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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang dilakukan melalui 

aktivitas  gerak tubuh manusia. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan 

holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental serta emosional 

Mahendra (2012, hlm.3). Dari definisi ahli di atas bahwa dengan pendidikan 

jasmani siswa dapat mengembangkan kualitas gerak melalui aktivitas fisik dan 

mengatur emosi yang terdapat di dalam dirinya. 

 Pendidikan jasmani di Sekolah Dasar merupakan bagian integral dari  sistem 

pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, 

gerak, keterampilan berpikir ktitis, keterampilan sosial, stabilitas emosional, aspek 

pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan  bersih melalui aktivitas jasmani, 

olah raga dan kesehatan terpilih yang di rencanakan secara sistematis dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, sehingga penjas merupakan 

pendidikan yang konkrit tentang berbagai makna nilai, nilai sosial. Nilai  saling 

menghargai, Kerjasama, saling berkompetisi dengan sehat, tidak kenal lelah, 

pantang menyerah dan bersahabat merupakan nilai-nilai sosial yang di dapan di 

dalam mata pelajaran penjas di Sekolah Dasar.  

Pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah bagi siswa Sekolah Dasar sangat 

menyenangkan, siswa dan siswa dapat belajar sambil bergerak. Dilihat dari 

suasana dan lingkungan pembelajarannya pendidikan jasmani berbeda dari 

matapelajaran lainnya, pendidikan jasmani lebih sering dilakukan diluar kelas 

seperti lapangan terbuka dan siswapun memakai pakaian olahraga yang bisa 

membuat siswa merasa lebih bebas dalam mengekspresikan dirinya melalui 

bergerak.  

Kesiapan fisik dan psikis disini dapat dilihat dari kesehatan jasmani dan 

rohani siswa, dengan fisik yang sehat (tidak cacat suatu apapun) dan psikis/mental 

yang sehat (kejiwaannya tidak terganggu) siswa tersebut akan dapat mengikuti 
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proses pembelajaran di sekolah sampai dengan selesai. Kondisi psikologis 

siswapun harus baik sehingga siswa memiliki minat dan bakat sebagai motivasi 

tersendiri dari dalam dirinya dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Tujuan pendidikan jasmani menurut Wuest dan Bucher (1995, hlm 41) dalam 

aspek afektif (affective development objective) adalah. “The emotional 

development objective is broadly defined to include social and emotional 

development and the formation values and attitude”. Tujuan pengembangan aspek 

afektif adalah menegaskan secara luas untuk menyertakan pengembangan sosial 

dan emosional dan pembentukan nilai-nilai dan sikap.  

Aktivitas jasmani dipilih dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Pendidikan jasmani memusatkan 

pada semua bentuk kegiatan aktivitas fisik yang mengaktifkan otot-otot besar 

(gross motorik), memusatkan diri pada keseluruhan gerak fisikal dalam 

permainan, olahraga, dan fungsi yang mendasar dari tubuh manusia. Dengan 

demikian menurut Abduljabar (2010, hlm. 5) pengertian pendidikan jasmani dapat 

dikategorikan kedalam tiga kelompok bagian, yaitu: 

a) Pendidikan jasmani dilaksanakan melalui media fisikal, yaitu: beberapa aktivitas 

fisikal atau beberapa tipe gerakan tubuh. 

b) Aktivitas jasmani meskipun tidak selalu, tetapi secara umum mencakup berbagai 

aktivitas gross motorik dan keterampilan yang tidak selalu harus didapat 

perbedaan yang mencolok. 

c) Meskipun para siswa mendapat keuntungan dari proses aktivitas fisikal ini, tetapi 

keuntungan bagi siswa tidak selalu harus berupa fisikal, non-fisikalpun bisa 

diraih seperti: perkembangan intelektual, sosial, dan ektetika, seperti juga 

perkembangan kognitif dan afektif. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

jasmani adalah proses pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas fisik yang di 

dalamnya terdapat semua perilaku gerak, yang dimana merupakan wujud dari 

gerak tubuh manusia. Pendidikan jasmani tidak hanya menyebabkan seseorang 

terdidik secara fisik saja, tetapi juga semua aspek yang terkait seperti sikap dan 

pengetahuan seseorang juga ikut terdidik. 

Keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani di Sekolah Dasar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya sarana prasarana yang memadai sangat mendukung keberlangsungan 

proses pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran yang menarik dan 
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menyenangkan sehingga siswa merasa sangat antusias untuk mengikuti seluruh 

rangkaian pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan 

materi yang diajarkan, suasana serta lingkungan belajar yang nyaman dan tentram 

juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran, dan tidak kalah penting lagi 

sumber daya manusianya sendiri. 

Menurut Sukintaka (1992, hlm.91). Menyatakan bahwa ”Permainan 

tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak pada suatu 

daerah”. Yang dimaksudkan secara tradisi di sini, adalah permainan itu telah 

diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Jadi permainan tersebut 

telah dimainkan oleh anak-anak dari suatu jaman ke jaman berikutnya.  

Permainan tradisional yang diberikan ada 2 macam antara lain : bakiak dan 

gatrik, permainan tradisonal ini merupakan permainan sederhana, mudah di 

fahami dan mengasyikan serta bisa di mainkan di manapun, permainan ini sangat 

mengutamakan nilai kerjasama, peserta didik akan terbiasa bekerja dan belajar 

dalam kelompok bersama rekan satu timnya. Dalam permainan ini jumlah siswa 

tidak dibatasi dan luas daerah permainannya pun dapat di tentukan dengan 

persetujuan semua siswa terlebih dahulu. Dalam hal ini di harapkan peserta didik 

mengalami pengembangan kecerdasann emosi dan pengalaman belajar terutama 

pada nilai-nilai kerjasama (saling membantu) dan (mentaaati peraturan 

permainan). Permainan tradisional membuat anak menjadi gembira dan yang lebih 

penting permainan tradisional membuat anak bergerak, memiliki kemampuan 

untuk bersosialisasi antara lawan dan kawan. Bekerjasama saling mantaati 

terhadap peraturan permainan yang telah di sepakati.  

Permaianan tradisional gatrik atau tak kadal pada masanya pernah menjadi 

permainan anak tradisional yang populer di Indonesia. Gatrik merupakan 

permainan kelompok dan terdiri dari dua kelompok. Di Jawa, dikenal dengan 

nama bentik.  

Permainan tradisional bakiak merupakan permaianan tradisional Indonesia 

yang dimainkan secara bersamaan dalam 1 kelompok atau regu. Di sumatera 

barat, bakiak di sebut terompa galuak yang merupakan terompah deret dari papan 

bertali karet panjang. Alat yang digunakan yaitu berupa sendal yang dibuat dari 

kayu. Sepasang sendal dapat di pakai untuk 3 sampai 5 orang anak. Permainan ini 
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melatih kekompakan serta konsentrasi anak, karena anak-anak diajarkan untuk 

berjalan bersama dengan satu pasang sendal secara bersamaan. Kelompok atau 

regu yang mencapai garis finish paling pertama denga kompak memenangkan 

permainan. 

Sikap kerjasama dalam permainan sangat penting karena tanpa kerjasama 

permainan tidak akan berjalan dengan baik, Kusnadi. H (2012, hlm, 43) Kerjasma 

diartikan sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersamayang 

dilakukan secara terpadu yang diarahkan kesuatu target atau tujuan tertentu. Maka 

dari itu dalam suatu permainan  berkelompok kerjasama dibutuhkan untuk 

mencapai suatu target atau mencetak poin demi meraih kemenangan. 

Dalam upaya mencapai tujuan dari pembelajaran pendidikan jasmani, banyak 

macam permainan yang bisa di ajarkan kepada anak didik sesuai dengan ruang 

lingkup pendidikan jasmani yang di antaraya meliputi permainan ataupun melalui 

suatu kecabangan olahraga  yang di tunjukan untuk kepentingan pendidikan. 

Bermain dan anak merupakan kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, dengan 

permainan siswa bergerak bebas dengan perasaan senang karena tidak terdapat 

teknik gerak yang dianggap sulit. 

