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PENERAPAN PERMAINAN OLAHRAGA TRADISIONAL MELALUI 

LATIHAN LOMPAT TALI TERHADAP PENINGKATAN MOTOR 

ABILITY 

 

(Studi Eksperimen Pada Siswi Putri SDN Cijengkol Serangpanjang Subang) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian permainan olahraga 

tradisional melalui latihan lompat tali terhadap peningkatan motor ability. Latihan  

lompat merupakan salah satu teknik yang harus dipelajari. Terdapat komponen 

yang  dapat menunjang dalam hasil pembelajaran, yaitu komponen strategi belajar 

mengajar. Kecepatan atau kelambatan dan keberhasilan pembelajaran siswa 

sangat ditentukan oleh kemampuan sendiri.  

Untuk  membuktikan kebenaran dari hipotesis yang  penulis ajukan, maka 

penulis melakukan penelitian dengan Metode yang digunakan adalah metode 

eksperiment. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Total Sampling. Melalui cara pengambilan sampel yang 

digunakan adalah melibatkan seluruh jumlah populasi. Sampel dalam penelitian 

ini adalah siswa putri SDN Cijengkol Serangpanjang Subang  yang terdaptar pada 

tahun 2015 yang berjumlah 16 orang siswi. Adapun instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes carpenter motor ability. Meliputi tes Standing 

Broad Jump, Shot-Put, dan Berat badan. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa t hitung (7.10) yang  lebih 

besar dari t tabel pada tingkat kepercayaan atau tarif signifikan α =0.05 dengan dk 

(𝑛1+ 𝑛2-2) = 30 harga t (0.095) dari daftar distribusi t diperoleh 1,697. Dengan 

demikian, dari hasil penghitungan dan analisis data bahwa diperoleh t hitung 

(7.10) sedangan t tabel 0,095 (30) = 1,697, harga t hitung lebih besar dari pada t 

tabel, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  penerapan olahraga 

tradisional melalui latihan lompat tali memberikan hasil yang signifikan terhadap 

peningkatan motor ability pada siswi putri SDN Cijengkol Serangpanjang Subang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak sekolah dasar merupakan anak dalam usia pertumbuhan dan 

perkembangan. Oleh karena itu, pada usia SD anak memerlukan waktu yang 

cukup untuk dapat bergerak dan bermain, guna merangsang pertumbuhan dan 

perkembangannya dan agar kondisi fisiknya meningkat. Pendidikan jasmani 

disekolah perlu memasukan permainan olahraga tradisional sebagai materi 

pilihan. 

Permaianan olahraga tradisional yang diprogram secara benar dengan 

mempetimbangkan bentuk aturan serta waktu pelaksnaannya, diharapkan dapat 

meningkatkan kondisi fisik siswa.Permainan olahraga tradisional lahir dari hasil 

kreatifitas yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal. Dalam bahasa Van 

Peursen, hal itu merupakan sebuah manifestasi kebudayaan setiap orang dan 

kelompok yang mengarah pada segala perbuatan manusia seperti cara menghayati 

kehidupan. 

Begitu penting permainan olahraga tradisional sehingga pemerintah melalui 

Dinas Kebudayaan memasukkannya sebagai salah satu bidang garapan. Ini 

merupakan upaya untuk mengobservasi, mendata, merawat, dan melestarikan 

nilai-nilai budaya kita. 
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Menurut Hamzuri dan Tiarma Rita Siregar dalam bukunya, permainan 

Tradisional Indonesia, permaianan tradisional memiliki bentuk dan variasi yang 

begitu banyak. Setidaknya ada 750 macam permainan tradisional di Indonesia, 

dan banyak yang belum terinventarisasi. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

permaianan olahraga tradisional Indonesia sangat melimpah. Begitu banyaknya 

permaianan tradisional tersebut, sekarang ini keberadaan sebagian diantaranya 

sangat sulit ditelusuri dan diacak, atau bisa dikatakan terancam punah. Hal ini 

disebabkan oleh pergeseran zaman. Si pengguna mainan tradisional, terutama 

anak-anak kita, sudah jarang memakainya. Komentar sebagian besar anak 

Indonesia sekarang, bermain petak umpet atau kelereng, misalnya, tidak up to 

date lagi. Mereka lebih senang dan tertarik menyendiri dan mengunci kamarnya 

sambil asik memijat-mijat tombol stik playstation, yang tidak pernah mengajarkan 

nilai kepedulian sosial. 

