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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penjaskes adalah suatu mata pelajaran yang dipelajari disekolah. 

Mata pelajaran ini meliputi materi tentang cabang-cabang olahraga, melalui 

permainan, materi tentang kesehatan lingkungan serta kesehatan tubuh. 

Pembelajaran penjaskes merupakan pembelajaran suatu proses 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada bidang olahraga dan 

kesehatan yang dilakukan oleh guru dan siswa. Bremer (2014) mengatakan 

bahwa guru pendidikan jasmani harus memanfaatkan hari hari aktif sekolah, 

sebagai upaya untuk meningkatkan baik kemampuan motorik dan aktifitas 

fisik siswa untuk membuat pondasi hidup yang aktif dan sehat salah satu 

solusi yaitu dengan menerapkan olahraga permainan. 

Gerak dasar lokomotor dapat diterapkan dalam aneka permainan, 

olahraga dan aktifitas permainan sehari hari (Lutan,2001:21). Dalam materi 

gerak dasar, siswa di tuntut mampu menguasai beberapa keterampilan gerak 

dasar, gerak dasar yang paling sering dilakukan oleh anak dalam setiap 

aktifitasnya adalah gerak lokomotor yang terdiri atas gerakan jalan, lari 

lompat dan meloncat. Dalam kehidupan sehari hari manusia dari usia anak 

anak sampai usia dewasa selalu melakukan kegiatan lokomotor. Dalam 

setiap permainan yang dilakukan oleh anak anak terkandung unsur gerak 

dasar lokomotor yaitu jalan, lari dan melompat. 

Permainan diterapkan pada kegiatan dalam pelajaran pendidikan 

jasmani di Sekolah Dasar, Bermain merupakan sebuah dorongan yang harus 
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disalurkan secara baik dan terkontrol oleh karena itu bermain merupakan 

kebutuhan. Salah satu permainan yang ada di Sekolah Dasar adalah 

permainan tradisional. Permainan tradisional adalah sarana untuk 

mengenalkan anak anak pada nilai budaya. Permainan tradisional juga 

memiliki nilai pendidikan jasmani (Olahraga) bahkan nilai sosial. Hal itu 

karena dalam permaianan tradisional terkandung seperti sportivitas, 

kejujuran, kecermatan, kelincahan, ketepatan, menentukan langkah serta 

bekerja sama dalam kelompok. 

Permainan gobak sodor adalah jenis permainan daerah dari 

Indonesia saat ini masih dapat di jumpai pada anak anak Sekolah Dasar. 

Permaianan ini merupakan permainan sebuah grub yang terdiri dari dua 

grub. Dimana setiap grub terdiri 4-5 orang. Intinya permainan ini adalah 

satu grub bertugas sebagai tim penghadang dan satu grub lagi bertugas 

sebagai tim yang menerobos. Setiap daerah mempunyai permaianan yang 

pelaksanaannya hampir sama atau banyak persamaan dengan permaianan di 

daerah lainnya. Tentang nama permainan ada yang sama tetapi tetapi tidak 

berbeda, dengan daerah lainnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan di Jawa 

Tengah di kenal sebagai permaianan gobak sodor, di Jakarta disebut dengan 

galasin, sedangkan di Sumatra Utara disebut dengan margalah. Tetapi yang 

jelas permaianan itu mempunyai aturan permaianan yang sama. Supaya 

tidak membingungkan pada satu nama daerah, maka Direktur Keolahragaan 

memberi nama penilaian tersebut dengan nama permaianan hadang. Nama 

hadang sendiri di tetapkan berdasarkan hasil pengamatan, bahwa di dalam 

permaianan ini adalah bertugas menghadang lawan. Permaianan hadang di 
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jawa tengah atau yang lebih dominan di Indonesia disebut Gobak Sodor. 

(Soemitro, 1992:172). 

Berdasarkan sumber dari skripsi dan jurnal yang telah di baca 

penulis menemukan beberapa judul mengenai pengembangan permainan 

dan gobak sodor yaitu :  

1. Pengembangan model permainan tradisional gobak sodor melalui 

gisbol bagi siswa kelas V SDN Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten 

Rembang. Permasalaha n yang dihadapi dalam skripsi yang telah dibaca 

yaitu dalam pembelajaran dan permainan gobak sodor adalah permainan 

gobak sodor masih monoton, belum dikemas bentuk modifikasi dan tidak 

mengembangkan gerak siswa. Kekurangan dari pengamatan pada skripsi ini 

adalah belum menggunakan buku panduan, belum mencangkup gerak 

lokomotor secara keseluruhan. 