Orang yang memiliki kompetensi kerjasama tim akan cenderung berpikir 

posistif kepada orang lain, tidak memaksakan pendapat, memberikan harapan 

positif, empatis atas hasil kerja orang lain, dan saling memberikan dukungan dan 

motivasi dalam bekerjasama. Dengan memiliki, akan terbangun rasa saling 

percaya, saling membantu, dan dapat melahirkan kerjasama yang tangguh dan 

sinergis 

Kerjasama adalah masalah yang sering di jumpai pada saat bermain, hal ini 

adalah dampak dari permainan saat ini. Seiring berkembangnya zaman permainan 

untuk anak semakin cenderung bersifat individualis dan hal ini apabila di biarkan 

akan merusak karakter sosial anak. Melemahnya nilai-nilai kerjasama pada saat 

ini seperti menurunya kepedulian sosial terhadap sesama teman,kurang disiplin 

dalam melaksanakan tugas, sering terjadinya kesalah fahaman dan perkelahian 

ketika sedang bermain, dan mencontek saat ujian membuat tugas guru harus lebih 

keras, karena apabila hal ini terus di biarkan dikhawatirkan nilai-nilai kerjasama 

siswa akan semakin melemah.  
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Penelitian psikologi sosial terhadap kerjasama, menurut Slavin. E. Robert 

(1977, hlm.9) “Kerjasama dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang 

perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai sesuatu atau untuk mecapai 

tujuan bersama. Bentuk dan pola-pola kerjasama dapat dijumpai pada semua 

kelompok manusia”. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak 

masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok 

kekerabatan. Atas dasar itu anak tersebut akan menggambarkan bermacam-macam 

pola kerjasama setelah dia menjadi dewasa. Bentuk kerjasama tersebut 

berkembang apabila orang dapat di gerakkan untuk mencapai suatu tujuan 

bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemudian hari 

mempunyai manfaat bagi semua. 

Salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama dalam  model 

pembelajaran Pendidikan Jasmani adalah melalui permainan tradisional. Karena 

secara langsung para peserta akan belajar nlai-nilai kerjasma, dan tanpa di sadari 

nilai-nilai kerjasama akan mereka terapkan dalam permainan tradisional sehingga 

nilai-nilai kebaikan akan terus terjaga dengan baik sehingga dapat disimpulkan 

bahwa permainan tradisional perlu di lestarikan sebagai cara untuk 

mempertahankan nilai nilai yang ada di dalamnya. Seperti pembentukan melalui 

nilai, moral, dan karakter, disamping menstimulasi aspek motorik, 

kognitif,emosi,sosial melalui permainan tradisional. 

Dalam permainan tradisional mengandung banyak manfaat yang mampu 

untuk di terapkan dalam kehidupan Siswa, terkait dengan tumbuh kembang anak 

baik dalam segi afektif, kognitif, dan psikomotornya hal ini yang seharusnya di 

kembangkan oleh para guru untuk memberikan pembelajaran yang baik untuk 

anak didiknya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional 

mampu memebentuk karakter sosial anak menjadi lebih baik, di karenakan inti 

dari permainannya mengutamakan nilai-nilai sosial yang secara langsung melatih 

perkembangan karakter menjadi lebih baik, maka dari itu betapa pentingnya 

pembelajaran permainan tradisional di ajarkan dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani terutama di sekolah dasar karena pda masa inilah anak di latih karakter 

sosialnya sejak dini. 
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Hasil survey yang peneliti lihat saat melaksanakan PPL pada siswa kelas V SD 

