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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komponen dalam pendidikan antara lain mata pelajaran penjasorkes. Menurut 

Supriyanto (2012:59) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan 

bagian integral dari pendidikan, karena pada penjasorkes terdapat sasaran 

pedagogis yang membuat pembelajaran kurang lengkap jika tidak ada penjasorkes, 

selain itu penjasorkes merupakan pendidikan dasar bagi anak untuk mengenal 

dirinya sendiri untuk berkembang sejajar dengan perkembangan zaman. Sedangkan 

menurut Samsudin (2008) penjasorkes adalah suatu aktifitas jasmani yang 

direncanakan secara sistematik dengan tujuan tertentu dalam proses pendidikan. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa penjasorkes adalah suatu mata pelajaran yang 

diperlukan siswa untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh maupun 

mental dengan perencanaan yang sistematis dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Mata pelajaran penjasorkes pada umumnya adalah pelajaran yang disenangi 

siswa. Karena penjaskes adalah pendidikan yang menggunakan aktifitas gerak 

tubuh sebagai bahan ajar untuk mencapai tujuan (Yusuf, 2012:1). Siswa mulai 

jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas lebih menyukai mata 

pelajaran ini daripada mata pelajaran lain karena penjasorkes cenderung melakukan 

pembelajaran diluar kelas. Tentu dengan pembelajaran diluar kelas otak siswa 

menjadi lebih santai dan rileks. Beberapa olah fisik yang dilakukan juga 
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menyebabkan siswa mengeluarkan keringat yang berdampak pada kebugaran siswa 

sehingga pada pembelajaran selanjutnya siswa bisa lebih bersemangat.  

Hal mendasar yang menjadi inti ketika membelajarkan pendidikan jasmani 

yakni bagaimana cara guru membantu siswa untuk memaksimalkan proses tumbuh 

kembang fisik maupun motorik yang dimiliki anak. Tentunya harus sesuai dengan 

tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

Menurut sukintaka (2004:36) tujuan pendidikan jasmani adalah dalam rangka 

membuat hidup manusia menjadi berkembang pada keseluruhan aspek dalam diri 

manusia. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan berbeda dengan olahraga, 

yakni cenderung kepada pembelajaran dan tumbuh kembang seorang anak. 

Seorang guru dalam membelajarkan pendidikan jasmani tidak boleh meninggalkan 

hal yang menjadi tujuan utama dalam penjaskes itu sendiri. Proses tumbuh 

kembang anak dalam penjaskes tidak harus melakukan kegiatan fisik cabang 

olahraga, namun bisa memakai metode bermain. 

Bermain adalah suatu aktifitas olah diri baik fisik maupun mental pikir, yang 

bisa dijadikan media pembelajaran informal untuk anak-anak dalam pertumbuhan 

mereka (Lathifa,dkk 2015:2). Aktifitas ini dapat meningkatkan aspek-aspek yang 

sangat diperlukan dalam tumbuh kembang anak. Ketika seseorang bermain yang 

dilakukannya tentu adalah permainan. Permainan sendiri dipandang oleh 

masyarakat banyak dibagi menjadi dua, permainan modern dilakukan dengan 

berbagai peralatan modern, yang bergerak cenderung gambar pada media 

permainan yang dipakai. Permainan tradisional yakni permainan dengan peralatan 



3 
 

sederhana, lebih banyak gerak tubuh, dan mampu mengeluarkan banyak keringat 

bagi yang melakukan.  

Permainan tradisional merupakan suatu hal positif yang dapat dimainkan anak-

anak. Selain untuk proses belajar gerak, anak juga akan mengasah kemampuan 

kognitifnya untuk berfikir bagaimana cara bermain dengan benar. Pada saat 

bermain dalam diri anak ada suatu dorongan yang merupakan naluri dan hal ini 

harus bisa disalurkan secara baik dan terkontrol, sehingga anak merasa bahwa 

bermain adalah suatu kebutuhan (Hidayat dkk, 2013:282). Namun saat ini 

permainan tradisional sudah tergeser dengan permainan modern karena pada 

permainan modern hanya bagian tubuh tertentu yang digerakkan. Sehingga anak 

merasa lebih senang memainkannya daripada permainan tradisional yang 

menyebabkan tubuh lelah. Justru sebaliknya, gerak seluruh tubuh kesana kemari 

itulah yang membantu pertumbuhan anak berjalan baik. Rasa lelah dan keringat 

yang keluar dari tubuh itulah yang menyebabkan tubuh menjadi sehat. Guru yang 

kreatif sangat dibutuhkan untuk memasukkan permainan tradisional kedalam 

pembelajaran supaya siswanya tidak bosan terhadap materi olahraga dan 

menjadikan permainan tradisional sebagai kebiasaan untuk dimainkan ketika siswa 

memiliki waktu luang dirumah. 

