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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah 

usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan undang-undang 

yang sudah ditetapkan, pendidikan jasmani termasuk pembelajaran yang 

mencakup aspek-aspek tersebut. Hal ini diperkuat dengan tujuan 

pendidikan jasmani menurut permendiknas No. 22 Tahun 2006 yang 

menyatakan bahwa pendidikan jasmani bertujuan untuk mangembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, dan 

aspek pola hidup sehat. Pembelajaran pendidikan jasmani mencakup 

seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan 

perguruan tinggi.  

Pada jenjang pendidikan sekolah dasar, pendidikan jasmani 

termasuk salah satu pelajaran yang masih menggunakan kurikulum 2006 

atau yang biasa disebut KTSP. Meski di tahun 2013 sempat dijadikan 

pembelajaran berbasis tematik, pada kurikulum revisi tahun 2016.
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pendidikan jasmani kembali dijadikan pembelajaran berbasis mata 

pelajaran. Oleh karena itu guru pendidikan jasmani masih menggunakan 

standart kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum 

2006. Demi mewujudkan pembelajaran pendidikan jasmani yang efektif 

sesuai dengan apa yang diinginkan, guru harus mampu membuat 

pembelajaran pendidikan jasmani menjadi menyenangkan dengan perlu 

adanya variasi atau modifikasi dalam pembelajaran.  

Anak usia sekolah dasar sangat identik dengan kegiatan bermain. 

Melalui kegiatan bermain, anak dapat memperoleh kesenangan bermain 

seperti apa yang diinginkan. Bahkan tidak hanya itu, dengan kegiatan 

bermain bisa dijadikan anak sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan 

teman sebayanya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Achroni (dalam 

Deritani, dkk, 2014:42) yang menyatakan bahwa melalui kegiatan bermain 

anak akan mendapatkan kegembiraan dalam bermain, berpetualang, dan 

mengeksplorasi lingkungan. Selain itu anak juga tengah mengembangkan 

berbagai jenis kecerdasan dan mempraktikan beragam keterampilan hidup 

yang sangat berguna bagi kehidupan mereka kelak. Pada kegiatan bermain, 

secara tidak sadar anak juga melakukan kegiatan jasmani. 

Bermain sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu permainan 

modern dan permainan tradisional. Permainan modern sendiri terdiri dari 

permainan seperti vidoe game dan game online. Sedangkan permainan 

tradisional sendiri seperti permainan gobak sodor, congklak, lompat tali, 

boy-boyan, gasing, dan masih banyak lagi berbagai macam-macam 

permainan tradisional yang ada di Indonesia.  
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Akan tetapi pada era modern ini permainan tradisional berangsur 

mulai terlupakan. Tidak hanya di kota, di pedesaan pun permainan 

tradisional perlahan kini mulai tergusur dengan adanya permainan modern. 

Padahal menurut Mulyani (2016:17) permainan modern lebih mendidik 

anak untuk bersikap malas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. 

Selain itu dengan bermain permainan modern akan mendidik anak untuk 

tidak mau belajar berkreasi atau bahkan tidak memiliki semangat kreatif 

karena permainan tersebut hanya bersifat instan. Hal ini sangat berbanding 

terbalik jika anak bermain dengan menggunakan permainan tradisional. 

Menurut Achroni (dalam Deritani, dkk, 2014:42) menyatakan bahwa 

berbagai permainan tradisional dapat dijadikan sebagai media untuk 

mengoptimalkan berbagai kecerdasan kognitif, kecerdasan sosial, 

kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan linguistik, 

kecerdasan nilai positif, dan menyehatkan badan. Pendapat tersebut 

menunjukkan bahwa permainan modern dengan permainan tradisional 

sangat jauh berbeda. Bermain dengan permainan modern lebih mendidik 

anak untuk bersikap malas dengan hanya duduk dan diam tanpa 

mempedulikan orang lain disekitarnya. Sedangkan jika bermain dengan 

permainan tradisional, anak lebih bisa mengembangkan keterampilan 

gerak dasar motorik yang dimiliki dalam kegiatan bermain. 

