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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

Kajian Teori dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan berfikir secara 

ilmiah dalam rangka untuk memecahkan masalah. Pada kajian teori ini, dimuat 

beberapa pendapat ahli. Secara garis besar akan diuraikan tentang: pengertian 

pendidikan jasmani, tujuan pendidikan jasmani, perkembangan gerak, gerakan 

lokomotor, fungsi permaianan dalam pendidikan jasmani, modifikasi, prinsip 

modifikasi, permainan Tradisional gobak sodor, variasi permaianan gerobak sodor 

melalui Gelora sodor. 

1. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui aktifitas 

jasmani yang dijadikan sebagai alat bantu untuk mencapai perkembangan individu 

secara menyeluruh. Namun perolehan keterampilan dan perkembangan lain yang 

bersifat jasmaniah itu juga sekaligus sebgai tujuan. Melalui pendidikan jasmani, 

siswa diasosiasikan kedalam aktifitas termasuk dalam keterampilan berolahraga. 

Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila banyak yang meyakini dan 

mengatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bahwa pendidikan jasmani 

merupakan bagian dari pendidikan yang menyeluruh dan sekaligus memiliki 

potensi yang strategis untuk mendidik (Adang Suherman, 2000:1) 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktifitas otot-otot besar sehingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 
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terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan pendidikan jasmani merupakan usaha 

yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan yang organik, neuro muskuler, 

intelektual dan sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992:4) 

Beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui aktifitas 

jasmani yang dijadikan sebagai alat bantu untuk mencapai perkembangan individu 

secara menyeluruh. Sebagai bagian integral dari proses pendidikan keseluruhan 

pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan 

kawasan yang organik, neuro muskuler, intelektual dan sosial. 

2. Tujuan Pendidikan Jasmani 

Sama halnya dengan pengertian pendidikan jasmani, tujuan pendidikan 

jasmani seringkali dituturkan dalam redaksi yang beragam, namun keragaman 

penuturan tujuan pendidikan jasmani tersebut pada dasarnya bermuara pada 

pengertian pendidikan jasmani melalui aktifitas jasmani sekaligus merupakan 

proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani. 

Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani 

mencangkup perkembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cangkupan 

pendidikan jasmani tidak hanya pada aspek mental, emosional sosial dan spiritual. 

Karena tujuan pendidikan jasmani bersifat menyeluruh, maka tidak jarang kita 

menemukan rumusan tujuan jasmani yang penuturan dan pengklasifikasinya 

beranekaragam. 
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(Adang Suherman, 2000:23) menyatakan secara umum tujuan Penjas 

dapat di klasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu: 

a) Perkembangan fisik 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktifitas 

aktifitas yang melibatkan kekuatan kekuatan fisik dari berbagai organ 

tubuh seseorang. 

b) Perkembangan Gerak 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerakan 

secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna. 

c) Perkembangan Mental 

Tujuan ini berhubugan dengan kemampuan berfikir dan 

menginterprestasi keseluruhan pengetahuan tetang penjasorkes kedalam 

lingkungannya, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap dan tanggung jawab siswa. 

d) Perkembangan sosial 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. Berdasarkan 

beberapa pendapat tentang tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan dapat di simpulkan menjadi empat aspek yaitu 

aspek fisik, aspek psikomotorik, aspek kognitif, aspek efektif. Salah satu 

komponen utama dalam pembelajaran penjasorkes adalah pengembangan 

gerak siswa yang cenderung aktif dalam pembelajaran. 
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3. Perkembangan Gerak 

Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagi bentuk dan perilaku 

gerak manusia. Sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai 

perkembangan manusia yang mencangkup gerak manusia. Jadi gerak (motor) 

Ruang lingkupnya lebih luas dari psikomotor. Kemampuan gerak dasar 

merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas 

hidup (Amung Ma’mun, 2002:20).  