Tidak semua permainan tradisional disarankan untuk dimainkan siswa. Banyak 

permainan tradisional yang berbahaya untuk dimainkan siswa pada kelas tertentu, 

misalnya patil lele tidak boleh digunakan pada anak kelas rendah. Ada juga 

permainan yang boleh dimainkan namun dengan pengawasan dari guru, misalnya 

patil lele jika diterapkan pada kelas atas. Oleh karena itu guru harus pintar memilah 
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dan memilih permainan yang efektif dan aman untuk dimainkan siswanya pada 

tingkatan kelas yang cocok. Ada banyak jenis permanian tradisional yang murah 

meriah bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk dimainkan seperti petak 

umpet, kucing-kucingan dan gobak sodor. Ada juga yang bisa memanfaatkan 

lingkungan sekitar untuk memainkan permainan tradisional seperti bentengan, 

congklak, dan engklek. 

Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa pengembangan permainan 

tradisional maupun modifikasi olahraga yang memiliki kesamaan dan perbedaan 

dengan permainan yang peneliti kembangkan. Kusbani (2012) mengembangkan 

modifikasi permainan bola tangan dan basket. Penelitian ini memiliki kesamaan 

yakni mengembangkan olahraga yang sudah ada, namun dimodifikasi dengan 

aturan olahraga lain. Perbedaan pada penelitian ini adalah sasarannya, yakni kelas 

XI sekolah menengah kejuruan. Penelitian lain dikembangkan oleh  Supriyanto 

(2012) modifikasi permainan sepakbola dengan penambahan gawang holahop. 

Kesamaan pada peneitian ini adalah sasaran, yakni siswa sekolah dasar. Perbedaan 

pada penelitian ini adalah cabang olahraga, sedangkan penelitian yang penulis 

kembangkan adalah permainan tradisional. 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

penjasorkes kelas II pada tanggal 07 dan 14 November 2017 di SDN Ngoran 02 

Kabupaten Blitar khususnya pada kelas II. Antusias siswa dalam pembelajaran 

penjasorkes sangat tinggi. Sedangkan kendala yang ditemui dalam pembelajaran 

penjasorkes yakni siswa kurang memahami materi dasar yang ada pada 

pembelajaran, misalnya dalam gerak dasar non lokomotor siswa belum memahami 
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materi. Pembelajaran penjasorkes fokus pada cabang olahraga sehingga siswa 

jarang diberi pembelajaran bermain pada mata pelajaran penjasorkes. Hal itu 

membuat pembelajaran penjasorkes kurang bervariasi. Disinilah guru 

membutuhkan model atau metode lain yang cocok untuk membuat siswa 

memahami dan membuat pembelajaran bervariasi. Setelah melakukan analisis 

kebutuhan di lapang, maka diperlukan model permainan untuk mengajarkan materi 

gerak dasar sesuai dengan kebutuhan. Peneliti membuat permainan catball sesuai 

dengan analisis kebutuhan di sekolah. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti membuat judul “pengembangan 

modifikasi permainan tradisional catball pada mata pelajaran penjaskes sekolah 

dasar” karena permainan ini memakai permainan tradisional yakni kucing-

kucingan dengan memanfaatkan bola untuk dimasukan dalam permainan dan 

ditambahkan beberapa aturan tertentu yang membuat subjek bisa mengolah pola 

fikir dengan cepat dalam menyesuaikan permainan. Permainan ini juga 

memanfaatkan hampir seluruh tubuh sehingga gerak tubuh bisa optimal dengan 

dilandasi aturan untuk menanamkan aspek keaktifan, kerjasama, tanggung jawab, 

dan bekerja secara tim (bukan kelompok). Permainan ini juga bisa diterapkan 

dalam tingkatan kelas pada semua jenjang pendidikan namun perlu penyesuaian 

aturan saja. Sarana dan prasarana yang dipakai juga tidak rumit atau seadanya 

dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Hanya membutuhkan sekitar tujuh meter 

persegi yang digunakan sebagai arena, dan bola besar untuk media lempar tangkap 

antar tim. Namun apabila bola dirasa sulit mencari bisa diganti dengan barang lain 



