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ABSTRACT
This research is a class act who aims: to determine the extent of adoption of traditional.games to
improve physical fitness and agility age SD in SD Negeri 3 JetisSukoharjo Academic Year 2014/2015.
This type of research is a classroom action research to find out about the Application of traditional
games to improve physical fitness and agility age SD in SD Negeri 3 JetisSukoharjo Academic Year
2014/2015. The study population was all tudents of SD Negeri 3 SukoharjoJetis. Samples in this study
were 30 students consisting of grade one (1) through six (6), the sampling technique dengen
proportional random sampling. Collecting data in this study is to conduct a class action, through tests,
observations, interviews and questionnaires given to students of SD Negeri 3 Jetis.
The data analysis of this research is the analysis of quantitative and qualitative.The results showed
that the results of physical fitness, increased from 25% at baseline to 55% at the end of the first cycle
and increased to 80% at the end of the second cycle. While the dexterity of students increased from
15% at baseline to 60% at the end of the first cycle and increased to 95% at the end of the second
cycle.
The results of this study are expected to provide utility in the realm of education, particularly through
the application of traditional games in physical education to increase physical fitness and agility of the
child as a learning approach in a clump of science education that is expected to make the next
generation to participate in maintaining and preserving culture, because culture is an asset of the
nation in warding off foreign cultural rights does not correspond to our national identity.
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PENDAHULUAN
Pendidikan Jasmani (Penjas) di SD merupakan pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani
yang direncanakan secara sistematik. Tujuan penjas menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP)
2006 adalah mengembangkan keterampilan pengelolaan diri upaya pengembangan dan pemeliharaan
kebugaran jasmani serta pola hidup melalui berbagai aktivitas jasmani. Kebugaran jasmani di SD
merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat sehat dinamis anak SD yang menjadi
kemampuan jasmani dasar untuk dapat melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan. Dengan fisik yang
sehat dan bugar, anak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Anak usia SD merupakan
anak dalam usia pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu dalam usia ini anak memerlukan waktu yang
cukup untuk dapat bergerak dan bermain, guna merangsang pertumbuhan dan perkembangannya.
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Kebugaran yang dimiliki anak usia SD akan memberikan pengaruh terhadap kinerja dan akan
memberikan dukungan positif terhadap produktivitas belajar anak. Penjas juga akan mengembangkan
kemampuan gerak dan ketrampilan berbagai macam permainan serta olahraga. Kebugaran anak usia SD
akan mendukung ketangkasan siswa yang penting bagi perkembangan fisik anak. Aspek fisik sebagai
perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh terdapat hubungan yang saling
mempengaruhi antara hubungan tubuh, ketrampilan gerak, dan kontrol gerak. Ketrampilan gerak anak
tidak akan berkembang tanpa adanya kematangan kontrol gerak yang biasa disebut dengan ketangkasan
siswa. Ketangkasan siswa tidak akan optimal tanpa adanya kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh inilah yang
memerlukan latian fisik secara rutin, pada usia anak SD latihan fisik ini dapat berupa dengan permainan
tradisional yang terintegrasi dalam pelajaran jasmani. Usia anak SD merupakan tahapan usia 7 sampai 14
tahun yang masih senang bermain. Perkembangan teknologi yang pesat membuat anak mulai mengenal
internet. Pengenalan anak akan internet inilah yang membawa anak mengenal permainan online, baik
melalui komputer maupun handpohone dan tablet. Permainan tradisional pun kini perhalan tapi pasti
ditinggalkan. Tidak hanya anak-anak di kota, anak-anak di pedesaan pun juga sama. Bahkan, anak-anak
banyak yang tidak tahu beragam permainan tradisional yang dulu diwariskan turun-menurun. Walaupun
tidak menutup kemungkinan, kadang-kadang masih dijumpai di sekitar kita, tetapi biasanya dalam rangka
perayaan tujuh belasan atau festival dolanan anak.
Dengan kehadiran permainan yang modern ini maka permainan tradisional yang mengutamakan
ketangkasan dan ketrampilan fisik tergeser dan tergantikan dengan permainan yang sudah bisa dimainkan
hanya dengan duduk tanpa perlu bergerak. Jika anak terlalu sering bermain dengan cara seperti ini, maka
lambat laun kebugaran jasmani anak dan ketangkasan anak mulai menurun. Hal inilah yang mendorong
untuk mengadakan pembelajaran pendidikan jasmani yang memuat permainan tradisional.
Permainan tradisional adalah bentuk kegiatan permainan dan olehraga yang berkembang dari suatu
kebiasaan masyrakat tertentu. Pada perkembangannya permainan tradisional ini sering dijadikan sebagai
jenis permainan yang mempunyai ciri kedaerahan dan budaya setempat. Permainan tradisional ini dapat
diterapkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang menjadi modifikasi dalam kegiatan pembelajaran
guna mendukung kebugaran dan ketangkasan siswa. Dengan melihat latar belakang yang telah
dikemukakan di atas maka judul penelitian ini adalah “Penerapan Permainan Tradisional untuk
Meningkatkan Kebugaran dan Ketangkasan Anak Usia SD”.
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KAJIAN PUSTAKA
A. Pendidikan Jasmani
Hakikat pendidikan jasmani adalah mata pelajaran yang sangat luas, yang memusatkan
perhatian pada peningkatan kebugaran dan gerak tubuh manusia. Fokus pendidikan jasmani adalah
pada pengaruh perkembangan fisik terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.
Menurut Helmy Firmansyah (2009:04) menyebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah
proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola
melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia seutuhnya. Menurut Bucher
dalam Soni Nopembri majalah ilmiah olahraga FIK UNY volume 11 (2005: 33), menyatakan bahwa
pendidikan jasmani merupakan bagian intergal dari proses pendidikan umum, yang bertujuan untuk
mengembangkan jasmani, mental, emosi, dan sosial anak menjadi baik, dengan aktivitas jasmani
sebagai wahananya.
Dalam buku panduan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan KTSP (2006:208) menjelaskan
bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah media untuk mendorong pertumbuhan
fisik, perkembangan psikis dan ketrampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilainilai (sikap-mental-sportivitas-spiritual-emosional-sosial) serta pembiasaan pola hidup sehat yang
bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang.
Tujuan Pendidikan jasmani merupakan penunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Tujuan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Tingkat SD/MI tahun 2007 adalah sebagai berikut:
a.

Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan
kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang
terpilih;

b. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik;
c.

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar;

d. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di
dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
e.

Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri dan
demokratis;

f.

Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan
lingkungan;

77

g.

Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi
untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil,
serta memiliki sikap yang positif.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah

merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah termasuk sekolah dasar, karena pendidikan
jasmani masuk dalam kurikulum. Tujuan pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan jasmani,
mental, emosi, dan sosial anak menjadi baik, dengan aktivitas jasmanai sebagai wahananya
B. Permainan Tradisional
Thomas (2003:99) menyatakan bahwa muatan penjas di SD terdiri dari program motorik
(pengembangan ketrampilan gerak), prosedur (pembuatan keputusan), pengetahuan deklaratif
(mempelajari fakta yang ada), dan menjadi aktif dengan memahami mengapa aktivitas adalah penting
dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini anak diharapkan mampu meningkatkan
kebugaran jasmaninya melalui penerapan penjas sehari-hari. Menurut Suherman (2011:116)
menyatakan bahwa tujuan pendidikan kebugaran adalah untuk pengembangan dan pemeliharaan
kebugaran siswa dan bukan hanya menjadikan para siswa ahli dalam bidang olahraga tertentu semata.
Pendidikan kebugaran dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan, keterampilan yang
menguntungkan bagi kesehatan dan perilaku gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat. Tujuan
mengajar kebugaran kepada siswa adalah membantu mereka memperoleh keterampilan,
pengetahuan, dan sikap yang membawa mereka ke gaya hidup aktif.
Dalam hal ini pembelajaran permainan tradisional menjadi alternatif dalam pembelajaran
pendidikan jasmani di sekolah dasar. Pembelajaran permainan tradisional ini lebih ditekankan pada
upaya mengembangkan kebugaran jasmani siswa. Permainan tradisional adalah bentuk kegiatan
permainan dan olahraga yang berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu. Pada
perkembangan selanjutnya permainan tradisional sering dijadikan sebagai jenis permainan yang
memiliki ciri kedaerahan asli serta disesuaikan dengan tradisi budaya setempat. Sejalan dengan hal
tersebut Uhamisastra (2010:1) berpendapat bahwa permainan tradisional adalah permainan yang
dimainkan dengan alat-alat yang sederhana, tanpa mesin, asalkan anak tersebut sehat, maka ia bisa
ikut bermain.
Macam permainan tradisional di Sekolah Dasar antara lain :
1.