Dalam salah satu pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan kesehatan 

terdapat materi tentang keterampilan gerak dasar. Keterampilan dalam gerak dasar 

meliputi tiga macam yaitu : 

a) Gerakan lokomotor 

Gerakan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah loncat dam melompat. 

b) Gerakan Non Lokomotor 

Gerakan Non Lokomotor dilakukan ditempat tanpa memindahkan 

tubuh di tempat tanpa adanya ruang gerak yang memadai. Contohnya 

adalah mendorong dan menarik. 

c) Gerakan Manipulative 

Gerakan manipulative lebih banyak melibatkan tangan dan kaki 

tetapi tubuh juga dapat digunakan. Contohnya adalah menangkap dan 

menggiring bola.Menurut Badan Standar Nasional pendidikan (2006:2) 

Salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan jasmani adalah meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Berdasarkan pendapat tersebut 
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dapat diartikan bahwa kemampuan gerak dasar adalah kemampuan dan 

kesanggupan untuk dapat melakukan tugas-tugas seperti kehidupan sehari 

seperti jalan, lari, lompat, dan lempar. 

d) Gerakan Lokomotor 

Dalam materi keterampilan siswa di tuntut untuk mampu 

menguasai beberapa keterampilan gerak dasar gerakan dasar yang paling 

sering dilakukan olek anak pada setiap aktivitasnya adalah gerakan dasar 

lokomotor yang terdiri atas gerakan jalan, lari, lompat dan loncat. Gerak 

dasar lokomotor yang diterapkan di dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani harus perlu bimbingan dan latihan supaya gerakan yang dilakukan 

baik dan benar. 

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. 

Gerakan lokomotor adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu tempat 

ke tembat yang lain, baik secara horisontal maupun secara vertikal, gerakan 

tersebut diantaranya adalah berjalan, berlari, melompat, meloncat. (Mahendra, 

2006:32)  
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Gerakan lokomotor dapat diartikan sebagai gerak memindahkan tubuh dari 

satu tempat ke tempat lain secara. gerakan tersebut diantaranya adalah berjalan, 

berlari, melompat, meloncat (Yudanto, 2011:12)  

Gerakan lokomotor dibagi menjadi empat bagian, yaitu gerak lokomotor 

pada kedua kaki (berjalan, berlari, melompat,gerakan gerakan tari) dalam sebuah 

permainan biasanya variasi gerakan dapat dilakukan dengan mengubah arah, jalur, 

atau tumpuan tertentu), gerakan lokomotor dalam posisi tertentu. gerakan 

lokomotor dalam posisi bertumpu (gerakan bermain meniru gerakan binatang) 

gerakan lokomotor dalam posisi menggantung(naik tambang, menggantung pada 

palang, berjalan pada palang dengan kedua tangan). Gerak lokomotor 

menggunakan pola dominan yang lain (mengguling kedepan, mengguling 

kebelakan, lompat kodok, lompat harimau) (Defi sugiarti, 2015:3) 

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa gerak dasar lokomotor adalah 

gerak dasar yang ditandai dengan adanya perubahan posisi tubuh dari satu tempat 

ke tempat yang lain atau satu titik ke titik yang lain dari posisi tertentu kearah 

tertentu. Pengelompokan gerak lokomotor dilakukan secara bersamaan antara 

keseimbangan dan pergerakan. 

4. Fungsi bermain dalam pendidikan jasmani 

Kemampuan gerak dasar lokomotor dapat di terapkan dalam aneka 

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

(Soemitro, 1992:4) mengatakan fungsi bermain dalam penjas dibagi 

menjadi beberapa jenis, antara lain: 
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a) Nilai-nilai Mental  

Setiap anak yang bermain ada nilai nilai yang dipelajari 

dengannjalan menghayati dan melaksanakan peraturan dalam 

permainan. Mereka belajar saling mempercayai diantara kelompoknya. 

