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ABSTRACT 

This development research aims to improve physical fitness in the 

Physical Education learning process. The product development of 

the traditional sports game model "Bentengan" is carried out 

through several stages: needs analysis, product creation, 

evaluation and validation, stage I trial, product revision, stage II 

trial, product revision stage (last revision). The subjects of this 

study were fourth grade students of MI from Madrasah Ibtidaiyah 

in Maduran sub-district, Lamongan Regency (MIM 10 Gedangan, 

MIM 1 Pangkatrejo, MI NU Pangkatrejo, and MI Al-Islamiyah 

Parengan). Expert validation was carried out by two experts. The 

first phase of the experiment was carried out on students with 1 

PJOK teacher and the second phase of the test was carried out by 

71 students with 3 PJOK teachers. The process of collecting data 

using a questionnaire. This data consists of evaluations for 

product quality, suggestions for product improvement, and student 

responses to the game model. The results of this study are the 

product of the "Bentengan" game development model which is 

packaged in the form of a book as a support for learning activities 

and instructions for implementing the game. Based on the data 

from the trial results (small groups) and field trials (large groups) 

there were no revisions made by researchers on the products that 

had been developed because the percentage of product 

development reached 89.53% cognitive aspects with very good 

categories, 90.39% affective aspects with very good category, and 

88.13% psychomotor aspect with very good category, so it is 

feasible to use. Based on data analysis, it can be concluded that 

the results of this study are the product of the "Bentengan" game 

development model in Penjaorkes learning that can be used to 

improve physical fitness for class IV Madrasah Ibtidahiyah in 

Maduran District, Lamongan Regency. 
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PENDAHULUAN
Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan (Penjasorkes) adalah media 
pendorong perkembangan keterampilan 
motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, 
sikap sportifitas, pembiasaan pola hidup 
sehat dan pembentukan karakter (mental, 
emosional, spiritual dan sosial) dalam 
rangka mencapai tujuan sistem 
pendidikan nasional. 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
kesehatan merupakan satu mata ajar yang 
diberikan di suatu jenjang sekolah 
tertentu yang merupakan salah satu 
bagian dari pendidikan keseluruhan yang 

mengutamakan aktivitas jasmani dan 
pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh 
dan perkembangan jasmani, mental, sosial 
dan emosional yang serasi, selaras dan 
seimbang (Depdiknas, 2006:131). 

Menurut Suherman  (2009:7), tujuan  
pendidikan  jasmani secara umum 
deklasifikasi menjadi empat tujuan 
perkembangan, yaitu: perkembangan 
fisik. Tujuan ini berhubungan dengan 
kemampuan melakukan aktivitas-
aktivitas yang melibatkan kekuatan-
kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 
seseorang (physical fitnes). Perkembangan 

ABSTRAKSI 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani dalam proses pembelajaran Penjasorkes. 

Pengembangan produk model permainan olahraga tradisional 

“Bentengan” dilakukan melalui beberapa tahapan: analisis 

kebutuhan, pembuatan produk, evaluasi dan validasi, uji coba 

tahap I, revisi produk, uji coba tahap II, revisi produk tahap (revisi 

terakhir). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV MI dari 

Madrasah Ibtidaiyah di kecamatan Maduran Kabupaten 

Lamongan (MIM 10 Gedangan, MIM 1 Pangkatrejo, MI NU 

Pangkatrejo, dan MI Al-Islamiyah Parengan). Validasi ahli 

dilakukan oleh dua ahli. Percobaan tahap I dilakukan terhadap 

siswa dengan 1 guru PJOK dan uji tahap II dilakukan 71 siswa 

dengan 3 guru PJOK. Proses pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner. Data ini terdiri dari evaluasi untuk 

kualitas produk, saran untuk perbaikan produk, dan respon siswa 

terhadap model permainan. Hasil dari penelitian ini adalah produk 

model pengembangan permainan “Bentengan” yang dikemas 

dalam bentuk buku sebagai penunjang kegiatan belajar dan 

petunjuk pelaksanaan permainan. Berdasarkan data hasil uji coba 

(kelompok kecil) dan uji coba lapangan (kelompok besar) tidak 

terdapat revisi yang dilakukan peneliti pada produk yang telah 

dikembangkan karena persentase pengembangan produk 

mencapai 89,53% aspek kognitif dengan kategori baik sekali, 

90,39% aspek afektif dengan kategori baik sekali, dan 88,13% 

aspek psikomotor dengan kategori baik sekali, sehingga layak 

untuk digunakan. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan 

bahwa hasil dari penelitian ini adalah produk model 

pengembangan permainan “Bentengan” pada pembelajaran 

Penjaorkes dapat digunakan untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani kelas IV Madrasah Ibtidahiyah  di Kecamatan  Maduran 

Kabupaten Lamongan. 

