garis finish. 

 

(Gambar 10. Permainan kaki karet) 

 

 

 

 

BAB V 
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 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil uji coba kelompok kecil dan 

halis uji coba lapangan serta pembahasan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Dengan pengembangan model permainan tradisional tali merdeka 

Daerah Riau sangat dibutuhkan oleh mahasiswa maupun 

masyarakat guna meningkatkan minat terhadap permainan 

tradisional 

2. Dengan pengembangan model permainan tradisional, mahasiswa 

lebih antusias terhadap permainan tradisional tali merdeka daerah 

Riau. 

B. Implikasi 

Implikasi dalam penelitian pengembangan permainan tradisional tali 

merdeka daerah Riau adalah mahasiswa lebih aktif dalam mengikuti 

kegiatan mata kuliah permainan tradisional, serta menyukai adanya variasi 

permainan tradisional tali merdeka daerah Riau, serta menjadi efektif dan 

efesien. Pengembangan permainan tradisional tali merdeka ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang posistif dalam proses perkuliahan. 

C. Saran 
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Pada bagian ini dikemukakan beberapa saran yang dikemukakan 

oleh peneliti sehubungan dengan model permainan yang dikembangkan. 

Adapun saran-saran yang dikemukakan meliputi saran pemanfaatan, saran 

desiminasi, dan saran pengembangan lebih lanjut. 

1. Saran Pemanfaatan 

Produk pengembangan ini adalah pengembangan model permainan 

tradisional tali merdeka yang bisa diterapkan di masyarakat maupun 

pada mahasiswa saat perkuliahan dimana dalam pemanfaatannya 

mempertimbangkan situasi dan sarana prasarana. 

2. Saran Diseminasi 

Dalam penyebarluasan pengembangan ke sasaran yang lebih luas 

peneliti memberikan saran antara lain : 

 Sebellum disebarluaskan sebaiknya pengembangan model 

permainan tali merdeka ini disusun kembali menjadi lebih baik, 

antara lain tentang kemasan maupun isi dan materi permainan 

tradisional tali merdeka yang dikembangkan. 

3. Saran pengembangan lebih lanjut 

Dalam peneliian ini ke arah lebih lanjut, peneliti mempunyai 

beberapa saran sebagai berikut : 

a. Untuk subyek penelitian sebaiknya dilakukan pada subyek yang 

lebih luas, abik dari jumlah subyek maupun jumlah subyek yang 

digunakan sebagai kelompok uji coba. 
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b. Hasil pengembangan model permainan tali merdeka 

diperluaskan ke seluruh mahasiswa aatu masyarakat luas.  

 Demikian saran-saran terhadap pemanfaatan, desiminisi, maupun 

pengembangan lebih lanjut terhadap pengembangan model permainan tali 

merdeka daerah Riau. 
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