6 
 

asalkan tetap pada tujuan permainan dan tentu saja tidak membahayakan siswa jika 

dimainkan. Terdapat satu bidang olahraga juga dalam permainan ini, yakni 

softball, karena aturan yang dipakai hampir mirip dengan aturan olahraga softball. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, 

adapun rumusan masalah yang diajukan peneliti yakni “Bagaimana pengembangan 

modifikasi permainan catball pada mata pelajaran penjasorkes sekolah dasar?” 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni 

“Mengetahui cara pengembangan modifikasi permainan catball pada mata 

pelajaran penjasorkes sekolah dasar”. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Hasil penelitian pengembangan ini memiliki spesifikasi produk sebagai berikut 

: 

a. Konstruk produk modifikasi permainan 

1. Permainan tradisional catball 

2. Produk yang dikembangkan adalah berbentuk hardfile buku panduan 

permainan catball dengan bahan kertas berukuran A5 

b. Konten / isi produk modifikasi permainan 

1. Permainan tradisional catball memuat sebuah permainan yang menggunakan 

gerak non lokomotor mengayun tangan, memutar badan, dan menekuk lutut. 
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2. Modifikasi permainan ini terdiri dari enam segmen yaitu definisi permainan

catball, manfaat permainan catball, alat dan bahan, tempat bermain, jumlah

pemain, cara bermain, yang dibuat dalam bentuk buku panduan

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Permainan tradisional merupakan hal positif ketika dimasukkan dalam 

pembelajaran. Permainan tradisional juga masih banyak dimainkan dimasyarakat 

umum sehingga membuat siswa mudah bosan ketika permainan tersebut diterapkan 

kembali pada pembelajaran disekolah. Hal ini memicu penulis untuk meneliti 

seberapa banyak permainan tradisional dimainkan di masyarakat umum.  

Diperlukan pengembangan modifikasi permainan untuk menanggapi problem 

mudah bosan yang terjadi pada anak yang memainkan permainan tradisional 

tertentu tanpa modifikasi tatacara atau aturan dalam permainan tradisional sehingga 

pengembangan modifikasi permainan sangat dibutuhkan. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi pengembangan

Asumsi yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan modifikasi 

permainan tradisional ini adalah : 

a. Arena permainan tradisional catball yang berukuran 8 meter x 4 meter

b. Alat dan bahan seperti peliut, stopwatch, bola voli dan kapur terpenuhi

c. Siswa kelas II Sekolah Dasar yang tidak berkebutuhan khusus (normal)

2. Keterbatasan pengembangan

Keterbatasan yang dalam pengembangan ini adalah : 
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a. Permainan tradisional yang dikembangkan ditujukan untuk siswa kelas 

II sekolah dasar pada mata pelajaran penjasorkes materi gerak dasar non 

lokomotor 

b. Pengembangan ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Ngoran 02 

Kabupaten Blitar 

1.7 Definisi Operasional 

Istilah dalam penelitian ini perlu dijelaskan supaya diperoleh pengertian yang 

sama dan tidak menumbuhkan interpretasi yang berbeda maka perlu adanya 

definisi operasional dalam penelitian ini. Istilah operasional yang perlu dijelaskan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk. 

2. Modifikasi permainan tradisional adalah gabungan antara satu atau beberapa 

jenis permainan tradisional dengan dimasukan aturan tertentu supaya menjadi 

metode yang efektif. 

3. Catball adalah pengembangan modifikasi permainan yang memakai dasar 

pemainan tradisional kucing-kucingan dengan dimasukan aturan olahraga 

softball supaya menjadi metode permainan yang efektif untuk diterapkan 

4. Pembelajaran penjasorkes sekolah dasar adalah kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan guru dan peserta didik khususnya dalam bidang mata pelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah dasar. 

 


