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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dan hak setiap individu. 

Menyadari bahwasannya perubahan zaman yang begitu cepat. Pendidikan 

tidaklah lepas peran dalam perubahan zaman. Berbagai usaha telah dilakukan 

pemerintah untuk membuat pendidikan menjadi lebih baik. Tujuan pendidikan 

adalah memberikan pengalaman baru bagi peserta didik berupa arahan, 

pengulangan guna mengembangkan potensi yang dimiliki agar menjadi manusia 

seutuhnya. Salah satu komponen pendidikan yaitu pembelajaran pendidikan 

jasmani (penjas).  

Menurut Paturusi (2012:4) Pendidikan Jasmani dan Olahraga adalah 

pendidikan melalui aktivitas jasmani dan olahraga untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Sementara itu, pada hakekatnya pendidikan jasmani dan kesehatan 

adalah pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk 

memberikan perubahan secara holistik dalam kualitas individu, secara hal fisik, 

mental dan emosional (Husdarta, 2011:3).  

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan 

jasmani yaitu pendidikan yang mengutamakan penggunaan fisik atau hal yang 

berkaitan dengan aktivitas gerak tubuh manusia. Tujuan pendidikan jasmani 

adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mempelajari 

berbagai kegiatan yang mendidik sekaligus mengembangkan potensi peserta 
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didik baik dalam aspek fisik, emosional, mental, sosial dan moral. Bisa 

dikatakan penjas bagian integral dari pendidikan secara menyeluruh. 

 Tercapainya proses pembelajaran penjas yaitu dengan adanya komponen-

komponen pembelajaran. Akan tetapi, pada praktiknya, pembelajaran penjas 

terhambat atau tidak tercapai secara maksimal disebabkan oleh banyak hal 

seperti kurang menariknya penggunaan metode pembelajaran misalnya metode 

bermain yang digunakan oleh guru. Metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran kebanyakan ceramah sehingga peserta didik hanya menerima 

pembelajaran penjas sebatas pengenalan atau teoritis. Faktanya bermain 

merupakan dunia anak dan melalui permainan anak bisa lebih mengekspresikan 

dirinya baik secara fisik ataupun emosional. 

 Bermain merupakan suatu aktifitas olah diri baik fisik maupun mental pikir, 

yang bisa dijadikan media pembelajaran informal untuk anak-anak dalam 

pertumbuhan mereka (Hartati, dkk 2015:2). Aktifitas bermain dapat 

meningkatkan aspek-aspek yang sangat diperlukan dalam tumbuh kembang 

anak. Permainan dalam presfektif masyarakat dibagi menjadi dua yaitu 

permainan modern dan permainan tradisional. Permainan modern dilakukan 

dengan berbagai peralatan modern seperti gawai, computer, internet yang di di 

dalamnya terdapat game online maupun offline serta cenderung membuat anak 

pasif dalam bergerak. Lain halnya dengan permainan tradisional yakni 

permainan yang cenderung menggunakan peralatan sederhana, lebih banyak 

menggunakan gerak tubuh, dan mampu mengeluarkan banyak keringat bagi 

yang melakukan sehingga hal tersebut cocok untuk anak yang pada hakikatnya 

membutuhkan aktivitas  bermain sambil belajar. 
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Berdasarkan analisis kebutuhan data di lapangan. Didapatkan dari hasil 

wawancara dan observasi dengan guru penjas orkes pada tanggal 29 Januari dan 

31 Januari 2019 di SDN Dadaprejo 02 Kota Batu khususnya pada kelas V. 

menyatakan bahwa belum memiliki bahan ajar yang menarik khususnya dalam 

pembelajaran materi kombinasi pola gerak jalan, lari, dan lompat. Selain itu, 

dalam pembelajaran kombinasi pola gerak jalan, lari, dan lompat guru jarang 

menggunakan media ataupun memodifikasi model pembelajaran, sedangkan 

siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran penjas dengan adanya 

permainan. Pembelajaran penjas dilakukan secara konvensional yakni 

cenderung berpusat pada guru. Sebagian siswa ada yang kurang tertarik dan 

cenderung malas dalam mengikuti pembelajaran penjas. Pada praktiknya, guru 

hanya menyuruh siswa untuk bermain sendiri sehingga yang dilakukan siswa 

adalah bermain badminton saja. Peneliti juga mendapatkan keterangan bahwa 

lingkungan sekolah tidak memiliki lapangan yang memadai, sedangkan kondisi 

halaman sekolah sempit, kecil dan telah dipasang pavling block. Oleh sebab itu, 

pembelajaran penjas kombinasi pola gerak jalan, lari, dan lompat belum 

terlaksana semestinya. 

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan latar belakang di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar sangatlah 

membutuhkan permainan. Permainan tradisional sangatlah cocok untuk 

diimplementasikan pada siswa sekolah dasar dari pada permainan modern.  

