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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Permainan Gobak Sodor 

Sejarah permainan gobak sodor menurut Achroni (2012:55)  permainan 

gobak sodor dikenal pula dengan nama galasin atau galah asin. Ada beberapa 

dugaan terkait dengan nama permainan ini. Ada yang menduga bahwa 

permainan ini berasal dari Yogyakarta. Nama obak sodor berasal dari kata 

gobag dan sodor. Kata gobag artinya bergerak dengan bebas. Sedangkan 

sodorn artinya tombak. Dahulu, para prajurit mempunyai permainan yang 

bernama sodoran sebagai latihan keterampilan dalam berperang. Sodor ialah 

tombak dengan panjang kira-kira 2 meter, tanpa mata tombak yang tajam pada 

ujungnya. 

Husna (2009:1) cara bermain gobak sodor yakni permainan terdiri dari 2 

group, yaitu group jaga dan group lawan. Setiap orang di grup jaga membuat 

penjagaan berlapis dengan cara berbaris ke belakang sambil merentangkan 

tangan agar tidak dapat dilalui oleh lawan. Satu orang penjaga lagi bertugas di 

garis tengah yang bergerak tegak lurus dari penjaga lainnya. Jarak antara satu 

penjaga dengan penjaga lain di belakangnya sejauh 5 langkah, sedangkan 

jarak rentangan ke samping sejauh 4 kali rentangan tangan. Wilayah 

permainan dan garis jaga ditandai oleh kapus. Selama permainan berlangsung, 

salah satu kaki penjaga harus tetap di atas garis jaga, ia tidak bisa bergerak 

bebas untuk menghalangu pemain lawan melaluinya. Jika pemain 
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lawantersentuh oleh penjaga maka pemain pun gugur. Kemenangan akan 

diperoleh grup jaga jika berhasil mengenai seluruh pemain lawan. 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan Republik Indonesia (2016:34) 

menyatakan bahwa permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin 

dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang 

dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. 

 Menurut Achroni (2012:58) manfaat permainan gobak sodor antara lain 

sebagai berikut : 

a. Memberikan kegembiraan pada anak. 

b. Melatih bekerja sama anak dalam sebuah tim. 

c. Pada permainan, setiap tim harus memilih pemimpinya. Hal ini 

bermanfaat untuk melatih kepimimpinan pada anak. 

d. Mengasah kemampuan anak menyusun strategi untuk memenangkan 

permainan 

e. Pada permainan gobak sodor, anggota tim yang kalah harus menerim 

konsekuensi, berupa menggendong anggota tim yang menang dengan 

jark yang sudah ditentukan. Hal ini bermanfaat untuk melatih tanggung 

jawab dan membangun sportivitas anak. 

f. Melatih semangat juang anak untuk meraih kemenangan dalam 

permainan (semangat pantang menyerah). 

2. Karakter 

Karakter identik dengan kepribadian karena kepribadian merupakan ciri, 

karakteristik, atau sifat khas pada diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan seperti lingkungan keluarga 
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pada masa kecil dan bawaan sejak lahir (Najib, 2016:59).  Menurut 

Lickona(2015:97) dengan mendidik orang agar memiliki rasa saling 

menghormati dan bertanggung jawab, yaitu dengan membuat siswa 

mengimplementasikan nilai-nilai dalam hidupnya berarti guru telah mendidik 

karakter siswanya. Karakter terdiri dari : 

a. Pengetahuan moral (kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, 

memilikiperspektif, memiliki alasan moral, membuat keputusan dan 

pengetahuan). 

b. Perasa (berhati nurani, oercaya diri, menyukai kebaikan, dapat 

mengontrol diri, dan rendah hati). 

c. Tindakan bermoral (berkemampuan, memiliki kemauan, dan memiliki 

kebiasaan baik) 

Karakter mengalami pertumbuhan yang membuat suatu nilai menjadi budi 

pekerti, sebuah watak batin yang dapat diandalkan dan digunakan untuk 

merespons berbagai situasi dengan cara bermoral (Lickona, 2014:72). 