Permainan sepur-sepuran
a.

Permainan ini Jumlah pemainnya tidak terbatas.

b. Alat permainan: tidak ada
c.

Tempat: halaman atau lapangan
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d. Cara bermain: anak dibariskan menjadi tiga sap Anak-anak dibariskan menjadi tiga syaf. Sap
pertama dan kedua berdiri di tengah memanjang lapangan dan berhadapan membentuk
terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan lengan dalam keadaan lurus dan
mendatar. Sedangkan anak-anak pada sap ketiga berpegangan satu dengan yang lain sehingga
membentuk rangkaian kereta api. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil-kecil sambil
berbelok-belok dan akhirnya memasuki terowongan. Bila mana rangkaian kereta api telah
dianggap cukup gerakannya maka diadakan pergantian, yang menjadi rangkaian kereta api
mengganti salah satu yang semula menjadi syaf terowongan. Demikian terus dilanjutkan
sampai semua sap pernah menjadi kereta api. (Soemitro, 1992:34)
2.

Permainan ular naga panjangnya
a.

Jumlah pemain dalam permainan ini tidak terbatas.

b. Alat yang digunakan tidak ada
c.

Tempat dihalaman sekolah atau di lapangan

d. Cara bermain: Anak-anak dibariskan menjadi empat sap. Setiap sap terdiri dari dua barisan
putri dan dua barisan putra. Dan barisan yang berdiri paling belakang memegang perut orang
yang ada didepannya. Yang berdiri paling depan berlaku sebagai kepala ular, sedangkan yang
berdiri paling belakang sebagai ekor ular. Tugas kepala ular adalah berusaha secepat mungkin
menangkap ekornya. Sedangkan si ekor berusaha menghindar tangkapan si kepala ular tanpa
melepaskan pegangan. Bila ada anggota yang lepas peganggannya maka ia akan bertugas
menggantikan tugas si ekor. Bila si ekor dapat tertangkap, maka diadakan pergantian, yaitu si
kepala menjadi ekor dan si orang yang paling dekat dengan kepala menggantikan menjadi
kepala. (Soemitro, 1992:37)
3. Permainan kucing dan tikus
a.

Jumlah pemain dalam permainan tidak terbatas

b. Alat yang digunakan tidak ada
c.

Tempat halaman atau lapangan

d. Cara bermain: Anak-anak dijadikan dua kelompok, salah satu kelompok membuat lingkaran
sambil berpegangan tangan sedangkan kelompok yang lain menjadi tikusnya. Selanjutnya
ditentukan salah seorang untuk dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada didalam
lingkaran sedangkan yang menjadi kucing berada diluar lingkaran. Kucing dan tikus bebas
keluar dan masuk lingkaran. Apabila ada tanda mulai atau peluit maka segera mungkin kucing
mengejar tikus dan tikus berlari menghindar agar tidak tertangkap kucing. Apabila ada tikus
tertangkap kucing maka tikus yang tertangkap berubah menjadi kucing, dan kucing yang
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tertangkap tadi menjadi tikus. Apabila keduannya sudah menjadi tikus dan kucing maka
mereka bergabung membentuk lingkaran, dan yang kelompok lingkaran melakukan
hompimpah dan kedua orang pertama yang melakukan hompimpah menang suit dan
ditentukan siapa yang menjadi kucing dan tikus. Permainan ini mengandung unsur-unsur
penjas diantaranya: kelincahan, daya tahan, kerjasama, koordinasi, disiplin. (Herman
Subarjah, 2008:3.19).