Belajar mengenal kekurangan diri dibanding dengan orang lain dan 

mengakui dengan jujur kelebihan yang dimilik oleh orang lain. Belajar 

mengandalikan nafsu bergerak yang berlebihan dan lain sebagainya. 

b) Nilai-nilai fisik 

Bergerak yang dilakukan dalam bermain tentu saja disertai 

kegembiraan. Suasana gembira ini mempengaruhi terhadap keluarnya 

hormon hormon yang merangsang pertumbuhan badan. Sehingga 

mempengaruhi terhadap tubuh. 

c) Nilai-nilai sosial  

Anak anak bermain denga gembira, suasana kejiwaan yang juga 

bebas atau lepas dari segala yang merintangunya. Sifat sifat yang 

selama ini ditutupi akan nampak mencuat keatas karena kebiasaan 

itu. Didalam permaianan dapat saja seorang anak berhadapan 

dengan seseorang, tetapi dapat pula seorang berhadapan dengan 

kelompok. Disamping itu dapat juga kolompok dengan kelompok. 

Didalam situasi bermain seperti ini, antara seorang dengan seorang 

mereka belajar saling memberi dan menerima.  
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Dari pendapat ahli diatas, penulis simpulkan bahwa bermain 

sangatlah penting dalam membentuk watak dan perkembangan anak. Salah 

satunya memodifikasi permainan yang mudah dan menyenangkan untuk 

dilakukan. 

5. Modifikasi 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh 

guru supaya pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate 

pratice, artinya bahwa tugas ajar tersebut harus sesuai dengan dan 

memperhatika kemampuan anak dan membantu mendorong perubahan 

tersebut. Oleh karena itu tugas ajar tersebut harus sesuai dengn tingkat 

anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu 

mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap 

individu serta mendorong perubahan kearah yang lebih baik. Cara ini 

dimaksutkan untuk menuntun, mengarahkan dan membelajarkan siswa 

dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa ,dari tingkat yang tdainya rendah 

menjadi memiliki tingkat yang lebih tinggi (Adang Suherman,2000:1) 

Pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara dimodifikasi dengan 

cara mengurangi struktur permainan yang sebenarnya, sehingga 

pembelajaran strategi dasar bermain dapat di terima dengan mudah oleh 

siswa (Adang Suherman,2000:31). Strruktur stuktur tersebut diantaranya: 

1) Ukuran lapangan 

2) Bentuk, ukuran dan jumlah peralatan yang digunakan 

3) Jenis skill yang digunakan 

4) Aturan 
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5) Jumlah peain 

6) Organisasi permainan 

7) Tujuan permainan 

Berdasarkan penjelasan tentang modifikasi permaianan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa modifikasi merupakan salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk mengurangi permasalahan yang terkait 

dengan pembelajaran permainan dan olahraga yang dilaksanakan dalam 

pembelajaran penjas di sekolah. 

a) Prinsip-prinsip Modifikasi 

1) Modifikasi tujuan Pembelajaran 

Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan dengan tujuan 

pembelajaran dari mulai tujuan yang paling rendah sampai tujuan yang 

paling tinggi. Modifikasi tujuan materi ini dapat dilakukan dengan cara 

membagi tujuan materi kedalam tiga komponen yaitu tujuan perluasan, 

penghalusan dan tujuan penerapan (Adang Suherman, 2000:2) 

2) Modifikasi materi pembelajaran 

Materi pembelajaran dalam kurikulum pada dasarnya merupakan 

keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari oleh siswa. Guru dapat 

memodifikasi keterampilan yang dipelajari siswa tersebut dengan 

mengurangi atau menambah tingkat kesulitannya. Misalnya dengan cara 

menganalisa dan membagi keterampilan keseluruhan kedalam komponen-

komponen lalu melatihnya perkomponen sebelum melakukan latihan 

keseluruhan (Adang Suherman, 2000:4) 
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3) Modifikasi kondisi lingkungan pembelajaran 

Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan ke 

dalam beberapa klasifikasi seperti peralatan, penataan ruang gerak dalam 

berlatih, jumlah siswa yang terlibat, organisasi atau formasi berlatih 

(Adang Suherman, 2000:7) 

4) Modifikasi evaluasi pembelajaran 

Evaluasi materi maksutnya adalah penyusunan aktifitas belajar 

yang terfokus pada evaluasi skill yang sudah di pelajari siswa pada 

berbagai situasi. Aktifitas evaluasi dapat merubah fokus perhatian siswa 

dari bagaimana seharusnya suatu skill dilakukan menjadi bagaimana skill 

itu digunakan atau apa tujuan dari skill itu. Oleh karena itu, guru harus 

pandai-pandai menentukan modifikasi evaluasi yang sesuai dengan 

keperluannya. (Adang Suherman, 2000:8) 

6. Karakteristik Permaianan Tradisional Gobak Sodor 

1) Hakekat Permainan Gobak Sodor 

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 dikemukakakn 

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 
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dengan nama permaianan hadang. Nama hadang sendiri di tetapkan 

berdasarkan hasil pengamatan, bahwa di dalam permaianan ini adalah 

bertugas menghadang lawan. Permaianan hadang di jawa tengah atau 

yang lebih dominan di Indonesia disebut Gobak Sodor. (Soemitro, 

1992:172) 

2) Lapangan dan Peralatan 

Bentuk : Persegi empat panjang 

Ukuran : Panjang 12 meter x 8 meter (disesuaikan dengan keadaan 

dilapangan) 

Garis : Garis-garis dapat dibuat dengn kapur, tali, atau benda 

lainnya yang tidak membahayakan pemain. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lapangan Permaianan Gobak Sodor 

  (Soemirto,1992:172) 
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Keterangan : 

1. Peralatan 

a) Kapur/ cat line paper 

b) Peluit 

c) Jam/ Stop watch 

d) Bendera 

e) Tempat pecatat angka 

2. Permaianan 

a) Terdiri dari 2 regu masing masing 5 orang. 

b) Regu putra dan putri campur. 

3. Lama Permaianan 

Permaianan dimainkan 2x20 menit dengan istirahat 5 menit. 

4. Jalannya Permaianan 

a) Melakukan pengundian, sebagai penjaga dan penyerang. 

b) Regu penjaga menepati garis yang telah disiapkan dan menyerang 

dengan menyentuh penyerang. 

c) Penyerang bertugas membobol dari penjaga yang menjaga di garis 

d) Permaianan dimulai setelah adanya peluit 

e) Pergantian penyerang dan penjaga setelah adanya peluit istirahat. 

5. Nilai, pemain yang telah berhasil melewati garis depan sampai garis akhir 

diberi nilai satu. 
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6. Wasit, penjaga atau pencatat nilai 

a) Bertugas sebagai penilai 

b) Membunikan tanda mulai, istirahat dan akhir peluit 

c) Mencatat angka 

7. Penentuan pemenang  

Pemenang akan di tentukan berdasarkan nilai diperoleh dalam waktu 2x15 

menit berakhir. 

7. Karakteristik Peserta Didik Kelas 3 Sekolah Dasar 

Anak memiliki kematangan untuk belajar, karena pada masa ini 

mereka sudah siap untuk menerima percakapan-percakapan baru yang 

diberikan oleh Sekolah. Pada masa pra-sekolah sampai dengan usia 8 tahun 

tekaanan belajar lebih difokuskan untuk bermain, sedangkan pada masa 

Sekolah Dasar aspek intelektualitas mulai ditekankan. Masa usia Sekolah 

Dasar ini sering pula sebagai masa intelektual atau masa keserasian sekolah. 

Pada masa keserasia sekolah ini, secara relatif anak-anak lebih mudah dididik 

dari masa sebelum dan sesudahnya. Menurut Permendikbud Nomor 57 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. 

