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ABSTRACT 
 

In this study has the goal of producing a product in the form of a book on the development of 
physical fitness teaching materials based on traditional games. The method in this research is the 
method of Borg and Gall which consists of ten steps. Subjects of students of SMP Negeri Kota 
Probolinggo, East Java. number of final models 3 models with 45 items that have been several 
times through test and revision level. Terdaapat pretest and posttest results with. Paired Sample 
T-test significance level is 0.05. pretest and posttest ½ α (0.0025)> ½ Sig. (2-tailed) (0,000) (0.05 
significance level), null hypothesis is rejected. concluded, there is significant difference between 
pretest and posttest on physical fitness test result, and for affective result ½ α (0,005)> ½ Sig. (2-
tailed) (0,000) (0.05 significance level), null hypothesis is rejected. concluded, there is a 
significant difference between pretest and posttest on the result of affectivity test of physical 
fitness, concluded, the development of physical fitness teaching material based on traditional 
game is effectively used to improve the physical fitness of the child. 
 
Kata Kunci: Teaching material, Physical Fitness, Traditional Games 
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ABSTRAK 
Dalam penelitian ini memiliki tujuan menghasilkan produk berupa buku pengembagan 
materi ajar kebugaran jasmani berbasis permainan tradisional. Metode dalam penelitian 
ini adalah metode dari Borg dan Gall yang terdiri dari sepuluh langkah. Subjek penelitian 
siswa SMP Negeri Kota Probolinggo, Jawa Timur. jumlah model final 3 model dengan 
45 item yang sudah beberapa kali melalui taraf uji coba dan revisi. Terdaapat hasil pretest 
dan posttest dengan . Paired Sample T-test taraf signifikansinya 0,05. pretest dan posttest 
½ α (0,0025) > ½ Sig. (2-tailed) (0,000) (taraf signifikansi 0,05), hipotesis nihil ditolak. 
disimpulkan, terdapat perbedaan signifikan antara pretest dan posttest pada hasil tes 
kesegaran jasmani, serta untuk afektif hasil ½ α (0,005) > ½ Sig. (2-tailed) (0,000)  (taraf 
signifikansi 0,05), hipotesis nihil ditolak. disimpulkan, terdapat perbedaan signifikan 
antara pretest dan posttest pada hasil tes afektif kesegaran jasmani, disimpulkan, 
pengembagan materi ajar kebugaran jasmani berbasis permainan tradisional efektif 
digunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak. 
 
Kata Kunci: Materi ajar, Kebugaran Jasmani, Permainan Tradisional 
 
PENDAHULUAN 

Permainan sebagai bagian bentuk kegiatan dalam pelajaran Pendidikan Jasmani di 

SMP  Permainan tradisional 

memiliki peranan dalam sarana untuk 

mengenalkan anak pada nilai budaya dan 

norma sosial yang diperlukan untuk 

mangadakan hubungan atau kontak 

sosial dan memainkan peran yang sesuai 

dengan kedudukan sosial dalam 

masyarakaat. Permainan tradisional tidak 

hanya memberikan nilai rekreasi atau 

bersenang-senang saja. Hal itu 

dikarenakan dalam permainan 

tradisional terkandung unsur sportivitas, 

kejujuran, kecermatan, kelincahan, 

ketepatan menentukan langkah, serta 

bekerjasama dalam kelompok.  

Indonesia mempunyai berbagai 

macam permainan tradisional, salah 

satunya dipulau Jawa. Bermacam-

macam permainan tradisional dipulau 

Jawa antara lain, pathillele, pandhe, 

dakon, cublek-cubleksuweng, 

gobaksodor, karambol, beteng-betengan, 
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egrang, engkle,dan sejenisnya. Semua 