Negeri Gegerkalong Girang 1-2 menunjukan hasil bahwa terdapat kelemahan 

dalam aspek afektif siswa, kelemahan tersebut terdapat pada sikap siswa dalam 

bermain dan dalam bersosialisasi antar siswa saat dalam pembelajaran, dari 

permasalahan yang dihadapi dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian 

dalam asfek afetif yaitu kerjasama. Untuk itu peneliti berharap dengan melalui 

pembelajaran permainan Tradisional (gatrik dan bakiak) maka nilai-nilai 

kerjasama yang terdapat dalam permainan Tradisional (gartrik dan bakiak) dapat 

tertanam dan di terapkan oleh siswa sehingga terjadi perubahan tingkah laku 

menjadi lebih baik. Oleh karena itu judul yang penulis ambil dalam penelitian ini 

adalah “Upaya Mengembangkan Nilai-nilai Kerjasama Melalui Penerapan 

Permainan Tradisional Gatrik dan Bakiak”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta survey yang peneliti lihat di lapangan pada 

saat pembelajaran pendidikan jasmani di SDN Gegerkalong Girang 1-2, bahwa 

kerjasama memiliki peran yang sangat penting untuk di teliti, karena dengan 

kerjasama yang di miliki oleh siswa di harapkan dapat membantu dan 

menjalankan tugasnya sebagai peserta didik. Setiap siswa harus memiliki 

kerjasama yang baik terutama pada pembelajaran pendidikan jasmani serta tidak 

mempermasalahkan faktor-faktor yang ada baik dari dalam diri maupun dari luar 

diri siswa yang dapat menghambat proses pembelajaran dalam pencapaian tujuan 

pendidikan jasmani secara menyeluruh.  

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pendidikan 

mengenai “Upaya Mengembangkan Nilai-nilai Kerjasama Melalui Penerapan 

Permainan Tradisional Gatrik dan Bakiak (Pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Gegerkalong Girang 1-2)”. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada pembelajaran pendidikan jasmani 

ada permasalahan yang muncul pada saat kegiatan belajar mengajar permainan 

tradisional yaitu : 

1. Lemahnya nilai-nilai kerjasama saat siswa saat bermain dalam kelompok, 

sehingga permainan tidak berjalan dengan baik. 
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2. Banyak anak yang bersikap individu dan tidak menghiraukan teman-

teman di sekitarnya. 

3. Banyak terjadi kecurangan dan perkelahian saat bermain beregu, karena tidak 

puas dan ego yang berlebih antar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Pokok-pokok persoalan di rumuskan dalam masalah umum penelitian sebagai 

berikut “ Lemahnya nilai-nilai kerjasama dalam permainan tradisional pendidikan 

jasmani” selanjutnya, ruusan masalah umum di atas di jabarkan kedalam suatu 

rumusan masalah khusus, sebagai berikut : 

Apakah permainan tradisional (gatrik dan bakiak) dapat mengembangkan nilai-

nilai kerjasama pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Gegerkalong Girang 1-

2? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai penulis pada penelitian pendidikan jasmani ini 

adalah : Untuk mengembangkan nilai-nilai kerjasama di dalam permainan 

tradisional gatrik dan bakiak kelas V Sekolah Dasar Negeri Gegerkalong Girang 

1-2. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini di harapkan dapat memberikan manfaat 

yaitu :  

1. Manfaat Secara Teoritis  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengoptimalan proses pembelajaran pendidikan jasmani dan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.  

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Guru  

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengoptimalan proses 

pembelajaran yang baik dan efektif untuk membangun nilai-nilai 

kerjasama melalui permainan tradisional gatrik dan bakiak 
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b. Bagi Siswa 

Siswa di harapkan mampu mengembangkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam permainan trdisional dan mampu di terapkan di 

kehidupannya, karena nilai-nilai positif yang terkandung di 

permainan ini sangat diperlukan oleh siswa sebagai bekal untuk di 

terapkan di masyarakat dan dapat di mainkan oleh generasi muda 

agar tidak hilang di telan zaman, singga dapat memacu siswa agar 

lebih berpartisipasi dan berperan secara aktiv dalam kegiatan 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman dan 

sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu kualitas 

pembelajaran di sekolah khususnya untuk pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I, Pendahuluan 

A. Latar belakang masalah 

B. Identifikasi masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan penelitian  

E. Manfaat penelitian 

1) Manfaat secara teoritis 

2) Manfaat secara praktis 

F. Strukrur organisasi skripsi 

 

 