Kata kunci:   Pengembangan, Permainan Tradisional, Penjasorkes 
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gerak. Tujuan ini berhubungan dengan 
kemampuan melakukan gerak secara 
efektif, efisien, halus, indah, dan 
sempurna (skill full). Perkembangan 
mental. Tujuan ini berhubungan dengan 
kemampuan berfikir dan 
menginterpretasikan keseluruh 
pengetahuan tentang pendidikan jasmani 
ke dalam lingkungannya. Perkembangan 
sosial. Tujuan ini berhubungan dengan 
kemampuan siswa menyesuaikan diri 
pada suatu kelompok atau masyarakat. 

Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 
2006 tentang standar isi untuk satuan 
pendidikan dasar dan menengah 
menjelaskan bahwa cakupan dalam 
kelompok mata pelajaran jasmani, 
olahraga dan kesehatan pada 
SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk 
meningkatkan potensi fisik serta 
menanamkan sportivitas dan kesadaran 
hidup sehat. 

Permainan tradisional menurut 
Mulyani (2016: 47-48) adalah suatu 
permainan warisan nenek moyang yang 
wajib dan perlu dilestarikan karena 
mengandung nilai kearifan lokal. Sejalan 
dengan pernyataan tersebut, Marzoan& 
Hamidi (2017:46) menyimpulkan bahwa 
“permainan tradisional merupakan 
kegiatan yang dilakukan dengan suka rela 
dan menimbulkan kesenangan bagi 
pelakunya, di atur oleh peraturan 
permainan yang dijalankan berdasarkan 
tradisi turun-menurun’. Sejalan dengan 
pernyataan tersebut, “permainan 
tradisional merupakan permainan yang 
dimainkan secara turun temurun yang 
bernilai suatu budaya dan biasa 
dimainkan menggunakan bahasa maupun 
ciri kahsa dari daerah tertentu”. 

Setiap bentuk kegiatan  dalam 
bermain maupun  permainan bagi anak 
mempunyai nailai positif terhadap 
perkembangannya. Menurut Nugroho 
(2005:33-34) nilai yang terkandung dalam 
permainan tradisional adalah Nilai 
demokrasi, nilai pendidikan, nilai 

kepribadian, nilai keberanian, nilai 
kesehatan, nilai persatuan, dan nilai 
moral. Unsur-unsur nilai budaya dalam 
permainan tradisional menurut 
Dharmamulya (2008) yaitu nilai 
kesenangan atau kegembiraan, nilai 
kebebasan, rasa berteman, nilai 
demokrasi, nilai kepemimpinan, rasa 
tanggung jawab, nilai kebersamaan dan 
saling membantu, nilai kepatuhan, 
melatih cakap dalam berhitung, dan nilai 
kejujuran dan sportivitas. 

Menurut Subagiyo (dalam Mulyani, 
2016:49-52) mengatakan bahwa 
sebenarnya manfaat permainan 
tradisional antara lain anak menjadi lebih 
kreatif, bisa digunakan sebagai terapi 
terhadap anak, mengembangkan 
kecerdasan intelektual anak, 
mengembangkan kecerdasan emosi antar 
personal anak, mengembangkan 
kecerdasan logika anak, mengembangkan 
kecerdasan kinestetik anak, 
mengembangkan kecerdasan natural 
anak, mengembangkan kecerdasan 
spasial anak, mengembangkan 
kecerdasan musikal anak dan 
mengembangkan kecerdasan spiritual 
anak. 