Perkembangan kognitif anak usia 7 - 11 tahun dalam tahap operasi 

konkret yaitu proses berfikir anak harus kokret belum bisa berfikir abstrak. 

Oleh karena itu, pada masa ini dalam menyelesaika masalah anak 

menggunakan logika-logika yang konkret atau bersifat fisik. Kemudian pada 

tahap ini pula anak sudah mulai dapat menyusun kategori (Piaget dalam 
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Sutirna, 2013: 29). Berdasarkan tahap perkembangan anak tersebut, dapat 

dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan 

potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan 

apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. (Hartinah, 

2010: 13) 

Agar proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, 

dibutuhkan dukungan penuh dari pihak sekolah. Sekolah sebaiknya mengatur 

lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik dapat berinteraksi 

dalam proses pembelajaran. Melalui lingkungan yang penuh rangsangan 

untuk belajar, proses pembelajaran aktif akan terjadi sehingga mempu 

membawa peserta didik untuk maju ke tahap berikutnya. Hal ini tersebut 

perlu didukung dengan penggunaan medua yang sesuai.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

No Peneliti dan 

judul 

Persamaan Perbedaan Keterangan 

1 Trisula 

sulaksana 

(2015) 

Pengembangan 

Aktifitas 

permainan 

untuk 

pembelajaran 

gerak dasar 

lari dan lompat 

siswa Sekolah 

Dasar kelas 

• Sama-sama 

membahas 

tentang 

pengembangan 

gerak dasar 

lokomotor. 

• Sama-sama 

menggunakan 

metode 

• Pembahasan 

Materi 

pengembangan 

hanya pada 

gerak 

lokomotor lari 

dan lompat 

• Tidak terdapat 

buku panduan 

aktivitas 

permainan 

pada penelitian 

• Dapat 

meningkatka

n 

pembelajaran 

dan 

pengetahuan 

peserta didik 

pada materi 

gerak 
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1,2 dan 3 pengembangan 

ADDIE 

ini. lokomotor. 

2 Ghofur jailani 

(2013) 

Pengembangan 

pola 

permainan 

gerak dasar 

lokomotor 

dalam bentuk 

video untuk 

siswa kelas 3 

Sekolah Dasar 

• Sama-sama 

membahas 

tentang 

pengembangan 

gerak dasar 

lokomotor. 

• Sama-sama 

mengembangkan 

permainan 

 
 

• Produk yang di 

hasilkan 

berupa video 

• Menggunakan 

metode 4D 

• Tidak terdapat 

buku panduan 

aktivitas 

permainan 

pada penelitian 

ini. 

• Dapat 

meningkatka

n 

pembelajaran 

dan 

pengetahuan 

peserta didik 

pada materi 

gerak 

lokomotor. 
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3 Ikke (2016) 

Peningkatan 

keterampilan 

gerak dasar 

lokomotor 

menggunakan 

metode 

bermain dalam 

pembelajaran 

pendidikan 

jasmani siswa 

kelas 3 C SDN 

Krian 3 

Kabupaten 

Sidoarjo 

• Sama-sama 

membahas 

tentang 

pengembangan 

gerak dasar 

lokomotor. 

• Sama-sama 

mengembangka

n permainan 

• Peneiltian ini 

membahas 

tentang 

keterampian 

siswa. 

• Menggunakan 

penelitian 

kuantitatif. 

• Dapat 

meningkatkan 

pembelajaran, 

kreativitas dan 

daya fikir 

peserta didik 

pada materi 

gerak 

lokomotor. 

Tabel 2.1 Kajian penelitian yang relevan  

Pengembangan permaianan gobak sodor melalui permanian Gelora Sodor 

dapat digunakan dalam lapangan outdoor mauoun 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. Mereka belajar saling 

mempercayai diantara kelompoknya. Belajar mengenal kekurangan diri dan 

mengakui dengan jujur kelebihan yang dimilik oleh orang lain. Dalam 

pembelajaran penjaskes melalui permainan Gelora Sodor dilakukan dengan tujuan 

menyiapkan siswa untuk bergerak aktif dalam pembelajaran. 