2. Peningkatan gerak dasar lokomotor menggunakan metode 

bermain dalam pembelajaran pendidikan jasmani siswa kelas kelas III SDN 

Krian 3 Kabupaten Siduarjo. Permasalahan yang dihadapi dalam skripsi 

yang telah dibaca yaitu dalam pembelajaran belum menggunakan 

permainan. kekurangan dari jurnal ini adalah belum memodifikasi dari 

permainan yang sudah ada masih menggunakan permainan yang lama, 

belum menggunakan buku panduan, belum mencangkup gerak lokomotor 

secara keseluruhan. 

Permasalahan yang dihadapi dalam kedua jurnal yang telah dibaca 

yaitu dalam pembelajaran dan permainan gobak sodor adalah permainan 

gobak sodor masih monoton, belum dikemas bentuk modifikasi, siswa 
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kurang antusias dan tidak mengembangkan gerakan lokomotor untuk 

mengembangkan gerak siswa. 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang peneliti lakukan kepada guru 

penjas kelas 3 dan kepala sekolah SDN 1 Ngantru Trenggalek tanggal 10 

Januari 2019 didapati bahwa dalam pembelajaran materi gerak lokomotor 

guru hanya menyampaikan tiga gerakan saja (berjalan, berlari dan 

melompat) belum terkemas dalam suatu modifikasi permainan tradisional 

yang memuat delapan gerakan lokomotor yaitu (berjalan, berlari, meloncat, 

melompat, melayang, menghindar, berjingkrak dan memanjat) yang 

berpegangan pada buku panduan. Padahal didalam praktiknya siswa siswa 

Sekolah Dasar menurut Permendikbud Nomor 5 tahun 2014, karakteristik 

yang dimiliki anak-anak usia Sekolah Dasar pada umumnya adalah senang 

bergerak, senang bermain, senang melakukan sesuatu secara langsung dan 

senang bekerja dalam kelompok.  

Siswa kelas 3 di SDN 1 Ngantru Trenggalek juga kurang dalam 

menerima materi pengetahuan tentang macam gerakan lokomotor karena 

guru hanya menyampaikan sebagian kecil dari macam gerakan lokomotor 

dan penyampaiannyapun dengan hanya sekali praktik berjalan, berlari dan 

melompat belum dikemas dalam suatu permainan. Salah satu alternatif yang 

dapat membantu siswa kelas 3 dalam memahami pembelajaran gerakan 

lokomotor adalah dengan menggunakan modifikasi permainan tradisional 

yang disertai dengan petunjuk buku panduan yang dapat digunakan sebagai 

permainan edukasi.  
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Modifikasi permainan tradisional ini sudah mengacu pada Kompetensi 

Dasar yang ada di Sekolah Dasar, dan silabus. Adapun Kompetensi Dasar 

Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 2 Pembelajaran Penjas sebagai berikut : 

Kompetensi Dasar : 

3.1 Memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep 

tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk 

permainan sederhana atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan 

konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai 

bentuk permainan sederhana atau tradisional. 

Berdasarkan Kompetensi Dasar tersebut diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengembangkan permainan tradisional pada gerak dasar lokomotor 

yang dikemas dalam permainan “Gelora Sodor” atau Gerak Dasar 

Lokomotor Gobak Sodor dengan buku panduan petunjuk permainan, 

tujuannya agar pembelajaran lebih bervariasi dan merangsang siswa untuk 

berfikir dan berinovasi. 

Permaianan Gelora sodor adalah sebuah permaianan yang terdiri dari 

dua grub masing masing terdiri dari 8-10 orang, inti dari satu permainan ini 

adalah melakukan gerakan lokomotor dan menghadang lawan supaya tidak 

bisa melewati di garis akhir secara bolak balik. pemain yang berhasil 

membunyikan lonceng dan berhasil ke garis finish melewati rintangan akan 

mendapat point 1. Dalam permainan ini diberi waktu waktu 2 x 10 menit, 

siswa yang terkena penjaga harus mengulangi dari awal atau dikatakan 

gugur. 
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Pengembangan permaianan gobak sodor melalui permainan Gelora 

