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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Karakter merupakan suatu sifat yang mempunyai ciri tertentu dalam 

masing-masing individu. Karakter yang dimunculkan pada tiap individu 

tentunya berbeda-beda, contoh karakter yang dimiliki pada anak usia SD yakni 

gemar bermain. Karakteristik perkembangan anak pada usia SD biasanya 

ditandai dengan pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan, dengan 

demikian mereka telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya, 

sepertimereka telah dapat melompat dengan kaki secara bergantian, dapat 

mengendarai sepeda roda dua, dapat menangkap bolah dan telah berkembang 

koordinasi tangan dan matanya untuk dapat memegang pensil maupun 

memegang gunting. Selain itu perkembangan sosial anak yang berada pada 

usia SD, antara lain mereka telah dapat menunjukkan tentang jenis 

kelaminnya, telah mulai berkompetisi dengan teman sebayanya, mempunyai 

sahabat, telah mampu berbagi dan mandiri (Majid,2014:7).Secara umum 

karakteristik anak SD yakni senang bermain, senang bergerak, senang bekerja 

dalam kelompok, berinteraksi antar sesama, dan sebagainya. Pada 

karakteristik tersebut dapat membentuk suatu karakter atau perilaku positif 

yang manfaatnya dapat diterapkan siswa ketika dalam proses pembelajaran. 

Karakter atau perilaku siswa SD dapat  dibangun melalui berbagai macam 

aktivitas, contohnya aktivitas belajar dan aktivitas bermain atau bahkan 

aktivitas lainnya seperti ketika beraktivitas dirumah bersama keluarga dan lain 
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sebagainya. Pembangunan suatu karakter atau perilaku melalui aktivitas 

belajar dirasa sudah cukup umum untuk dilaksanakan. Tetapi pembangunan 

suatu karakter dapat juga melalui aktivitas bermain suatu permainan. 

Permainan dapat dikatakan sebagai aktivitas terkait dengan keseluruhan 

diri anak, bukan hanya sebagian, namun melalui permainan (pada saat anak 

bermain) anak akan terdorong mempraktekkan keterampilannya yang 

mengarahkan perkembangan kognitif anak, perkembangan bahasa anak, 

perkembangan psikomotorik, dan perkembangan fisik(Khasanah, 2011:94). 

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa permainan merupakan 

aktivitas yang melibatkan panca indera dan anggota tubuh untuk melakukan 

suatu hal yang menyenangkan yang dapat membuat seseorang menjadi senang 

dan dapat memberi manfaat bagi para pemainnya. 

Indonesia memiliki beragam jenis permainan yakni gobak sodor/galasin, 

bacakan, congklak, bekel, cublak-cublak suweng, landar-lundur, wak-wak 

gung, tepuk nyamuk, main dampu, kaki bersatu, balap karung, ketek menek 

dan banyak lagi. Permainan tersebut tergolong permainan tradisional. 

Permainan tradisional merupakan salah satu aset budaya yang mempunyai ciri 

khas kebudayaan suatu bangsa maka, pendidikan karakter  bisa dibentuk 

melalui permainan tradisonal sejak usia dini (Andriani, 2012:122). Permainan  

tradisional tersebut diketahui memiliki banyak manfaat bagi perkembangan 

anak baik dari segi fisik maupun karakter (Ukasyah, 2015:124). Salah satu 

permainan tradisional yang memiliki manfaat untuk membentuk atau 

membangun karakter anak-anak sekolah dasar yakni permainan gobak sodor. 
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Permainan gobak sodor merupakan permainan tradisional yang menuntut 

ketangkasan menyentuh badan lawan atau menghindar dari kejaran lawan 

yang membutuhkan kerja sama tim agar dapat mencapai finish. Cara bermain 

permainan gobak sodor, pertama harus ditentukannya siapa yang menjadi grup 

lawan dan grup lawan. Kedua, setelah ditentukannya grup lawan dan grup jaga 

masing-masing grup diberi kesempatan berdiskusi untuk mengatur strategi 

ketika akan bermain. Ketiga, permainan gobak sodor dimulai dengan aturan 

permainan yang telah ditetapkan, grup jaga menjaga wilayah yang telah 

ditentukan sedangkan grup lawan harus melewati wilayah grup jaga sampai ke 

finish. Keempat, jika terdapat salah satu grup yang menang maka permainan 

berakhir dan permainan harus berakhir secara sportif.Dapat disimpulkan dari 

cara bermain gobak sodor tersebut dapat memunculkan atau menumbuhkan 

karakter siswa yakni karakter seperti kerja sama, jujur, tanggung jawab, dan 

disiplin. Karakter-karakter tersebut memiliki manfaat yang cukup banyak. 

