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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan saat ini menapaki era 4.0, diantaranya dengan serba digitalisasi 

dan otomatis pada sistem pendidikan dan pembelajaran. Namun didalam elemen 

masyarakat belum menyadari perubahan-perubahan yang di pengaruhi oleh 

masuknya era 4.0, padahal fakta-fakta perubahan yang di bawa oleh era 4.0 sudah 

terlihat di masyarakat yaitu masyarakat lebih memilih sistem belanja online 

seperti baju, sepatu, makanan dan kebutuhan pokok lainya. Sedikitnya sekitar 

49,5% persen pengguna internet berusia 19-34 tahun (Ridwan, A. 14 April 2018. 

Dua Faktor Ini Bisa Jadikan Indonesia Pemain Kunci Industri 4.0 di Asia. 

Kompas, Hlm.1), mereka berintraksi atau melek teknologi berkat telepon pintar 

(smartphone). Masuknya era industri 4.0 memiliki dampak negatif pada 

masyarakat, karena aktivitas tiap hari mereka bergantung pada teknologi yang 

canggih yang diciptakan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Masuknya 

teknologi modern juga berdampak hilangnya nila-nilai kebudayaan tradisional 

dalam suatu daerah dilihat dari kecenderungan masyarakat era 4.0 ini lebih senang 

bermain gadget, game online tanpa harus dengan bergerak hal tersebut menjadi 

dampak negatif pada diri seseorang yang dipengaruhi era 4.0 

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menjadi penyeimbang masuknya era 

4.0 yaitu melalui sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan yang 

menyebubutkan bahwa pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
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aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. dari sebuah 

pendidikan yang diajarkan sejak dini di sekolah dasar untuk memberikan sebuah 

pengetahaun kepada siswa merupakan upaya pemerintah dalam membentuk 

sumberdaya manusia yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang tinggi, 

sebagaimana peran olahraga dalam pendidikan yang diatur dalam Undang-

Undang No 3 tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi bahwa pendidikan 

jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang 

teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, 

keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Dalam pendidikan olahraga 

siswa tidak hanya memperoleh sebuah pengetahuan saja namun dalam pendidikan 

olahraga siswa dapat meningkatkan kualitas fisik, mental dan emosional dalam 

upaya pembentukan karakter kepribadian siswa, peryataan tersebut diperkuat 

dengan tujuan pada Kemendikbud, (2014:7) “Dengan meningkatkan kualitas fisik, 

mental dan emosional  seni bermakna bahwa pembelajaran PJOK membuat 

peserta didik memiliki kesehatan yang baik, kemampuan fisik, pemahaman yang 

benar tentang kesehatan dan menjadikan meraka memiliki gaya hidup yang sehat 

dan aktif.” 

Pendidikan memiliki peran penting untuk menjadi penyeimbang masuknya 

era industri 4.0 pada teknologi modern yang serba canggih saat ini. Yang 

menjadikan masyarakat enggan untuk beraktivitas. dan menyebabkan tingkat 

kesehatan masyarak semakin rendah dibandingkan dengan tahun 90-an sebelum 

teknologi modern masuk ke Indonesia dilihat data kesehatan dari Badan Pusat 
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Statistik Nasional bahwa indikator kesehatan masyarakat indonesia sejak tahun 

1995-2017  masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan 5 tahun terakhir pada 

tahun 2013- 27,94%, 2014- 29,22%, 2015- 30,35%, 2016- 28,53%, 2017- 28,62% 

angka tersebut tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan tahun 90-an dimulai 

pada tahun 1995- 25,38%, 1996- 25,13%, 1997- 24,41%, 1998- 25,43%, 1999- 

24,65%. (2017 tentang indikator kesehatan tahun 1995-2017, Badan Pusat 

Statistik Indonesia (Online), (https://www.bps.go.id)  diakses 16 November 2018) 

hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih senang beraktivitas di lingkungan luar 

dan belum mengenal teknologi modern yang menjadikan seseorang malas 

bergerak. Yang menyebabkan kualitas kesehatan pada tubuh mengalami 

kemunduran. 