permainan tersebut sering dijumpai, 

tetapi yang paling sering digunakan 

untuk mengisi acara perlombaan dan 

acara-acara adat daerah adalah 

permainan tradisional Jawa Egrang. di 

dalam permainan ini tugas permainan 

adalah menghadang. Soemitro 

(1992:45). Permasalahan yang dihadapi 

yaitu ketidak tahu anak-anak khususnya 

guru olahraga bahwa permainan 

Hadang,Engrang dan lain-lain salah satu 

cara mengajarkan kebugaran tubuh 

khususnya pada anak-anak seusia 

Sekolah Menengah Pertama, di dalam 

permainan hadang dan egrang belum 

dikemas dalam bentuk modifikasi, dan 

siswa kurang antusias. Hasil observasi 

melalui pengamatan dan wawancara 

kepada beberapa guru penjasorkes 

Sekolah Menengah Pertama model 

materi ajar pendidikan olahraga dan 

jasmani berbasis permainan khas 

Indonesia masih sangat jarang. Hasil dari 

tersebut penulis sangat termotivasi untuk 

mengembangkan materi ajar pendidikan 

Jasmani dan Rohani yang bersifat 

menyenangkan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah: untuk menghasilkan produk 

materi ajar kebugaran berbasis 

permainan Tradisional bagi Siswa 

SMPN Kota Probolinggo Jawa timur.  

Kajian Teoritik  

Konsep Penelitian Pengembangan 

John W Creswell (2010: 79) 

Teori biasanya membantu menjelaskan 

(atau memprediksi) fenomena yang 

muncul di dunia. Punaji setyosari (2013: 

221) Pada pendidikan, pengembangan 

memfokuskan pada kajiiannya pada 

bidang desain atau rancangan apakah itu 

model, dan desain bahan ajar, produk 

misalnya media dan juga proses. Contoh 

pengembangan dari bahan pengajaran 

adalah buku ajar, alat peraga, modul dan 

lain sebagainya. Berdasarkan hal 

tersebut maka penelitian dan 

pengembangan merupakan penelitian 

yang dilakukan berdasarkan analisis 

kebutuhan lapangan, yang nantinya akan 

digunakan sebagai landasan penyusunan 

draft pengembangan dan akan 

menghasilkan suatu produk 

pengembangan baru atau 

penyempurnaan produk yang telah ada. 

Dalam penelitian pengembangan dapat 

berupa model. Dalam penelitian 

pengembangan terdapat model. Model 

yaitu menggambarkan adanya pola pikir, 

juga dapat dipandang sebagai upaya 
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untuk memperkuat sebuah teori dan 

merupakan sebuah analogi dan 

representasi dari variable-variabel yang 

terdapat dalam sebuah teori. Model 

dalam penelitian pengembangan dapat 

berupa model prosedural, model 

konseptual, dan model teoretis. 

Berdasarkan pengertian diatas 

penelitian ini mengembangkan Materi 

Ajar Kebugaran Jasmani Berbasis 

Permainan Tradisional Untuk Sekolah 

Menengah Pertama yang memiliki unsur 

tradisional dan memberdayakan budaya 

bangsa sebagai peninggalan nenek 

moyang dapat digunakan untuk menjaga 

kondisi fisik dan sebagai variasi media 

pembelajaran, selain unsur tradisional 

yang terdapat juga terdapat kondisi fisik 

dalam permainan tradisional. 

Konsep Materi Ajar Yang Dikembangkan 
Dwiyogo (2010:45) 

pembelajaran merupakan “bagian dari 

pendidikan dan spesifik, proses dimana 

lingkungan seseorang dengan sengaja 

dikelola agar ia dapat belajar atau 

melibatkan diri dalam perilaku yang 

spesifik dengan kondisi tertentu ataupun 

ia dapat memberikan respons terhadap 

situasi yang spesifik. Bruce (2008:46) 

Pengembangan materi ajar merupakan 

salah satu bentuk dari penerapan 

pedekatan sistem dalam kegiatan 

pembelajaran yang notabene adalah 

suatu proses sistematis yang 

menghasilkan suatu sistem pembelajaran 

yang siap untuk digunakan dengan tepat. 

Model pembelajaran merupakan 

rangkaian komponen-  komponen 

strategi  pembelajaran yang terintegrasi 

dalam beberapa komponen diantaranya 

yaitu: (1) pentahapan dan urutan ide isi 

materi; (2) penggunaan contoh; (3) 

penggunaan praktik; dan (4) penggunaan 

strategi yang berbeda-beda. 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 menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran serta mengarahkan kita 

untuk membantu pembelajar sedemikian 

hingga tujuan tercapai. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

research & development (R&D) atau 

penelitian pengembangan Menurut Borg 

& Gall (2003:772), peneitian 
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pengembangan adalah penelitian yang 

beriorentasi untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk-produk yang 

digunakan dalam penelitian pendidikan. 