Salah satu dari sekian banyaknya 
permainan tradisional yang ada di 
Indonesia adalah permainan bentengan. 
Permainan tradisional “benteng atau 
bentengan” merupakan permainan asli 
budaya bangsa Indonesia yang 
berkembang di berbagai daerah di 
Indonesia dengan nama permainan yang 
berbeda-beda. Permainan ini di sebut 
“Benteng” karena masing -masing regu 
hakekatnya berusaha saling menyerang 
dan mempertahankan bentengnya, serta 
menghindarkan diri dari 
tangkapan/sentuhan musuh agar tidak 
tertawan. 

Ahli fisiologi menyatakan bahwa 
kesegaran jasmani merupakan ekspresi 
kuantitatif dari kondisi fisik seseorang. 
Kesegaran jasmani dapat didefinisikan 
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sebagai kemampuan seseorang untuk 
melaksanakan tugas yang memerlukan 
kerja muscular dimana kecepatan dan 
ketahanan kriteria utama. Seseorang yang 
memiliki kesegaran jasmani yang baik 
akan mampu memenuhi tuntunan fisik 
tertentu. Ahli-ahli pendidikan jasmani 
menyatakan bahwa kesegaran adalah 
kapasitas fungsional total seseorang 
untuk melakukan sesuatu kerja tertentu 
dengan hasil yang baik atau memuaskan 
tanpa kelelahan yang berarti (Sudarno, 
2012:9). 

Ada beberapa komponen kesegaran 
jasmani baik yang terkait dengan 
kesehatan maupun yang terkait dengan 
keterampilan. Menurut (Welis, 2013) 
komponen kesegaran jasmani yang terkait 
dengan kesehatan meliputi daya tahan 
kardiorespirasi, daya tahan otot, kekuatan 
otot dan komposisi tubuh. Sedangkan 
komponen kesegaran jasmani yang 
berkaitan dengan keterampilan meliputi 
kecepatan, kelincahan/ ketangkasan, 
keseimbangan, kecepatan reaksi, 
kelenturan dan koordinasi. 

Permainan tradisional dapat 
diterapkan sebagai pembelajaran 
pendidikan jasmani di sekolah dengan 
menekankan pada aspek-aspek 
kebugaran jasmani yang dapat 
menyehatkan tubuh. Selain itu, 
permainan tradisional juga ditekankan 
pada aspek-aspek pendidikan jasmani 
guna meningkatkan aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotor. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui model pengembangan 
permainan “bentengan” terhadap 
kesegaran jasmani siswa dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani 
olahraga dan kesehatan, menyusun 
pengembangan permainan yang efektif 
dalam pembelajaran pendidikan jasmani 
olahraga dan kesehatan dan menyusun 
pengembangan permainan yang mampu 
meningkatkan kesegaran jasmani siswa 

dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan. 

 
METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan 
rancangan penelitian pengembangan. 
Penelitian pengembangan mencakup 
proses mencari temukan kebaruan dan 
keunggulan dalam rangka efektivitas, 
efisiensi dan produktivitas. Menurut 
Ardhana (2002:9) prosedur pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan bukan 
merupakan langkah-langkah baku yang 
harus diikuti secara baku. Setiap peneliti 
tentu saja dapat memilih dan menentukan 
langkah-langkah paling tepat bagi dirinya 
berdasarkan kondisi khusus yang 
dihadapinya dalam proses penelitian. 
Berikut merupakan tahap-tahap dari 
pengembangan model permainan, yang 
dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Tahap dan Langkah Penelitian 

Pengembangan 
 

 

Tahap Langkah Aktivitas 

Pra 
Pengembangan 

1 Pengumpulan 
awal 
Penyusunan 
proposal 
penelitian 
Analisa 
kebutuhan 

 2 Penyusunan 
produl awal, 
membuat 
konsep model 
permainan 

Pengembangan 3 Revisi produl 
awal dengan 
saran dari 
expert 
judgement ahli 
permainan dan 
pembelajaran 

 4 Uji coba awal 
dengan 
menggunakan 
kelompok kecil 
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 5 Revisi kedua, 

produk ketika 
terdapat 
masukkan dari 
uji coba 
kelompok kecil  

 6 Uji coba kedua 
dengan 
menggunakan 
kelompok 
besar 

  Revisi produk 
akhir 

Desiminasi  Hasil produk 
akhir 
pengembanga
n permainan 
untuk siswa  
kelas IV MI di 
Kecamatan 
Maduran 
Lamongan 