Kemudian Mu’in(2013:77) mengungkapkan bahwa setidaknya ada 6 ciri 

karakter, antara lain: 

a. Karakter adalah “siapakah dan apakah kamu pada saat orang lain melihat 

kamu” (character is what you are when nobody is looking) 

b. Karakter merupakan hasil nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan (character 

is the result of values and beliefs) 

c. Karakter adalah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah kedua (character 

is a habit that becomes second nature) 
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d. Karakterbukanlah reputasi atau apa yang dipikirkan oleh orang lain 

terhadapmu (character is not reputation or what others think about you) 

e. Karakter bukanlah seberapa baik kamu daripada oranglain (character is 

not how much better you are then others) 

f. Karakter tidak relatif (character is not relative) 

Berdasarkan Siswanto (2012:45) karaktersitik anak yakni senang bermain, 

anak selalu ingin mencoba, anak ingin diperhatikan, anak memiliki sifat polos, 

anak suka menantang, anak suka mengganggu, anak suka meniru, anak suka 

manja, anak yang berani dan anak suka berkhayal.Menurut Mulyasa (2012:16) 

karakter dasar yang harus dimiliki yakni, jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja 

sama, visioner, adil dan peduli. Fitri (2012:40) ada 18 nilai karakter yang 

harus dikembangkan sekolah dalam membentuk keberhasilan pendidikan 

karakter, diantaranya : 

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter 
 

No Karakter Indikator 
1 Religius a) Mengucap salam 

b) Berdoa sebelum dan sesudah belajar  
c) Melaksanakan ibadah keagamaan 
d) Merayakan hari besar keagamaan 

2 Jujur a) Membuat dan mengerjakan tugas secara 
benar 

b) Tidak menyontek atau memberi contekan 
c) Membangun koperasi atau kantin    kejujuran 
d) Melaporkan kegiatan sekolah secara 

transparan 
e) Melakukan sistem perekrutan siswa secara 

benar dan adil 
f) Melakukan sistem penilaian yang akuntabel 

dan tidak melakukan manipulasi 
3 Toleransi a) Memperlakukan orang lain dengan cara yang 

sama dan tidak membeda-bedakan agama, 
suku, ras dan golongan 

b) Menghargai perbedaan yang ada tanpa 
melecehkan kelompok yang lain 

4 Disiplin a) Guru dan siswa hadir tepat waktu 
b) Menegakkan prinsip dengan memberikan 

punishment (bagi yang melanggar) dan 
reward (bagi yang berprestasi) 



12 
 

c) Menjalankan tata tertib sekolah 
5 Kerja keras a) Pengelolaan pembelajaran yang menantang 

b) Mendorong semua warga sekolah untuk 
berprestasi 

c) Memberikan penghargaan kepada siswa 
berprestasi 

d) Berkompetisi secara fair 
6 Kreatif a) Menciptakan ide-ide baru disekolah 

b) Menghargai setiap karya yang unik dan 
berbeda 

c) Membangun suasana belajar yangmendorong 
munculnya kreativitas siswa 

7 Mandiri a) Melatih siswa agar mampu bekerja secara 
mandiri 

b) Membangun kemandirian siswa melalui 
tugas-tugas yang bersifat individu 

8 Demokratis a) Tidak memaksakan kehendak kepada orang 
lain 

b) Sistem pemilihan ketua kelas dan pengurus 
kelas secara demokratis 

c) Mendasarkan setiap keputusan pada 
musyawarah mufakat 

9 Rasa ingin tahu a) Sistem pembelajaran diarahkanuntuk 
mengeksplorasi keingintahuan siswa 

b) Sekolah memberikan fasilitas, baik melalui 
media cetak maupun elektronik, agar siswa 
dapat mencari informasi yang baru 

10 Semangat kebangsaan a) Memperingati hari-hari besar nasional 
b) Meneladani para pahlawan nasional 
c) Berkunjung ke tempat-tempat bersejarah 
d) Melaksanakan upacara rutin sekolah 
e) Mengikutsertakan dalam kegiatan kebangsaan 
f) Memajang gambar tokoh-tokoh bangsa 

11 Cinta tanah air a) Menanamkan nasioalisme dan rasa persatuan 
kesatuan bangsa 

b) Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik 
dan benar 

c) Memajang bendera Indonesia, pancasila, 
gambar presiden serta simbol-simbol negara 
lainnya 

d) Hingga dengan karya bangsa 
e) Melestarikan seni dan budaya bangsa 

12 Menghargai prestasi a) Mengabadikan dan memajang hasil karya 
siswa di sekolah 

b) Memberikan reward setiap warga sekolah 
yang berprestasi 

c) Melatih dan membina generasi penerus untuk 
mencontoh hasil atau prestasi generasi 
sebelumnya 