Permainan tradisional memanfaatkan aktivitas gerak tubuh. Selain itu, 

permainan tradisional juga menanamkan aspek afektif, kognitif, keterampilan, 

maupun sosial. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di 
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sekolah dengan judul “Pengembangan permainan tradisional gugur gunung 

untuk pembelajaran penjas sekolah dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan di atas maka 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengembangan 

permainan tradisional gugur gunung untuk pembelajaran penjas sekolah dasar 

yang dijabarkan sebagai berikut. 

1. Bagaimana modifikasi permainan tradisional gugur gunung untuk 

pembelajaran penjas sekolah dasar?  

2. Bagaimana keefektifan modifikasi permainan tradisional gugur gunung 

untuk pembelajaran penjas sekolah dasar? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu menghasilkan produk modifikasi 

permainan tradisional gugur gunung untuk pembelajaran penjas sekolah dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dalam penelitian dan pengembangan ini terdapat spesifikasi produk yang 

diharapkan adalah sebagai berikut. 

1. Konten / isi 

Isi dari produk yang dihasilkan adalah permainan gugur gunung yang telah 

dimodifikasi. Permainan sudah ditentukan tujuan, tata cara permainan, 

jumlah pemain, waktu, alat dan bahan. Adapun untuk format buku terdiri 

dari sampul, kata pengantar, pendahuluan, kompetensi dasar, dan petunjuk / 

tata cara melakukan permainan tradisional gugur gunung yang 

dikembangkan. 
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2. Konstruk / tampilan 

Pengembangan permainan tradisional gugur gunung ini, nantinya akan 

dibuat buku panduan dengan berbahan kertas ukuran A5 (148 x 210 mm). 

Sampul buku panduan berwarna biru muda dan terdapat gambar kumpulan 

anak sedang bermain permainan tradisioanl gugur gunung. Terdapat judul 

buku di bagian atas dan nama penulis di bagian bawah sampul buku. Selain 

itu, buku panduan memuat isi tentang cara melakukan permainan sehingga 

memudahkan siswa atau guru dalam menerapkan permainan tradisional 

gugur gunung yang telah dikembangkan. 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan  

Penerapan pengembangan permainan tradisional gugur gunung pada 

pembelajaran penjas sangatlah penting karena dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya khasanah keilmuan khususnya pada pembelajaran penjas di 

SDN Dadaprejo 02 Kota Batu. 

b. Menambah pengembangan permainan tradisional.  

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat untuk Siswa 

Diharapkan dengan adanya pengembangan permainan tradisional ini siswa 

menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran penjas. Memahami 

permainan tradisional agar tidak punah dengan adanya permainan modern. 

Selain itu, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak 
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membosankan sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif sekaligus 

menambah pengalaman siswa. 

b. Manfaat untuk Guru 

Diharapkan bisa digunakan sebagai bahan ajar dan mempermudah guru 

menarik minat siswa dalam pembelajaran penjas di sekolah dasar, 

c. Manfaat untuk Sekolah 

Adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan informasi data dan 

rujukan kedepannya dalam menentukan keputusan proses pembelajaran di 

SDN Dadaprejo 02 Kota Batu.  

d. Manfaat untuk peneliti lain 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin 

mengembangkan permainan tradisional.  

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian  

Asumsi yang digunakan dalam penelitian pengembangan permainan 

tradisional ini adalah. 

a. Arena permainan berukuran 5x10 meter. 

b. Alat seperti bola, peluit, kapur, stopwatch, kepingan kayu terpenuhi. 

c. Siswa kelas V sekolah dasar dengan kondisi normal. 

2. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian pengembangan permainan tradisioanl ini, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Pengembangan permainan tradisonal ini hanya dirancang untuk 

pembelajaran penjas materi kombinasi pola gerak jalan, lari, dan lompat. 
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b. Pengembangan permainan tradisional ini ditujukan untuk siswa kelas V 

sekolah dasar. 

c. Pengembangan ini dilakukan di SDN Dadaprejo 02 Kota Batu. 

G. Definisi Operasional 

  Definisi operasional dalam penelitian pengembangan ini bermaksud untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam memakani istilah. Berikut merupakan 

istilah  yang akan dibahas yaitu: 

1. Penjas  

Penjas adalah istilah singkatan dari Pendidikan Jasmani yang merupakan 

proses pendidikan yang melibatkan peserta didik untuk berinteraksi dengan 

lingkungan yang dikelolah melalui aktivitas jasmani guna menjadikan tubuh 

sehat dan bugar sehingga menjadi manusia seutuhnya. 

2. Pengembangan 

Pengembangan merupakan upaya dalam menyajikan pembaharuan yang 

sebelumnya telah ada. 

3. Permainan Tradisional 

Permainan tradisional merupakan permainan yang tercipta akibat budaya 

masyarakat itu sendiri yang di dalam kegiatan permainannya memberikan 

rasa senang serta mengandung nilai-nilai pendidikan.  

4. Permainan Gugur Gunung 

Permainan gugur gunung adalah permainan tradisional yang dilakukan 

secara berkelompok demi kepentingan bersama. Tiap-tiap daerah memiliki 

penamaan yang berbeda.  

 