Keterampilan gerak dasar motorik pada dasarnya sudah dimiliki 

anak sejak lahir. Gerak dasar motorik sendiri terbagi menjadi dua yaitu 

motorik halus yang berhubungan dengan bagian otot kecil dan motorik 

kasar yang berhubungan dengan otot-otot besar. Hal ini diperkuat dengan 
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pernyataan Zulham (dalam Suroso, dkk, 2013:188) yaitu motorik 

merupakan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan gerakan-

gerakan tubuh yang didasari pada tiga unsur antara lain otot, syaraf, dan 

otak. Akan tetapi jika motorik ini tidak diasah dengan baik, dapat 

mengakibatkan aktivitas anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari 

terganggu. Seperti berjalan, berlari, memegang, menarik, mengulur, 

melempar, menendang, dan lain-lain yang berhubungan dengan motorik 

halus dan motorik kasar. Oleh karena itu untuk mengasah keterampilan 

gerak dasar motorik anak di sekolah dasar diperlukan permainan yang bisa 

menjadi sarana untuk melatih keterampilan motorik anak, yaitu dengan 

menggunakan permainan tradisional dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah. 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 

Oktober 2017 di SDN 4 Wringinrejo dan SDI Baitussalam Banyuwangi, 

khususnya untuk kelas IV terdapat permasalahan yang perlu 

dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani dengan materi 

gerak dasar. Observasi yang dilakukan di SDN 4 Wringinrejo 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

guru hanya memanfaatkan peralatan olahraga yang ada seperti bola volly, 

bola kasti, dan bola untuk sepak bola. Sedangkan dari wawancara yang 

dilakukan di SDN 4 Wringinrejo, dengan narasumber yang diwawancarai 

yaitu guru pendidikan jasmani. Guru menyampaikan bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani pada kelas IV belum pernah 

menerapkan permainan tradisional dalam pembelajarannya. Guru juga 
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menambahkan bahwa untuk melaksanakan pendidikan jasmani sering 

terkendala dengan terbatasnya sarana prasarana di sekolah. Oleh karena itu 

pada pembelajaran pendidikan jasmani untuk kelas IV, guru masih 

berpatokan dengan materi yang ada pada buku pendidikan jasmani dengan 

memanfaatkan peralatan penunjang pembelajaran seadannya.  

Observasi yang dilakukan di SDI Baitussalam menunjukkan bahwa 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani sekolah dasar tersebut terkendala 

dengan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran. Sekolah 

dasar tersebut hanya memiliki lapangan tenis meja, bola untuk sepak bola, 

bola kasti, dan bola volly. Jika peralatan-peralatan tersebut tidak terdapat 

dalam materi yang akan disampaikan, guru hanya bisa menyampaikan 

materi melalui ceramah dan melihat video pembelajaran pendidikan 

jasmani. Pada wawancara yang dilakukan di SDI Baitussalam 

menunjukkan hasil bahwa pada sekolah dasar tersebut belum pernah 

melaksanakan permainan tradisional dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber yang diwawancarai 

pada saat itu yaitu guru kelas IV. Pada wawancara tersebut beliau 

menyampaikan bahwa pada mata pelajaran pendidikan jasmani belum 

pernah melaksanakan permainan tradisional. Selain itu guru juga 

menambahkan bahwa untuk pembelajaran pendidikan jasmani, beliau 

sendiri yang menangani langsung. Oleh karena itu dalam kegiatan 

pembelajaran pendidikan jasmani, guru merasa kurang maksimal 

dikarenakan belum menguasai semua materi pendidikan jasmani.  
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Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di 

SDN 4 Wringinrejo dan SDI Baitussalam Banyuwangi, menunjukkan 

bahwa kedua SD tersebut dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada 

kelas IV sekolah dasar guru belum pernah menerapkan permainan 

tradisional. Selain itu dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

dengan materi gerak dasar guru juga terkendala dengan terbatasnya sarana 

prasarana yang ada di sekolah.  

Berbagai permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa  SDN 4 

Wringinrejo dan SDI Baitussalam memerlukan suatu pembelajaran dengan 

menggunakan permainan tradisional. Melalui pembelajaran dengan 

permainan tradisional diharapkan guru dapat memaksimalkan suatu 

pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang terbatas. 