Dampak tersebut mengakibatkan tingkat kesegaran jasmani tidak sesuai 

dengan derajat sehat dinamis orang seusianya. Sesuai dengan yang disampaikan 

oleh Pekik (2002 : 4-5) yaitu “Perubahan pola hidup modern dari yang dulu 

aktifitas banyak dilakukan dengan mandiri dan dinamis namun sekarang menjadi 

jarang dilakukan hanya bergantung pada sebuah teknologi modern hal tersebut 

disinyalir sebagai penyebab menurunnya derajat kesegaran jasmani yang dimiliki 

sesorang karena dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK, Giriwijoyo (2007: 48) “                

Menjelaskan bahwa kebugaran jasmani yang dimiliki seorang anak akan terbentuk 

dengan sendirinya apabila, aktivitas fisik dilakukan secara konsisten terus-

menerus dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan”. berdasarkan 

pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan suatu 

kebugaran jasmani harus dilakukan sebuah latihan yang terdiri dari aktifitas fisik 

dengan intesitas, takaran, dan frekuensi latihan yang lumayan tinggi. 

https://www.bps.go.id/
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Observasi awal di SD Negeri Kauman 1 Kota Malang yand dilaksanakan  

pada tanggal 8 November 2018 pada kelompok  kelas V SD , siswa menunjukan 

tidak seantusias pada siswa seumuranya yang terkenal aktif  dan senang untuk 

mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan di halaman 

sekolah banyak siswa yang tampak malas memilih menepi untuk berteduh pada 

saat kegiatan mengajar dimulai, banyak alasan yang diungkapkan oleh siswa yaitu 

mengeluh pada teriknya matahari dan kondisi badan yang kurang sehat setelah 

melakukan observasi peneliti mencari tau apa yang menyebabkan siswa kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran ternyata hasil dari Tes Kebugaran 

Jasmani Indonesia yang dilakukan tes sebelumnya tingkat kebugaran jasmani 

siswa menunjukan pada klasifikasi sedang. Dari hasil tingkat kebugaran jasmani 

siswa peneliti memunculkan sebuah ide penelitian dengan tujuan untuk 

meningkatakan kebugaran jasmani siswa, peneliti memilih penelitian di Sekolah 

Dasar Kauman 1 Kota Malang karena peneliti ingin mengetahui tingkat kebugaran 

jasmani siswa di kelas V dengan memberikan permainan tradisional sebagai 

treatmen. Peneliti memilih memberikan treatmen permainan tradisional karena 

peneliti berpandangan bahwa pengaruh masuknya era 4.0 akan mengeser 

permainan daerah karena Sekolah Dasar Kauman 1 Kota Malang terletak di 

tengah kota yang siswanya lebih besar terpengaruh masuknya era digital 4.0.  

 Pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah dasar 

yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran lebih bervariasi dan berinovasi 

dengan memberikan permainan di mana siswa terlibat dalam permainan itu 

sendiri. Melalui sebuah permainan diharapkan siswa menjadi lebih senang dan 

antusias untuk mengikuti dalam bergerak dan dapat memahami apa yang menjadi 



5 

 

 

 

materi pembelajaran karena untuk anak usia sekolah dasar masih suka untuk 

bermain. memasukan sebuah permaian dalam pembelajaran sangat PJOK sangat 

di perlukan dalam sekolah dasar. salah satunya memasukan permainan tradisional 

yang sesuai dengan pendidikan jasmani di mana didalamnya mengandung unsur 

kognitif, afektif, psikomotor dan nilai kebudayaan dari permainan tradisional 

Sumardiyanto, (2010:3) “Permainan tradisional ialah aktivitas fisik yang 

dilakukan sadar dan disengaja dengan menggunakan peraturan yang sudah ada 

sejak dulu yang turun temurun yang terjadi di masyarakat”permaian tradisional ini 

dapat menjadi wadah untuk mengenalkan kembali sebuah permainan warisan 

leluhur zaman dahulu ke generasi sekarang dimana permainan tradisional saat ini 

sudah mulai tertindih oleh era 4.0 khususnya dalam IPTEK dimana anak zaman 

modern ini lebih memilih sebuah “game online” seperti COC, Mobile Legend, 

VOV dan PUBG dari pada bermain dengan teman-temanya di lingkunganya. 

Permainan tradisional sendiri memiliki banyak nilai-nilai karakter yang sangat 

Peneliti memberikan permainan tradisional berdasarkan pendapat yang 

diungkapkan oleh Lutan (2001 : 7 ) yang menyatakan bahwa kebugaran jasmani 

adalah kemampuan anak untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, 

daya tahan dan fleksibilitas. 

       Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iwan Saputra, 2015: Vol 14 

dalam jurnal ilmu keolahragaan dalam peningkatan kebugaran jasmani siswa 

peneliti menggunakan metode latihan circuit training yang didalamnya terdapat 

pos atau station  yang terdiri dari pos pertama lari bolak-balik, pos kedua latihan 

push up, ketiga sit up, keempat naik turun kotak/box, kelima lompat jongkok 

sebelum diberikan metode latihan circuit training siswa melakukan serangkaian 
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test atau yang disebut pre-test dan akan di berikan test pada akhir setelah 

diberikannya metode latihan circuit training  yang di sebut dengan Post-test 

Berdasarkan kondisi faktual saat ini yang tidak sesuai dengan kondisi ideal 

yang di pengaruhi oleh masuknya era 4.0 yang berdampak pada menurunya 

tingkat kesehatan masyarakat yang terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS),  

dengan pemaparan pendapat daripara ahli dan penelitian sebelumnya tersebut 

peneliti dalam usaha di dunia pendidikan melalui pembelajaran pendidikan 

jasmani olahrahga kesehatan tertarik untuk mengenalkan kembali permainan 

tradisional dengan metode circuit training yang dimasukan didalam terdapat pos-

pos untuk dilakukan penelitian karena peneliti ingin mengetahui keefektivitasanya 

terhadap kebugaran jasmani siswa SD Kauman I Kota Malang dan berupaya 

untuk mengenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi saat ini yang 

minimnya pengetahuan terhadap budaya. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, 

maka rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana tingkat kebugaran jasmani siswa kelas V SD Kauman 1 Kota 

Malang sebelum diberikan permainan Tradisional ? 

2. Apakah terdapat pengaruh permainan tradisional terhadap tingkat kebugaran 

jasmani siswa kelas V SD Kauman 1 Kota Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk 

1. Mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa kela V SD Kauman 1 Kota 

Malang sebelum diberikan permainan Tradisional. 

2. Mengetahui pengaruh permainan tradisional terhadap tingkat kebugaran 

jasmani siswa kelas V SD Kauman 1 Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan, 

baik manfaat secara praktis maupun teoritis. 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti dan sebagai wawasan 

atau masukan terhadap guru untuk mengembangkan sebuah permainan yang 

kreatif , menyenangkan dengan menanamkan karakter -karakter dalam sebuah 

permainan sehingga siswa sehat secara jasmani dan rohani. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil dari sebuah penelitian ini dapat menjadi acuan sekolah membantu 

dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan berinovasi dalam penyusunan 

perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan khususnya pendidikan 

jasmani kesehatan olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa 

b. Bagi Guru  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan 

pembelajaran pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga yang lebih 
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berinovasi dan dapat menjadikan pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa. 

c. Bagi Siswa 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menciptakan peserta 

didik  yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai masukan dalam 

mengembangkan sebuah permainan penjas yang kreatif dan menyenangkan 

bagi siswa tanpa menhilangkan manfaat yang ingin dicapai 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan pada kelas V yang jumlah 32 siswa yang terdiri 

dari 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan dengan menyesuaikan kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Kota 

Malang. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan persepsi atau 

penafsiran. Sehingga perlu adanya penjelasan secara operasional beberapa istilah 

kata pada penelitian ini,   yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Era 4.0 adalah masuknya revolusi industri teknologi yang serba canggih dalam 

pengunaanya dalam hal ini masuknya zaman 4.0 memiliki dampak positif dan 

negatif pada masyarakat sehingga perlu adanya penyeimbang yang harus 

dilakukan agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi 
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2. Pendidikan jasmani ialah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif 

dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 

3. Kebugaran Jasmani adalah suatu kemampuan tubuh yang mampu menjalankan 

aktivitas sehari-hari, serta masih memiliki tenaga  untuk menikmati waktu 

senggang, keadaan darurat yang tak terduga tanpa mengalami kelelahan dan 

terhindar dari penyakit. 

4. Permainan Tradisional adalah suatu aktivitas yang diturunkan secara turun-

temurun yang memiliki keuntungan untuk mengembangkan aspek motorik, 

kognitif, emosi, bahasa, sosial, spiritual, ekologis, dan nilai-nilai/moral pada 

anak seusianya. 
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