Sodor dapat digunakan dalam lapangan outdoor maupun indoor. Unsur fisik 

yang dominan dalam permainan ini adalah kecepatan reaksi, kecepatan 

sprint dan kelincahan. Selain unsur fisik tersebut terdapat unsur lain yaitu 

pengembangan gerak, Mengembangkan Mental setiap anak yang bermain 

ada nilai nilai yang dipelajari, dalam melaksanakan peraturan dalam 

permainan. Dalam pembelajaran penjaskes melalui permainan Gelora Sodor 

dilakukan dengan tujuan menyiapkan siswa untuk bergerak aktif dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan variasi permainan Gelora Sodor 

melalui gerakan lokomotor di SDN 1 Ngantru Trenggalek dengan judul: 

“Pengembangan Permainan Tradisional “Gelora Sodor” Pada Materi Gerak 

Dasar Lokomotor untuk Siswa Kelas 3 Di SDN 1 Ngantru Trenggalek” 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan analisis kebutuhan diatas, 

maka rumusan masalah yang ditemukan antara lain : 

1. Bagaimana pengembangan permainan tradisional “Gelora Sodor” pada 

materi gerak dasar lokomotor untuk siswa kelas 3 di SDN 1 Ngantru 

Trenggalek? 

2. Bagaimana keefektifan pengembangan permainan tradisional “Gelora 

Sodor” pada materi gerak dasar lokomotor untuk siswa kelas 3 di SDN 

1 Ngantru Trenggalek? 
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C. Tujuan Penelitian Dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang 

diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Mendiskripsikan produk pengembangan permainan tradisional 

“Gelora Sodor” pada materi gerak dasar lokomotor untuk siswa kelas 

3 di SDN 1 Ngantru Trenggalek. 

2. Mengetahui keefektifan produk pengembangan permainan tradisional 

“Gelora Sodor” pada materi gerak dasar lokomotor untuk siswa kelas 

3 di SDN 1 Ngantru Trenggalek. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dikembangkan berupa buku panduan langkah-langkah 

permainan “Gelora Sodor” yang memiliki ciri khas terdapat modifikasi 

permainan tradisional Gobak Sodor dan disertai dengan gambar disetiap 

langkah permainannya dan dipadukan dengan pemilihan warna yang 

menarik. Untuk menghasilkan bahan ajar buku panduan yang menarik, 

maka perancang memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Isi Bahan Ajar 

Bahan ajar ini berisi beberapa komponen yaitu : 

a. Cover buku panduan permainan gelora sodor 

b. Kata pengantar berupa sepatah dua patah kata oleh penulis mengenai 

buku permainan gelora sodor 

c. Daftar isi berisi urutan judul tiap bab beserta halaman yang terdapat 

pada buku panduan 

d. Profil penulis berisi tentang nama penulis, tanggal lahir, program 

studi, universitas dan dilengkapi dengan foto penulis. 
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e. BAB I berisi tentang pengertian mata penjas, tujuan pembelajaran 

penjas, dan ruang lingkup pembelajaran penjas. 

f. BAB II berisikan tentang pengertian gerak lokomotor dan contoh 

gerakan lokomotor   

g. BAB III berisi tentang hakekat permainan gobaksodor dan 

permainan gobak sodor 

h. BAB IV berisi tentang pengertian gelora sodor dan modifikasi gelora 

sodor serta bembeda antara permainan gobak sodor dan gelora sodor. 

2. Desain  

a. Buku berbentuk bahan ajar buku panduan gelora sodor cetak 

berukuran A5 dengan tujuan agar lebih mudah dibawa oleh siswa. 

b. Didesain dengan menggunakan warna yang menarik disertai 

gambar dalam setiap langkah-langkah permainannya. 

c. Bahan akan dicetak menggunakan kertas art paper 

d. Alat dan bahan yang digunakan berupa desain buku, kertas art 

paper A5, print, pengait buku, cutter, gunting, pelubang kertas. 

e. Proses pembuatannnya berawal dari Membuat kerangka desain 

menggunakan Corel Draw X7, Browsing gambar, kemudian 

menentukan gambar dan materi, Mendesain dengan Corel Draw 

X7, Mencetak Buku Panduan Permainan Gelora Sodor yang sudah 

terdesain, Menata dan menjilid buku Buku Panduan Permainan 

Gelora Sodor, Buku Panduan Permainan Gelora Sodor siap 

digunakan. 

f. Langkah penggunaan buku panduan permainan tradisional terdapat 

pengertian gerakan lokomotor, macam macam gerakan lokomotor, 
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pengertian permainan, pengertian gobak sodor, penjelasan tentang 

permainan gelora sodor, langkah langkah permainan gelora sodor 

beserta gambar perbedaan antara gobak sodor dan gelora sodor. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya pengembangan permainan gelora sodor pada gerak 

dasar lokomotor ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran bagi peserta didik dalam materi gerak 

dasar lokomotor.  