Permainan tradisional di sekolah dasar memang perlu untuk 

dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain bersifat 

menyenangkan, permainan tradisional juga bisa sebagai sarana untuk 

melatih gerak dasar motorik yang dimiliki siswa. Permainan tradisional 

yang sesuai untuk dikembangkan dalam melatih gerak dasar motorik kelas 

IV sekolah dasar yaitu dengan menggunakan permainan Lali Bakso 

Bongan (lompat tali, gobak sodor, bola tangan). Permainan tersebut 

mencakup aspek materi gerak dasar yang sesuai dengan kompetensi 

pendidikan jasmani kelas IV mengenai lompat, loncat, dan lempar. Selain 

itu permainan Lali Bakso Bongan juga sesuai dengan karakteristik anak 

sekolah dasar yaitu adanya kegiatan bermain, menyenangkan, dan 

bergerak yang dilakukan secara langsung. Oleh sebab itu, permainan 



7 

 

 

 

tersebut diharapkan dapat dijadikan guru sebagai sarana pembelajaran 

untuk melatih gerak dasar motorik pada siswa kelas IV sekolah dasar.  

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang pernah di teliti 

olehRusmiwati (2016) dengan judul “Penerapan Permainan Tradisional 

Terhadap Gerak Dasar Motorik Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Pada Siswa Kelas V SDN Margomulyo 

1 Bojonegoro”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan gerak dasar 

motorik siswa kelas V mengalami pengaruh setelah diberikan treatment 

dengan menggunakan permainan tradisional yaitu sebesar 14,22%. 

Peningkatan dari tes gerak dasar motorik yang terjadi pada siswa 

disebabkan karena sebelumnya guru belum pernah menerapkan permainan 

tradisional dalam pembelajaran PJOK sehingga siswa tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran dengan permainan yang baru. Persamaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pokok 

permasalahan yaitu pembelajaran menggunakan permainan tradisional 

dengan materi gerak dasar. Perbedaannya dengan penelitian yang akan 

dilakukan ialah dalam penelitian Rusmiwati kelas yang di teliti yaitu kelas 

V, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan kelas IV 

sebagai objek penelitian. Perbedaan selanjutnya terletak pada sekolah yang 

ingin diteliti, dalam penelitian ini sekolah yang digunakan sebagai 

penelitian yaitu SDN Margomulyo 1 Bojonegoro, sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan dua sekolah dalam 

penelitiannya yaitu di SDN 4 Wringinrejo dan SDI Baitussalam. 
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Bedasarkan permasalahan yang terdapat di latar belakang, 

pengembangan permainan tradisional dirasa cocok untuk melatih gerak 

dasar siswa kelas IV sekolah dasar. Oleh sebab itu penelitian berjudul 

“Pengembangan Permainan Tradisional Untuk Gerak Dasar Motorik Siswa 

Kelas IV Sekolah Dasar” baru dan penting untuk dilaksanakan. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dengan demikian 

penelitian ini dapat dirumuskan dengan “bagaimana pengembangan 

permainan tradisional untuk gerak dasar motorik siswa kelas IV sekolah 

dasar?” 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengembangkan permainan tradisional untuk gerak dasar 

motorik siswa kelas IV sekolah dasar. 

 

 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk dalam penelitan dan pengembangan ini yaitu produk 

pengembangan permainan tradisional untuk gerak dasar motorik siswa 

kelas IV sekolah dasar dalam bentuk video pembelajaran dan buku 

panduan. Berikut spesifikasi yang diharapkan dalam penelitian dan 

pengembangan : 



9 

 

 

 

1. Konstruk (Tampilan) 

a. Permainan  

1) Arena permainan sesuai dengan permainan gobak sodor pada 

umumnya yaitu membuat garis segi empat dengan ukuran garis 

pembatas 9 x 6 meter yang kemudian dibagi menjadi enam 

bagian. 