Karakter kerja sama dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi,  

meningkatkan rasa percaya diri, dan siswa akan lebih mudah melakukan 

adaptasi pada lingkungan yang baru(Yulianti dkk, 2016:37). Selain itu 

kemampuan kerja samaakan menghasilkan pemuda penerus bangsa yang 

unggul,  bukan hanya memiliki pengetahuan yang luas, namun juga 

kompetensi sikap kerja sama guna mewujudkan keberhasilan. Karakter kerja 

sama dapat diterapkan dalam pembelajaran ketika terdapat tugas kelompok 

dan tugas berdiskusi dalam semua mata pelajaran.(Muslich,2011:176-177) 

berpendapat bahwa karakter disipilin dapat diterapkan pada saat kegiatan 

olahraga, upacara bendera dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 
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Karakter tanggung jawab dapat diterapkan pada saat tugas piket kebersihan 

dan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Karakter jujur dapat 

diterapkan pada saat melakukan percobaan, menghitung, bermain dan 

bertanding. Banyaknya manfaat karakter yang didapat dari permainan gobak 

sodor yang bisa diterapkan dalam pembelajaran dapat mempermudah anak dan 

guru dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran. 

Kenyataan dilapangan ketika dilakukannya observasi pada tanggal 21-22 

November di SDN Sumbersari 2 Malang. Siswa SDN Sumbersari 2 Malang 

pada saat pagi sebelum bel masuk sekolah melaksanakan permainan gobak 

sodori. Tanpa disadari kebiasaan rutin siswa melaksanakan permainan gobak 

sodor dapat menumbuhkan karakter. Sebuah permainan dapat menumbuhkan 

karakter telah diperkuat oleh pendapat para ahli yang ada saat ini yang dikutip 

pada paragraf ke-4. Hal tersebut perlunya pengamatan  dan analisis terhadap 

permainan yang biasa dilakukan anak ketika disekolah. Bagaimana siswa SDN 

Sumbersari 2 Malang melaksananakan permainan gobak sodor, apakah 

permainan yang anak mainkan tersebut dapat menumbuhkan karakter serta  

apakah karakter yang dimunculkan pada suatu permainan dapat bermanfaat 

bagi pembelajaran. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Permainan Gobak 

Sodor Terhadap Karakter di SDN Sumbersari 2 Malang“ 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka secara umum 

permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimanapermainan gobak sodor yang dilaksanakan siswa di SDN 

Sumbersari 2 Malang  ? 

2. Karakter apa saja yang muncul ketika dilakukan permainan gobak sodor 

oleh siswa di SDN Sumbersari 2 Malang ? 

3. Apa saja manfaat dari permainan gobak sodor dalam menumbuhkan 

karakter di proses pembelajaran dan dalam kehidupansehari-hari siswa 

di SDN Sumbersari 2 Malang  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan Permainan Gobak Sodor yang Dilaksanakan Siswa 

SDN Sumbersari 2 Malang 

2. Mendiskripsikan bentuk-bentuk karakter dalam permainan gobak 

sodor yang dilaksanakan Siswa SDN Sumbersari 2 Malang 

3. Mendiskripsikan manfaat dari karakter yang terdapat dalam permainan 

gobak sodor yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dan dalam 

kehidupansehari-hari siswa SDN Sumbersari 2 Malang 
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat lebih fokus maka masalah yang 

dibahas dibatasi pada : 

1. Aturan dalam permainan gobak sodor : 

a. Grup terdiri dari 2 grup yakni grup lawan dan grup jaga 

b. Terdapat garis-garis yang menjadi tempat grup penjaga 

c. Untuk dapat sampai finish grup lawan harus melewati grup jaga 

dengan tidak tersentuh grup jaga 

2. Subjek penelitian ini adalah siswayang melaksanakan permainan 

gobak sodor pada saat pagi sebelum bel masuk sekolah 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi 

penelitian selanjutnya yang  berkaitan dengan pembangunan atau 

pembentukan karakter siswa melalui permainan tradisional gobak 

sodor. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan aktivitas 

bermain yang bermanfaat yang dapat membangun atau menumbuhkan 

karakter siswa yang kualitas di SDN Sumbersari 2 Malang. 
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F. Penegasan Istilah

Agar dalam kegiatan penelitian ini tidak menimbulkan salah pengertian

dan penafsiran, maka perlu penegasan istilah sebagai berikut 

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa. Bisa juga

merupakan penyelidikan terhadap karangan atau terhadap perbuatan. 

Analisis bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari sebab 

yang ada. Dalam hal peneltian, analisis adalah langkah yang di tempuh 

setelah data penelitian terkumpul. 

2. Permainan Gobak Sodor

Gobak sodor adalah permainan yang menuntut ketangkasan menyentuh

badan lawan atau menghindar dari kejaran lawan.Permainan gobak sodor 

terdiri dari 2 grup yaitu grup lawan dan grup jaga. Permainan gobak sodor 

memerlukan karakter yang kuat dalam masing-masing anggota serta strategi 

dalam mengalahkan grup lawan.  

3. Karakter

Karakter merupakan ciri sifat yang dimunculkan oleh tiap-tiap individu

yang berbeda. Untuk membentuk karakter dalam setiap individu bisa 

dilakukan dengan cara permainan, dalam proses pembelajaran atau dengan 

cara lainnya yang dapat menumbuhkan karakter individu tersebut. 

4. Manfaat Permainan Gobak Sodor

Manfaat permainan gobak sodor yakni dapat membuat tubuh menjadi

sehat, dapat menumbuhkan karakter positif terhadap siswa seperti karakter 

kerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. 