Adapun pentingnya penelitian dan pengembangan gerak dasar 

lokomotor melalui permainan tradisional secara praktis, sebagai berikut : 

1. Bagi Peserta didik 

Pengembangan permainan gelora sodor pada gerak dasar 

lokomotor ini dilakukan sebagai alat bantu belajar sehingga mampu 

meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman tentang materi gerak 

dasar lokomotor bagi peserta didik. 

2. Bagi Pendidik 

Pengembangan permainan gelora sodor pada gerak dasar 

lokomotor yang dihasilkan dapat digunakan guru sebagai sarana utama 

maupun pendamping dalam menyampaikan materi pelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

Pengembangan permainan gelora sodor pada gerak dasar 

lokomotor ini untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman dalam mengembangkan bahan ajar pembelajaran sehingga 

bermanfaat bagi peneliti. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan dalam 

penelitian pengembangan permainan trasisional Gelora Sodor di Sekolah 

Dasar Negeri 1 Ngantru Trenggalek. Pengembangan permainan tradisional 

yang dikombinasikan dengan materi gerak lokomotor, sehingga siswa 

dapat secara langsung melakukan kegiatan belajar sambil bermain, ini 

sesuai dengan teori Piaget bahwa umur 7-11 tahun, sehingga anak dapat 

memahami operasi (logis) dengan bantuan-bantuan benda-benda konkret 

dan pemikiran anak mengarah pada kejadian nyata yang diamati atau 

dilakukan dengan harapannya nanti siswa dapat secara aktif mengikuti 

pembelajaran penjas dan materipun dapat tersampaikan dengan baik. 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan dalam penelitian 

pengembangan permainan trasisional Gelora Sodor di Sekolah Dasar 

Negeri 1 Ngantru Trenggalek adalah penelitian yang dilaksanakan hanya 

pada materi gerak dasar lokomotor, pengembangan variasi gerak 

lokomotor hanya menggunakan permainan satu permainan. 

G. Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambarannya yang 

jelas,yang dapat dipahami oleh persoalan yang akan dibahas ,maka 

peneliti akan menjelaskan istilah-istilah kata kunci pada judul skripsi 

tersebut antara lain yaitu: 

1.    Buku panduan siswa : 

     Buku panduan siswa adalah buku yang bertujuan untuk 

memberikan petunjuk atau informasi kepada siswa agar siswa lebih 
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memahami apa isi dari buku panduan langkah-langkah permainan 

tradisional. Buku panduan ini juga  bertujuan agar siswa dapat belajar 

secara mandiri tanpa bimbingan dari guru pelatih.  

2. Modifikasi permainan tradisional Gelora Sodor  

Permaianan Gelora sodor adalah sebuah permaianan yang terdiri 

dari dua grub masing masing terdiri dari 8-10 orang inti dari satu 

permainan ini adalah melakukan gerakan lokomotor dan menghadang 

lawan supaya tidak bisa melewati di garis akhir secara bolak balik 

pemain yang berhasil membunyikan lonceng dan berhasil ke garis finish 

akan mendapat point 1. Dalam permainan ini diberi waktu waktu 2 x 10 

menit, siswa yang terkena penjaga harus mengulangi dari awal atau 

dikatakan gugur. 

3. Kemenarikan buku panduan 

a. Kemenarikan pada buku panduan ini yaitu desainnya bergambar 

tentang gerak dasar lokomotor dicovernya lalu didalam isi buku 

panduan terdapat pengertian gerak dasar lokomotor secara 

umum, langkah-langkah permainan yang disertai gambar untuk 

memberikan contoh siswa agar lebih mudah memahami dan 

mempelajari permainan tradisional Gelora Sodor dalam materi 

gerak dasar lokomotor. 

b. Buku panduan dikembangkan menggunakan Model Penelitian 

dan Pengembangan ADDIE adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Langkah-langkah Model Pengembangan ADDIE (Sugiyono, 

2015: 200) 

 