 
Pelaksanaan penelitian ini di lakukan 

4 Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan 
Maduran Kabupaten Lamongan dengan 
subjek penelitian adalah siswa IV 
Madrasah Ibtidaiyah yang berada di 
Kecamatan Maduran, Kabupaten 
Lamongan . Pada penelitian ini, peneliti 
merencanakan waktu penelitian adalah 4 
bulan, secara garis besar pelaksanaan 
penelitian sebagai berikut: 

a. Penelitian Tahap Pra 
Pengembangan, dilaksanakan pada 
bulan Juni-Juli 2020. 
b. Penelitian Tahap 
Pengembangan, dilaksanakan pada 
bulan Agustus 2020. 
c. Penelitian Tahap 
Desiminasi, dilaksanakan pada 
bulan September 2020. 

Subjek uji coba dalam produk 
pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji coba tahap I (kelompok 
kecil), yaitu kelas IV di MI 
Muhammadiyah 1 Pangkatrejo 
dengan jumlah 25 siswa. 

b. Uji coba tahap II (kelompok 
besar), yaitu kelas IV di MI 
Muhammadiyah 10 Gedangan, MI 
NU Pangkatrejo dan MAI Al-
Islamiyah Parengan dengan jumlah 
71 siswa 

Untuk mengetahui keberhasilan 
pengembangan, data yang digunakan 
adalah instrumen dalam bentuk angket, 
wawancara, observasi, dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian 
pengembangan ini adalah teknik analisis 
kualitatif dan analisis deskriptif 
persentase. Rumus yang akan digunakan 
untuk mengolah data yang berupa 
deskriptif persentase menurut Sudijono 
(2008: 40) 

Model permainan bentengan yang 
dikembangkan dikatakan berhasil dan 
sesuai dengan tingkat kriteria skor 60%, 
maka media ini sudah dapat 
dimanfaatkan sebagai media 
pembelajaran dalam kegiatan belajar 
mengajar. Untuk mempermudah 
kesimpulan terhadap hasil analisis 
persentase tingkat kemenarikan produk 
pengembangan, ditetapkan kriteria 
penggolongan menurut Arikunto (2009: 
pada Tabel 2 sebagai berikut: 
 

Tabel 2 Kriteria Kelayakan Media 
Pembelajaran 

Persentase Keterangan Kriteria 

80–100% Baik Sekali Digunakan 

66–79% Baik Digunakan 

56–65% Cukup 
Digunakan 

dengan syarat 

40–55% Kurang Diperbaiki 

30–39 % Gagal Diganti 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengembangan produk 

permainan dengan pendekatan 
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pengembangan permainan bentengan 
kategori innovation games pada materi 
pembelajaran Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan Kesehatan kelas IV Sekolah 
Dasar akan dijabarkan berikut ini: 

 
A. Hasil Pengembangan Produk 

Permainan 
Permainan pengembangan ini akan 

dibuat dengan memodifikasi permainan 
bentengan dengan mengubah alat 
permainan, cara permainan, dan 
peraturan permainan. Yang bertujuan bisa 
meningkatkan kesegaran jasmani siswa. 
Alat permainan berupa lapangan 
benbentuk persegi panjang dengan 
ukuran 26 m x 15 m, daerah benteng 
berbentuk lingkaran yang memiliki 
diameter atau garis tengah 1 m, dengan 
jarak 3 m dari garis belakang dan 7,5 garis 
samping. Lapangan ditandai dengan garis 
5 cm, daerah tawanan berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran panjang 1,5 m 
dan lebar 1 m. Sedangkan untuk 
bentengnya berupa tiang yang berukuran 
2 m. Untuk mengembangan permainan ini 
di tambah sebuah susunan gelas plastik 
menjadi bentuk benteng piramida. 