Pengembangan dilakukan 

pengembangan model materi ajar 

kebugaran jasmani berbasis permainan 

tradisonal. sepuluh langkah yang 

dikembangkan oleh borg & Gall. 

sukmadinata dalam abdurrahim 

(2011:109). 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri Kota Probolinggo, Jawa Timur. 

Subjek Uji Coba Subjek uji coba dalam 

penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 

1 , SMP Taman Dewasa, dan SMP 

Sunan Giri. Langkah-Langkah Penelitian 

langkah-langkah dalam penelitian 

meliputi: 1) pengumpulan data, 2) 

perencanaan, 3) produk awal, 4) uji coba 

produk, 5) revisi produk, 6) uji coba 

lapangan, 7) revisi produk, 8) uji 

efektivitas model, 9) revisi produk akhir, 

10) produk akhir. jenis data yang 

dikumpulkan pada tahap penelitian ini 

adalah data kuatitatif dan kualitatif. 

teknik pengumpulan data pada penelitian 

adalah pengembangan hasil pretest dan 

posttest untuk memperoleh data 

peningkatan efektifitas penggunaan 

model materi ajar kebugaran jasmani 

berbbasis permainan tradisional, 

efisiensi penggunaan model materi ajar 

kebugaran jasmani berbasis permaninan 

tradisional berdasarkan waktu lamanya 

dilakukan dengan tuntas., penggunaan 

angket yang dilakukan untuk 

memperoleh data kemenarikan 

penggunaan model materi ajar 

kebugaran jasmani berbasis permaninan 

tradisional. Teknik Analisis Data Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian 

teknik analisis deskriptif persentase. 

untuk menganalisis hasil pengumpulan 

data dari tinjauan para ahli dan data yang 

diperoleh adalah data kualitatif serta Uji 

T. Uji-t Dalam proses analisis data 

kualitatif ada dua tahapan yaitu analisis 

sebelum di lapangan dan analisis selama 

di lapangan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Secara umum hasil penelitian 

terdapat (1)materi ajar kondisi fisik 

berbasis permainan tradisional, (2) Buku 

pedoman model latihan daya tahan 

berbasis permainan tradisional. Uji coba 

lapangan terdiri atas dua, yakni uji 

lapangan kelompok kecil dan uji coba 

lapangan kelompok besar. Pada uji coba 
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kelompok kecil dan uji coba kelompok 

besar menggunakan instrumen 

berjumlah 92 butir pertanyaan. Hasil uji 

efektifitas materi ajar yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan tes terhadap 60 orang siswa 

dari 3 sekolah yakni: SMPN 1 

Probolinggo, SMPN 4 Probolinggo dan 

SMPN 7 Probolinggo, Kota 

Probolinggo. yang diberikan perlakuan 

dengan menggunakan materi ajar 

kebugaran jasmani  berbasis permainan 

tradisional untuk siswa Sekolah 

Menengah Pertama. Perlakuan ini 

diberikan selama 10 kali pertemuan. 

Hasil dari penelitian ini seperti 

dijabarkan dalam tabel berikut ini :

 

 Tabel Hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) 
Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest - 
Posttest -3.015 1.949 .240 -3.494 -2.536 -12.566 60 .000 

Maka hipotesis operasional atau 

hipotesis statistiknya adalah: 

Merumuskan hipotesis statistik: 

 tidak ada peningkatan 

yang signifikan pada hasil tes kesegaran 

jasmani sebelum dan sesudah menerima 

pembelajaran berbasis permainan 

tradisonal 

 ada peningkatan yang 

signifikan pada hasil tes kesegaran 

jasmani sebelum dan sesudah menerima 

pembelajaran berbasis permainan 

tradisonal 

 

α  = 0,05  

Nilai Sig. (2-tailed) = 0.000 

diterima jika  α  ≤  ½ Sig. (2-tailed), 

uji pihak kanan 

Keputusan: karena nilai ½ α (0,0025) > 

½ Sig. (2-tailed) (0,000)  maka H0 

ditolak, bahwa ada peningkatan yang 

signifikan pada hasil tes kesegaran 

jasmani sebelum dan sesudah menerima 

pembelajaran berbasis permainan 

tradisional. 
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Tabel Hasil Uji Beda (Paired Sample T-test) 
Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