13 Bersahabat/komunikatif a) Saling menghargai dan  menghormati 
b) Guru menyayangi siswa dan siswa 

menghormati guru 
c) Tidak menjaga jarak 
d) Tidak membeda-bedakan dalam 

berkomunikasi 
14 Cinta damai a) Menciptakan susasana kelas yang tenteram 

b) Tidak mentoleransi segala bentuk tindak 
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kekerasan 
c) Mendorong terciptanya hamonisasi kelas dan 

sekolah 
15 Gemar membaca a) Mendorong dan memfasilitasi siswa untuk 

gemar membaca 
b) Setiap pembelajaran didukung dengan sumber 

bacaan atau referensi 
c) Adanya ruang baca, baik di perpustakaan 

maupun ruang khusus 
d) Menyediakan buku-buku sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa 
e) Menyediakan buku-buku yang dapat menarik 

minat baca siswa 
16 Peduli lingkungan a) Menjaga lingkungan kelas dan Sekolah 

b) Memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik 
tanpa menginjak ataumerusaknya 

c) Mendukung program go green (penghijauan) 
di lingkungansekolah 

d) Tersedianya tempat untuk membuang sampah 
organik dan sampah nonorganik 

e) Menyediakan kamar mandi, air bersih, dan 
tempat cuci tangan 

17 Peduli sosial a) Sekolah memberikan bantuan kepada siswa 
yang kurang mampu 

b) Melakukan kegiatan bakti social 
c) Melakukan kunjungan di daerah atau 

kawasan marginal 
d) Memberikan bantuan kepada lingkungan 

masyarakat yangkurang mampu 
e) Menyediakan kotak amal atausumbangan 

18 Tanggung jawab a) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah 
dengan baik 

b) Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan 
c) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan 
d) Mengerjakan tugas kelompok secara 

bersama-sama 
 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian pertama dilakukan oleh Tuti Andriani 2012 “ Permainan 

Tradisional Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini“ merupakan 

penelitian sejenis  dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus 

penelitian ini tetang pembentukan karakter anak usia dini melalui permainan 

tradisional. Hasil penelitian ini yang bisa disimpulkan, manfaat permainan 

tradisional dalam membentuk karakter anak diantaranya yakni : kejujuran, 

sportivitas, kegigihan dan kegotong royongan. Serta dengan melaksanakan 
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atau memainkan permainan tradisional anak usia dini dapat melatih 

kemampuan dirinya sendiri seperti melatih konsentrasi, pengetahuan sikap, 

keterampilan, dan ketangkasan yang secara murni dilakukan oleh otak dan 

tubuh manusia. Selain itu, dalam permainan tradisional bisa juga dapat 

mengembangkan aspek pengembangan moral, nilai agama, sosial, bahasa dan 

fungsi motorik. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Veny dan Intan 2015 

“MeningkatkanKemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini Melalui 

Permainan Tradisional Gobak Sodor“merupakan penelitian sejenis dengan 

menggunakan PTK          (Peneltian Tindakan Kelas). Fokus penelitian ini 

tentang permainan tradisional gobak sodor untuk meningkatkan kemampuan 

motorik kasar anak usia dini. Hasil penelitian ini yang bisa disimpulkan, 

bahwa dengan melaksanakan Permainan Gobak Sodor 

dapatmengembangkankemampuan motorik kasar anak pada anak usia dini.  

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

fokus penelitian sama-sama tentang  permainan tradisional. Akan tetapi 

terdapat  perbedaan,  ke dua penelitian terdahulu meneliti di jenjang 

Pendidikan Anak  Usia Dini serta salah satu jurnal meneliti yang berfokus 

pada peningkatan kemampuan motorik kasar, sedangkan peneliti dilakukan di 

Sekolah Dasar dengan bertujuan untuk mengetahui karakter apa saja yang 

dapat ditumbuhkan dari permainan gobak sodor serta manfaat karakter dalam 

pembelajaran. Perbedaan yang lain terletak pada penelitian Tuti yang tidak 

menjelaskan secara rinci permainan tradisional apa saja yang dapat 
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membentuk karakter siswa, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian 

tentang permainan gobak sodor terhadap karater. 

 

C.  Kerangka Pikir Penelitian 

Permainan
Gobak Sodor

Aturan 
Permainan

Membentuk Grup 
Jaga Dan Grup 

Lawan 

Mengatur Strategi 
Dengan Grup

Memulai 
Permainan Gobak 

Sodor Dengan 
Aturan

Mengakhiri 
Permainan Gobak 

Sodor Dengan 
Sportif 

Karakter Apa Saja Yang Dapat 
Dimunculkan Dari Perminan Gobak 

Sodor

Manfaat Karakter Yang 
Ditumbuhkan Dari Permainan 

Gobak Sodor Dalam Pembelajaran

Untuk Memperoleh Hasil Dari Penelitian 
Tersebut Maka Dapat Dilakukan Dengan Cara :

1. Melaksanakan permainan gobak sodor

2. Mengamati siswa bermain 

3. Kemudian menganalisis proses bermain 
siswa untuk ditemukannya karakter apa 
Saja yang dapat ditumbuhkan pada 
permainan gobak sodor 

4. Melakukan wawancara dengan guru dan 
siswa terkait dengan manfaat untuk 
pembelajaran dari karakter yang 
ditumbuhkan pada permainan gobak sodor

 
Gambar 1. Kerangka Pikir 