Cara permainan dalam 
pengembangan permainan ini adalah 
hampir sama dengan cara permainan 
bentengan sebelumnya, hanya saja dalam 
pengembangan bentengan ini sebelum 
menyerang benteng lawan, masing-
masing regu harus mendirikan benteng 
yang terbuat dari susunan gelas plastik. 
Peraturan permainan dalam 
pengembangan permainan ini adalah 
hampir sama dengan peraturan 
permainan bentengan sebelumnya, hanya 
saja dalam pengembangan bentengan ini 
adalah penambahan tujuan 
permainannya yaitu yang pertama 
membangun benteng masing-masing regu 
dan yang kedua yaitu menyerang benteng 
utama lawan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Denah lapangan 
pengembangan bentengan 

 
 

B. Analisis Kebutuhan 
Peneliti membuat kuisioner dengan 

beberapa pertanyaan diantaranya 
mengenai: (1) Kesesuaian meteri yang di 
berikan oleh guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan dipelajari? (2) 
Tingkat kemudahan materi yang 
diberikan oleh Guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan kesehatan? (3) Apakah 
materi yang diberikan oleh guru dapat 
membuat teman -teman untuk aktif 
belajar? (4) Apakah materi yang di berikan 
oleh guru menyenangkan? (5) Apakah di 
dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan di masukkan 
materi pelajaran lain? (6) Apakah Guru 
Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
kesehatan pernah mengajarkan 
permainan di dalamnya masuk materi 
pelajaran lain untuk semester ini? (7) 
Apakah Guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan menerapkan 
permainan di pembelajaran penjasorkes? 
(8) Apakah setuju jika dikembangkan 
permainan di pembelajaran Penjasorkes?. 

Hasil dari jawaban pertanyaan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kebanyakan materi yang di ajarkan oleh 
guru adalah sepak bola (73,96%), 
kebanyakan siswapun menyatakan 
pembelajaran kurang menyenangkan 
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(56,25%), sehingga kurang membuat 
siswa untuk lebih aktif dalam proses 
pembelajaran (51,04%). Sedangkan hasil 
yang diperoleh dari angket guru dapat 
disimpulkan bahwa guru kurang 
penerapan pendekatan permainan, untuk 
sumber belajar guru hanya menggunakan 
buku pegangan guru. Semua guru 4 
Madrasah tersebut menyatakan 
membutuhkan alternatif pembelajaran 
dengan pendekatan permainan, dan 
mendukung dengan adanya penelitian 
pengembangan dengan pendekatan 
permainan. 

 
C. Kajian Produk yang Direvisi 

Menurut Dr. Advendi Kristiyandaru, 
M.Pd yang merupakan dosen Pendidikan 
Olahraga di Fakultas Ilmu Olahraga 
Universitas Negeri Surabaya, ukuran 
lapangan sebaiknya di sesuaikan dengan 
siswa MI dengan ukuran panjang 26 m 
dan lebar 15 m dan prasarana sebaiknya 
dibuatkan peralatan yang tidak permanen 
dan sesuai dengan siswa MI. 

Menurut Dr. Abd Cholid, M.Pd yang 
merupakan dosen Pendidikan Olahraga 
di Magister Pascasarjana Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya, Pembangunan 
benteng memakai gelas plastik dan di 
susun piramid untuk mempermudah 
siswa melaksanakannya dan peraturan 
permainan di buatkan dengan jelas dan di 
buku kan agar bisa di pakai pegangan 
guru dan siswa. 

 
D. Analisis Data Uji Lapangan 

Menurut Pangrazi (2000:6) 
menyatakan bahwa penjasoreks adalah 
tahapan dari program pendidikan umum 
yang memberikan kontribusi pada 
keseluruhan pertumbuhan dan 
perkembangan peserta didik, terutama 
melalui pengalaman gerakan. Hal ini 
merupakan sebuah program 
pembelajaran yang memberikan 
perhatian pada semua domain 

pembelajaran yaitu: psikomotor, kognitif, 
dan afektif. 

Uji coba lapangan telah dilakukan 
dengan melewati beberapa tahapan, yakni 
tahap 1 uji coba kelompok kecil dan tahap 
2 uji coba kelompok besar. Uji coba 
kelompok kecil dengan instrumen 
sebanyak 9 pertanyaan kognitif, 10 
pertanyaan afektif, dan 8 pertanyaan 
psikomotor untuk 25 siswa kelas IV dan 
instrumen sebanyak 10 pertanyaan untuk 
1 guru Penjasorkes . Sedangkan uji coba 
kelompok besar dengan instrumen 
sebanyak 9 pertanyaan kognitif, 10 
pertanyaan afektif, dan 8 pertanyaan 
psikomotor untuk 71 siswa kelas IV dan 
instrumen sebanyak 10 pertanyaan untuk 
3 guru Penjasorkes 