Permaianan Gelora sodor adalah sebuah permaianan yang terdiri dari dua 

grub masing masing terdiri dari 8-10 orang inti dari satu permainan ini adalah 
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menghadang lawan supaya tidak bisa melewati di garis akhir secara bolak balik 

pemain akan membawa kotak yang berisikan nomor poin. Siswa yang berhasil 

melewati rintangan dan membunyikan lonceng dari gari start menuju garis finish 

akan mendapat point 1. Dalam permainan ini diberi waktu waktu 2x10 menit, 

siswa yang terkena penjaga harus mengulangi dari awal atau dikatakan gugur. 

Berikut adalah perbedaan permainan gobak sodor dan permainan gelora sodor 

Perbedaan Gobak sodor Gelora sodor Keterangan 

• Prasarana • Bentuk 

lapangan persgi 

panjang terdiri 

dari 6 kotak 

• Bentuk 

lapangan 

persegi panjang 

terdiri dari 8 

kotak 

• Sebelum dan 

sesudah 

melewati kotak 

terdapat 

permainan 

rintangan yang 

mencangkup 

gerakan 

lokomotor 

• Bentuk 

lapangan dapat 

di sesuaikan 

dengan lapangn 

sekolah 

• Sarana yang 

digunakan 

• Tidak 

menggunakan 

• Menggunakan 

lonceng 

• Jumlah pemain 

bisa di 
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alat  

• Jumlah pemain 

masing masing 

ada 4-5 

tertanda siswa 

mampu 

menyelesaikan 

8 gerakan 

lokomotor. 

• Jumlah pemain 

masing masing 

ada 8-10 orang 

sesuaikan 

dengan keadaan 

kelas di bagi 

rata dan 

seimbang sesuai 

situasi dan 

kondisi. 

• Peraturan 

Permainan 

• Mendapat poin 

jika pemain bisa 

kembali ke awal 

lapangan 

• Mendapat poin 

jika pemain bisa 

kembali ke awal 

lapangan 

dengan 

membunyikan 

lonceng 

tertanda 

menyelesaikan 

gerakan 

lokomotor  

• Siswa dituntut 

untuk bisa 

menyelesaikan 

gerakan 

lokomotor.  

Waktu permainan • 2x15 menit • 2x10 menit  

Tabel 2.2 Perbedaan gobak sodor dan gelora sodor 
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a) Sarana dan Prasarana 

1) Lapangan 

 

Gambar 2.2 Lapangan Gelora Sodor 

a. Bentuk  : persegi panjang 

b. Ukuran : ukuran lapangan gerobak sodor panjang 12 Meter dan 

Lebar 8 Meter Terdiri antara 8 kotak dan jarak 3 Meter 

c. Garis  : Dapat dibuat dengan kapur tali dan benda lainnya yang 

tidak membahayakan. 

d. Keterangan :  Permaianan Gelora sodor adalah sebuah permaianan yang 

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

permainan ini adalah menghadang lawan supaya tidak bisa melewati di 

garis akhir secara bolak balik pemain akan membawa kotak yang berisikan 

nomor poin. Siswa yang berhasil melewati rintangan dan membunyikan 

lonceng dari gari start menuju garis finish akan mendapat point 1. Dalam 

permainan ini diberi waktu waktu 2x10 menit, siswa yang terkena penjaga 

dikatakan gugur dan harus mengulangi dari awal. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah : 