Pair 1 Pretest - 
Posttest -32.561 1.628 .200 -32.961 -32.160 -

162.492 60 .000 

Maka hipotesis operasional atau 

hipotesis statistiknya adalah: 

Merumuskan hipotesis statistik: 

 tidak ada peningkatan 

yang signifikan afektif siswa sebelum 

dan sesudah menerima pembelajaran 

berbasis permainan tradisonal 

 ada peningkatan yang 

signifikan afektif siswa sebelum dan 

sesudah menerima pembelajaran 

berbasis permainan tradisonal 

α  = 0,05  

Nilai Sig. (2-tailed) = 0.000 

diterima jika  α  ≤  ½ Sig. (2-tailed), 

uji pihak kanan 

Keputusan: karena nilai ½ α (0,005) > ½ 

Sig. (2-tailed) (0,000)  maka H0 ditolak, 

bahwa ada peningkatan yang signifikan 

afektif siswa sebelum dan sesudah 

menerima pembelajaran berbasis 

permainan tradisonal. 

Dari driskripsi data diatas 

menunjukkan bahwa ada peningkatan 

yang signifikan terhadap kebugaran 

jasmani dan sikap/afektif siswa setelah 

dilakukan perlakuan dengan 

pembelajaran menggunakan materi ajar 

berbasis permainan tradisonal. 

Berdasarkan kegiatan uji coba yang telah 

dilakukan dimungkinkan perlu adanya 

revisi pada bagian tertentu antara lain : 

Menambahkan item materi ajar 

kebugaran jasmani berbasis permainan 

tradisional yang lebih banyak. 

Pengelolaan lapangan masih perlu 

inovasi dan strategi guru yang lebih 

efektif dan efesien. Alat-alat yang 

digunakan bisa dimodifikasi dan 

ditambah lagi untuk memperkaya 

pengetahuan siswa. Karakteristik dan 

pemahaman siswa, mengharuskan 

pengajar memberikan penjelasan kepada 

siswa untuk materi ajar kebugaran 

jasmani berbasis permainan tradisional.  

Produk yang dikembangkan ini 

bertujuan untuk membantu siswa 

meningkatkan kebugaran jasmani untuk 

usia SMP.  Materi ajar ini dibuat 
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berdasarkan tingkat kebutuhan anak 

dalam aktivitas kebugaran jasmani. 

Subyek yang diambil dalam penelitian 

adalah sekolah yang belum 

menggunakan secara maksimal sarana 

prasarana olahraga di sekolah. Hal ini 

memberikan satu pandangan bahwa 

ketika materi ajar ini diterapkan di 

sekolah yang menggunakan secara 

maksimal sarana dan prasarana olahraga, 

maka pelaksanaannya akan lebih baik 

dan sempurna lagi.  Produk ini setelah 

dikaji mengenai beberapa kelemahan 

yang perlu pembenahan, maka dapat 

disampaikan beberapa keunggulan 

produk ini antara lain : Memberikan 

pemahaman kebugaran jasmani bagi 

siswa. Menjaga kebudayaan dengan 

menjaga kearifan lokal yakni dengan 

menggunkan permainan tradisional 

sebagai jembatan penyampaian materi 

ajar di sekolah khususnya materi 

kebugaran jasmani. Memperkaya 

pengetahuan gerak bagi siswa. Siswa 

menjadi lebih aktif, gembira dan 

antusias. Kegiatan belajar menjadi lebih 

menarik. Mempermudah guru 

pendidikan jasmani mengajar materi 

kebugaran jasmani. Item materi ajar ini 

dilakukan dari hal yang mudah ke yang 

sulit. Waktu yang digunakan bisa 

dimanfaatkan secara optimal. 

Penelitian pengembangan ini 

telah diupayakan secara maksimal sesuai 

dengan kemampuan dari peneliti, namun 

dalam penelitian ini masih terdapat 

beberapa keterbatasan yang harus diakui. 