2) Garis paling depan dan garis paling belakang terdapat tali yang 

membentang horisontal dengan ukuran panjang 6 meter dan 

tinggi 50 cm. 

b. Video  

1) Produk video dicetak dalam bentuk CD (compact disk). 

2) Pada CD (compact disk) terdapat cover dengan logo Universitas 

Muhammadiyah Malang dan judul permainan. 

3) Video dibuat dengan menggunakan media premiere pro. 

c. Buku Panduan 

1) Buku panduan dicetak dengan kertas ukuran A5, jenis kertas 

yang digunakan yaitu kertas art paper dengan ukuran ketebalan 

cover 260 gr dan untuk isi 150 gr. 

2) Pencetakan tulisan buku panduan menggunakan tinta berwarna 

hitam, sedangkan untuk gambar bisa menggunakan tinta warna 

yang berfariasi.  

3) Penulisan buku panduan diketik dengan menggunakan huruf 

comic sans MS dengan ukuran font size 12.  

4) Buku panduan menggunakan bahasa sesuai EYD. 



10 

 

 

 

5) Isi dalam buku panduan terdapat pendahuluan, materi mengenai 

gerak dasar atletik, teori permainan tradisional, langkah-

langkah permainan Lali Bakso Bongan, dan juga foto/gambar 

saat melakukan permainan.  

2. Konten (Isi) 

a. Kompetensi  

(1) Standar kompetensi : 6. mempraktikan gerak dasar ke dalam 

permainan bola kecil dan olahraga dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalalamnya. 

(2) Kompetensi dasar : 6.3 mempraktikan gerak dasar atletik yang 

dimodifikasi lompat, loncat, dan lempar dengan memperhatikan 

nilai-nilai pantang menyerah, sportifitas, percaya diri, dan 

kejujuran. 

(3) Materi : gerak dasar atletik 

(4) Indikator : 

 Kognitif : 

 Menyebutkan berbagai macam gerak dasar dalam 

permainan. 

 Afektif 

 Mencontohkan nilai semangat di dalam permainan. 

 Melaksanakan nilai sportivitas di dalam permainan. 

 Melaksanakan nilai percaya diri di dalam permainan. 

 Melaksanakan nilai kejujuran di dalam permainan. 
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 Psikomotorik 

 Mempraktekkan teknik lompat dalam permainan. 

 Mempraktekkan teknik loncat dalam permainan. 

 Mempraktekkan teknik lempar dalam permainan. 

(5) Tujuan pembelajaran 

 Kognitif  

 Melalui soal evaluasi, siswa dapat menyebutkan berbagai 

macam gerak dasar dalam permainan dengan benar. 

 Afektif  

 Melalui kegiatan permainan, siswa mampu mencontohkan 

nilai semangat dan melaksanakan nilai sportivitas, percaya 

diri dan kejujuran dengan baik. 

 Psikomotorik  

 Melalui kegiatan kelompok siswa mampu mempraktekkan 

gerak dasar lompat, loncat, dan lempar dalam suatu 

permainan dengan benar. 

b. Permainan 

(1) Produk ini berupa permainan “Lali Bakso Bongan” yaitu 

mengkombinasikan antara permainan tradisional lompat tali, 

gobak sodor, dan bola tangan. 

(2) Membuat garis batas permainan dengan menggunakan kalsium 

yang membentuk lapangan segiempat dengan ukuran panjang 9 

meter dan lebar 6 meter, kemudian lapangan dibagi menjadi 6 

bagian.  
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(3)  Membentangkan tali dengan ukuran 6 meter di garis paling 

depan dan garis paling belakang dengan tinggi 50 cm. 

(4) Permainan ini termasuk jenis permanan beregu, terdiri dari 2 

regu. Masing-masing regu terdiri dari 5 orang, yaitu regu serang 

dan regu penjaga. 

(5) Regu penjaga terbagi menjadi 2, yaitu penjaga garis batas 

horisontal dan satu penjaga garis batas vertikal. 