Hasil Observasi : 

a. Sarana dan prasarana, Sarana di SDN 1 Ngantru Trenggalek masih kurang terutama dalam alat bantu 

pembelajarannya khususnya pada mata pelajaran penjas, hal ini dibuktikan dengan penyampaian materi 

gerakan lokomotor hanya menyampaikan tiga gerakan saja (berjalan, berlari dan melompat) belum 

terkemas dalam suatu modifikasi permainan tradisional yang memuat delapan gerakan lokomotor (berjalan, 

berlari, meloncat, melompat, melayang, menghindar, berjingkrak dan memanjat) yang berpegangan pada 

buku panduan, sedangkan prasarana pada SDN 1 Ngantru Trenggalek seperti lapangan dan ruang kelas 

sudah menunjang kegiatan pada saat pembelajaran karena memiliki lapangan yang luas. 

b. Tenaga pendidik di SDN 1 Ngantru Trenggalek, khususnya guru penjas harus meningkatkan kemampuan 

yang dimiliki terutama dalam penyampaian materi pembelajaran, karena dilapangan guru penjas hanya 

menyampaikan tiga gerakan lokomotor dan belum terkemas dalam bentuk permainan.  

c. Kegiatan pembelajaran kelas 3 sekolah dasar, pada saat pembelajaran penjas materi gerak lokomotor, guru 

hanya menyampaikan tiga dari delapan rincian gerakan lokomotor yang tercantum didalam silabus, 

kedelapan gerakan lokomotor tersebut adalah berjalan, berlari, meloncat, melompat, melayang, 

menghindar, berjingkrak dan memanjat. 

Hasil Wawancara : 

a. Kepala Sekolah : Pembelajaran penjas kelas 3 di SDN 1 Ngantru Trenggalek, memerlukan penyampaian 

materi dalam bentuk permainan, karena anak usia sekolah dasar adalah masa mereka belajar sambil 

bermain.  

b. Guru Olahraga   : Siswa kelas 3 SDN Ngantru Trenggalek menyukai pembelajaran langsung atau praktik 

dalam permainan.   
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Masalah : 

Penyampaian pembelajaran penjas materi gerak lokomotor pada siswa kelas 3 di SDN 1 Ngantru Trenggalek masih 

sangat kurang, karena penyampaian materi gerakan lokomotor hanya mengerucut pada tiga gerakan saja yaitu 

(berjalan, berlari dan melompat) belum sesuai dengan silabus dengan delapan rincian gerakan lokomotor yaitu 

berjalan, berlari, meloncat, melompat, melayang, menghindar, berjingkrak dan memanjat dan belum dikemas atau 

dikembangkan dalam permainan tradisional. 

 

Solusi : 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara mengembangkan permainan tradisional yang dikemas 

dalam buku panduan permainan oleh karena itu pengembangan dalam penelitian ini adalah : 

“PENGEMBANGAN PERMAINAN TRADISIONAL “GELORA SODOR” PADA MATERI GERAK 

DASAR LOKOMOTOR UNTUK SISWA KELAS 3 DI SDN 1 NGANTRU TRENGGALEK” 

 
Model Pengembangan : 

Research and Development (R&D) adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

 

 

 

Langkah-langkah Model Pengembangan ADDIE 

(Sugiyono, 2015: 200) 
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Gambar 2.3 Gambar Bagan Kerangka Pikir 

 

LUARAN : 

Luaran yang dihasilkan pada penelitian pengembangan pada pembelajaran penjas kelas 3 ini adalah pengembangan 

permainan tradisional gerobak sodor (Gelora Sodor) pada materi gerak dasar lokomotor dan buku panduan 

petunjuk langkah-langkah permainan tradisional Gelora Sodor. Permainan Gelora Sodor ini memuat delapan 

rincian gerakan lokomotor yang sesuai dengan silabus yaitu berjalan, berlari, meloncat, melompat, melayang, 

menghindar, berjingkrak dan memanjat. Sedangkan buku panduan petunjuk permainan memuat langkah-langkah 

permainan dan gambar yang dimulai dari awal permainan hingga akhir permainan yang akan dijelaskan secara 

rinci.   

 

 