Adapun keterbatasan-keterbatasan 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

Ujicoba lapangan penelitian ini akan 

lebih baik lagi apabila dilakukan pada 

lingkup yang lebih luas lagi. Produk 

yang digunakan masih jauh dari 

sempurna.. Sarana dan prasaran yang 

digunakan masih terbatas. Penjelasan 

serta peraturan dalam materi ajar 

berbasis permainan tradisonal yang 

masih jauh dari kata sempurna. 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh, 

dari hasil uji coba lapangan dan 

pembahasan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: Materi ajar 

kebugaran jasmani berbasis permainan 

tradisional untuk usia Sekolah 

Menengah Pertama sangat dibutuhkan 

oleh guru pendidikan jasmani. Secara 

umum guru sangat membutuhkan 

berbagai macam model pembelajaran 

kebugaran jasmani yang variatif 

terutama dengan penggunaan alat 
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sederhana. Hal ini dikarenakan 

ketergantungan para guru pendidikan 

jasmani pada sarana yang standar serta 

pendekatan pembelajaran pada penyajian 

teknik-teknik dasar juga standar sesuai 

dengan kurikulum yang ditetapkan, 

sehingga menyebabkan pola 

pembelajaran yang kurang variatif dan 

cenderung membosankan siswa peserta 

didik. 

Berdasarkan pentahapan 

penelitian dan pengembangan yang 

menghasilkan produk berupa Materi ajar 

kebugaran jasmani berbasis permainan 

tradisional untuk usia Sekolah 

Menengah Pertama, didapatkan bahwa 

secara keseluruhan  produk ini baik dan 

efektif dilaksanakan oleh guru 

pendidikan jasmani dalam 

membelajarkan kebugaran jasmani untuk 

sekolah menengah pertama. Hal ini bisa 

dilihat dari pembahasan hasil analisis uji 

coba produk, bahwasannya dari segi 

keberadaan produk (tingkat urgensi, 

kebermanfaatan dan kepraktisannya) dan 

tingkat efisiensi ( waktu, tenaga dan 

biaya), serta tingkat kejelasannya, maka 

produk ini merupakan solusi yang tepat 

atas masalah yang dihadapi oleh guru 

pendidikan jasmani dalam 

membelajarkan kebugaran jasmani pada 

siswa.  

Berdasarkan hasil uji efektifitas 

model, terbukti secara empris bahwa 

hasil produk berupa Materi ajar 

kebugaran jasmani berbasis permainan 

tradisional untuk usia Sekolah 

Menengah Pertama memiliki efektifitas 

yang sangat baik. Hal ditunjukkan 

dengan hasil uji t terhadap tes kesegaran 

jasmani dan observasi sikap/afektif 

siswa yang menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan. Dengan kata 

lain, Materi ajar kebugaran jasmani 

berbasis permainan tradisional untuk 

usia Sekolah Menengah Pertama efektif 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani 

dansikap/afektif pada siswa sekolah 

menengah pertama. 

Saran Deseminasi 

Hasil pengembangan Materi ajar 

kebugaran jasmani berbasis permainan 

tradisional untuk usia Sekolah 

Menengah Pertama dapat dilakukan di 

sekolah menengah pertama lain  

sehingga keberadaan dan penggunaan 

model ini bisa tersebar lebih luas dan 

tidak menutup kemungkinan bisa 

dikembangkan lagi untuk siswa Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Atas. 

Produk ini dapat dijadikan sebagai salah 
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satu modul pembelajaran untuk 

membelajarkan kebugaran jasmani pada 

siswa Sekolah Menengah Pertama. 

Saran Pengembangan Lebih Lanjut 

Produk ini masih memerlukan 

pengkajian dan uji coba secara intensif 

dan kontinyu, serta diberlakukan pada 

kancah yang mempunyai karakteristik 

lebih beragam, sebagai upaya untuk 

memperoleh umpan balik guna 

melakukan penyempurnaan. Subyek 

yang terlibat dalam kegiatan evaluasi 

dan uji coba lebih diperluas dengan 

melibatkan guru sebagai pengguna dan 

siswa sebagai subyek yang dibelajarkan. 

Pengkajian yang perlu dilakukan pada 

pengembangan yang selanjutnya adalah 

pada tingkat relevansi bentuk model 

yang diharapkan lebih bervariatif, 

inovatif dan merangsang siswa untuk 

lebih atusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran khususnya pada materi 

kebugaran jasmani. Relevansi format 

penilaian dan pembelajaran yang aktif, 

kreatif dan menyenangkan atas indikator 

dan deskriptornya serta bentuk 

instrumen tes untuk mengukur 

kemampuan siswa lebih rasional dan 

mudah dipahami serta mudah dipakai 

oleh pengguna. 
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