(6) Para pemain dari regu serang memasuki lapangan dengan 

melompati tali dan salah satu pemain membawa bola. Setelah 

sampai garis paling belakang, pemain yang sudah melewati garis 

paling belakang dan membawa bola kembali bermain menuju 

kegaris paling depan dan dinyatakan finish. 

c. Video  

(1) Produk yang dihasilkan yaitu gabungan permainan Lali Bakso 

Bongan (lompat tali, gobak sodor, bola tangan) dalam bentuk 

video. 

(2) Halaman pertama video terdapat judul permainan dan logo 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

(3) Halaman kedua identitas dari pembuat permainan. 

(4) Halaman ketiga menunjukkan alat dan bahan permainan. 

(5) Halaman keempat menampilkan kegiatan stretching. 

(6) Halaman kelima terdapat isi yaitu langkang-langkah permainan 

Lali Bakso Bongan. 

(7) Halaman keenam penutup dari pembuat permainan. 
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(8) Halaman ketujuh ucapan terimakasih. 

d. Buku Panduan 

Pada susunan buku panduan permainan Lali Bakso Bongan 

terdapat cover, pengantar penulis, daftar isi, materi gerak dasar, 

teori permainan tradisional, langkah-langkah permainan Lali Bakso 

Bongan, dan daftar pustaka. 

 

 

 

E. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pentingnya penelitian pengembangan ini bagi siswa, guru, dan 

sekolah yaitu : 

1. Bagi siswa 

Pentingnya penelitian ini bagi siswa adalah untuk melatih keterampilan 

gerak dasar motorik dengan menggunakan permainan tradisional. 

Melalui permainan “Lali Bakso Bongan” tanpa sadar siswa melakukan 

kegiatan gerak dasar motorik antara lain lompat, loncat, dan lempar. 

2. Bagi guru 

Pentingnya penelitian ini bagi guru yaitu sebagai sarana memudahkan 

guru dalam memberikan materi mengenai gerak dasar motorik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

3. Bagi sekolah 

Pentingnya penelitian ini bagi sekolah yaitu dengan menggunakan 

permainan “Lali Bakso Bongan” bisa sebagai alternatif untuk melatih 

gerak dasar motorik siswa sekolah dasar dengan memanfaatkan sarana 

prasarana yang ada di sekolah. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

permainan tradisional untuk gerak dasar motorik siswa kelas IV sekolah 

dasar adalah : 

1. Tersedianya sarana lapangan dan bola volly untuk menunjang 

pelaksanakan permainan tradisional. 

2. Siswa pernah bermain permainan gobak sodor dan lompat tali. 

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian dan 

pengembangan ini yaitu sebagi berikut : 

1. Kelas yang dijadikan subjek yaitu kelas IV sekolah dasar. 

2. Pada permainan ini menggunakan mata pelajaran pendidikan jasmani 

dengan materi gerak dasar kelas IV semester 2. 

3. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang digunakan yaitu SK 6 

mempraktikan gerak dasar ke dalam permainan bola kecil dan olahraga 

dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. KD 6.3 mempraktikan 

gerak dasar atletik yang dimodifikasi lompat, loncat, dan lempar 

dengan memperhatikan nilai-nilai pantang menyerah, sportifitas, 

percaya diri dan kejujuran. 

 

 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan pembelajaran yang tidak hanya 

mengembangkan dan melatih keterampilan psikomotor, afektif, dan 

kognitif saja. Akan tetapi masih ada aspek-aspek lain yang bisa 
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dikembangkan dari pendidikan jasmani yaitu aspek organik, 

neuromuskuler, perseptual, kognitif, sosial, dan emosional. 

2. Permainan Tradisional 

Permainan tradisional adalah permainan yang terlahir sejak 

zaman nenek moyang hingga sampai saat ini yang sudah menjadi 

budaya bangsa. Pada pelaksanaan permainannya, permainan 

tradisional juga dapat dimainkan oleh semua kalangan masyarakat dari 

berbagai usia dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Melalui 

permainan tradisional manusia bisa mengembangkan aspek 

kemanusiaan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki. 

3. Gerak Dasar Motorik 

Motorik merupakan gerakan yang dilakukan oleh seluruh tubuh 

dengan menggunakan otot besar maupun otot kecil yang perlu latihan 

untuk mencapai kematangannya yang diinginkan. 

 