 
Tabel 3 Rekapulasi Hasil Uji Coba 

Kelompok Kecil (n=25) Siswa dan (n=1) 
Guru Penjasorkes 

 

No Subyek 
Aspek 

Kognitif 
Aspek 
Afektif 

Aspek 
Psikomotor 

Rata-
rata 

1 Siswa 90,56 91,8 89,88 90,74 

2 Guru    87,5 

Rata-rata 
(%) 

  
 89,12 

Kategori    Baik 
Sekali 

 
Tabel 4.2 Rekapulasi Hasil Uji Coba 

Kelompok Besar (n=71) Siswa dan (n=3) 
Guru Penjasorkes 

 

No Subyek 
Aspek 

Kognitif 
Aspek 
Afektif 

Aspek 
Psikomotor 

Rata-
rata 

1 Siswa 89,53 90,39 89,13 89,35 

2 Guru    86,67 

Rata-rata 
(%) 

  
 88,01 

Kategori    Baik 
Sekali 

 
Berdasarkan data hasil uji coba 

(kelompok kecil) dan uji coba lapangan 
(kelompok besar) tidak terdapat revisi 
yang dilakukan oleh peneliti pada produk 
yang telah dikembangkan karena 
mengingat persentase mencapai 89,53% 
aspek kognitif dengan kategori baik 
sekali, 90,39% aspek afektif dengan 
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kategori baik sekali, dan 88,13% aspek 
psikomotor dengan kategori baik sekali, 
sehingga layak untuk digunakan. 

Sedangkan hasil Kesegaran Jasmani 
yang di laksanakan siswa kelas IV MI 
Muhammadiyah 1 Pangkatrejo setelah 
mendapatkan tindakan dengan 
permainan Bentengan mengalami 
peningkatan, diketahui berdasarkan 
pelaksanakan pre test yang mendapatkan 
hasil rerata tingkat kesegaran jasmani 
adalah 14,48, sedangkan pada saat post test 
besarnya rerata adalah 18,24. Ternyata 
setelah diberi perlakukan permainan 
pengembangan Bentengan besar rerata 
pada data hasil tes TKJI terjadi perubahan 
peningkatan sebesar 3,76. 

Sehingga pembelajaran Pendidikan 
jasmani Olahraga dan Kesehatan pada 
kelas IV MI Muhammadiyah 1 
Pangkatrejo Kecamatan Maduran 
Kabupaten Lamongan mengalami 
peningkatan baik dari segi Kesegaran 
Jasmani. 

 
KESIMPULAN 

Produk pengembangan dalam 
penelitian ini berisikan tentang model 
permainan Bentengan sebagai penunjang 
dalam pembelajaran. Penelitian 
pengembangan ini menghasilkan sebuah 
permainan yang terbukti keunggulan dan 
terdapat pula kelemahan diantaranya: 
1. Keunggulan 

Kelebihan dari produk 
pengembangan model permainan mata 
pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan untuk siswa kelas IV 
Madrasah Ibtidaiyah ini antara lain: 

a. Model permainan ini berperan 
dalam peningkatan aktivitas dan 
partisipasi siswa. 

b. Tidak mengabaikan unsur-unsur 
yang terkandung dalam tujuan 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan. 

c. Menunjang ketercapaian tujuan 
pembelajaran baik penguasaan 
gerak, sikap dan pengetahuan 
siswa. 

d. Permainan mudah dipahami 
siswa dan lebih merasa senang 
jika kegiatan belajar disampaikan 
dengan pendekatan bermain. 

e. Memperkenalkan permainan 
tradisional ke dalam 
pembelajaran Pendidikan 
Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan. 

2. Kelemahan 

Produk pengembangan ini tentunya 
tidak lepas dari kekurangan dan 
kelemahan, diantara kelemahan tersebut 
adalah: 

a. Produk dalam pengembangan ini 
terbatas pada peraturan yang 
belum sempurna untuk tingkat 
sekolah dasar. 

b. Sarana dan prasarana yang di 
gunakan dalam pengembangan 
produk masih belum sempurna. 
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