Di balik permainan tradisional yang terkesan sederhana, sebenarnya 

permainan olahraga tradisional memiliki manfaat yang baik untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Diantaranya dapat meningkatkan kemampuan gerak 

anak dan kebugaran jasmani. Banyak hal yang dapat dikembangkan dari seorang 

anak melalui sebuah permainan olahraga tradisional lewat proses bermain dimana 

kemampuan umum seseorang untuk bergerak ditentukan oleh kapasitas seseorang 

untuk dapat melakukan keberanian dalam olahraga. Dalam hal ini anak terlibat 

secara langsung baik fisik maupun emosi sehingga mempengaruhi masa 

pertumbuhan dan perkembangannya. Melalui permainan olahraga tradisional 

lompat tali kemampuan gerak anak dapat menguatkan melalui permain lompat tali 
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merupakan suatu kegiatan yang baik bagi tubuh. Secara fisik anak jadi lebih 

terampil, karena bisa belajar cara dan teknik melompat yang dalam permainan ini 

memang memerlukan keterampilan sendiri. Lama- lama, bila sering dilakukan, 

anak dapat tumbuh menjadi cekatan, tangkas dan dinamis. Otot-ototnya pun padat 

dan berisi, kuat serta terlatih. Selain melatih fisik, mainan ini juga bisa membuat 

anak – anak mahir melompat tinggi dan mengembangkan kecerdasan kinestetik 

anak. Lompat tali juga dapat membantumengurangi obesitas pada anak. 

Dengan adanya penelitian ini sangat diharapkan bagi anak sekolah dasar 

termotivasi untuk mempelajari dan mengikuti pembelajaran permainan olahraga 

tradisional yang meliputi latihan lompat tali. Dimana anak sekolah dasar 

mendapatkan pengetahuan baru tentang permainan olahraga tradisional dan dapat 

mengetahui beragam macam permainan olahraga tradisional. Sehingga membuat 

anak sekolah dasar tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah 

permainan olahraga tradisional. Dan jika tidak diadakannya penelitian dalam 

penelitian ini, maka kita tidak akan mengetahui sejauh mana pengetahuan anak 

sekolah dasar tentang permainan olahraga tradisional. 

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis berminat ingin melakukan 

penelitian tentang “penerapan permainan olahraga tradisional melalui latihan 

lompat tali terhadap peningkatan motor ability”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah yang penulis kemukakan diatas maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

“Apakah penerapan permainan olahraga tradisional melalui latihan lompat 

tali memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan motor ability  

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk pengembangan upaya bakat permainan olahraga tradisional yang 

dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa. Pelaksana penelitian sangatlah penting. 

Maka berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

“Untuk mengetahui apakah penerapan permainan olahraga tradisional 

melalui latihan lompat tali memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan motor ability “ 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Jika  penelitian  ini  berhasil  diharapkan  dapat  berguna  dan  bermanfaat, 

khususnya  bagi  penulis  dan  umumnya  bagi  pembaca.  Penulis  mempunyai 

harapan  dalam  penelitian  ini  di  antaranya: 

1. Manfaat praktis 

a. Penelitian mempunyai pengalaman melakukan penelitian dengan 

menggunakan kaidah-kaidah dan pedoman tentang penelitian. 

b. Dapat menjadikan evaluasi atau alat ukur untuk mengetahui tingkat kondisi 

fisik siswa. 

2. Manfaat teoritis 

a. Bagi Guru 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengajar sebagai salah satu 

cara agar anak senang berolahraga. 

b. Bagi Siswa 

Dapat mengetahui tingkat kondisi fisik siswa sehingga anak yang kondisi 

fisiknya kurang baik dapat diperbaiki melalui bimbingan dan latihan. 

c. Umum 

Dapat menambah khasanah ilmu yang dapat dipergunakan dalam dunia 

kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

 

  