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kebugaran jasmani
dan ketangkasan anak melalui permainan tradisional. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif dan kualitatif.
Populasi penelitian ini adalah seluruh Siswa SD Negeri Jetis 3 Sukoharjo . Sampel pada penelitian ini
adalah 20 Siswa. Teknik pengambilan sampel dengan propotional random sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil tes pra siklus, diketahui bahwa hanya ada beberapa siswa yang sudah mempunyai
kebugaran jasmani dan ketangkasan dengan baik. Dari hasil tes kebugaran jasmani ada 5 ( 25 % ) siswa yang sudah
memiliki kebugaran jasmani dengan baik dan 3 ( 15 % ) siswa yang memiliki ketangkasan yang baik. Dari data
tersebut, menujukkan bahwa kebugaranjasamani dan ketangkasan siswa masih rendah. Untuk memperbaiki dan
meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran penjas, maka akan dilakukan tindakan berupa
penerapan penerapan permainan tradisional yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang berlangsung.
Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas kegiatan, antara lain:
(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, (4) refleksi. Pada setiap akhir siklus, guru dengan peneliti melakukan
refleksi bersama untuk melakukan pembahasan mengenai siklus yang telah dilakukan, untuk selanjutnya mencari
solusi pemecahan masalah yang terjadi pada siklus sebelumnya, dan menentukan tindakan kedepan yang harus
dilakukan untuk keberhasilan siklus berikutnya, jika indikator ketercapaian belum terpenuhi.

a. Siklus 1
Ketika guru melakukan pembelajaran penjas , peneliti membantu jalannya pembelajaran tersebut di halaman
SD N Jetis 3 Sukoharjo. Pertemuan pertama (Sabtu, 17 April 2015) berlangsung selama 2 x 35 menit pada jam
pelajaran pertama dan kedua. Pertemuan kedua (Sabtu, 24 April 2015) berlangsung pembelajaran selama 2 x 35
menit pada jam pelajaran pertama dan kedua. Pertemuan kedua menjadi sarana guru untuk melakukan pendalaman
materi, membahas tugas siswa, dan melakukan refleksi dari pertemuan pertama. Guru memberikan komentar dan

80

penguatan terhadap hasilkebugaranjasamani dan ketangkasan yang telah dilakukan oleh siswa pada pertemuan
sebelumnya.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses belajar-mengajar kemampuan lompat jauh gaya jongkok
menggunakan alat bantu berupa ban bekas, bilah, dan kardus diperoleh data tentang keaktifan dan aktivitas siswa
selama kegiatan pembelajaran berlangsung, yaitu sebagai berikut:
1)

Siswa yang antusias dan tertarik dengan pembelajaran penjas dengan permainan tradisional mengalami
peningkatan dari pada pembelajaran yang seperti biasanya, tetapi masih ada yang kurang memperhatikan
penjelasan guru. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya gangguan dari luar kelas, yaitu beberapa siswa
yang sengaja ingin melihat kegiatan pembelajaran. Hal ini terjadi karena kegiatan pembelajaran dengan
permainan tradisional belum pernah terjadi di kelas-kelas sebelumnya. Kejadian ini sempat menyita perhatian
siswa, tetapi guru berhasil mengatasinya dengan cara meminta siswa-siswa untuk kembali fokus terhadap
pembelajaran dan meminta siswa yang berada di luar kelas untuk tidak mengganggu proses belajar mengajar;

2)

Berdasarkan hasil tes kebugaran jasamani ada 12 siswa (60%) yang sudah meningkat dan ada 11 siswa ( 55% )
yang meningkat untuk ketangkasan siswa. Namun, 8 siswa dan 9 siswa masih perlu melakukan perbaikan.

b. Siklus 2
Adapun keberhasilan yang diperoleh pada siklus kedua adalah sebagai berikut:
1)

Dari hasil tes pada siklus II menunjukkan bahwa hasil Hasil tes kebugaran jasmani siswa meningkat dari 15 % pada
kondisi awal menjadi 60 % pada akhir siklus I dan meningkat menjadi 95 % pada akhir siklus II.

2)

Hasil ketangkasan siswa meningkat dari 25% pada kondisi awal menjadi 55% pada akhir siklus I dan meningkat
menjadi 80% pada akhir siklus II. Pembelajaran penjas dengan permainan tradicional memberikan banyak
pencerahan dalam metode pembelajaran dan lebih memotivasi siswa untuk melakukan gerak

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ), dapat disimpulkan sebagai berikut:
Penerapan permainan tradisional sangat efektif dalam meningkatkan kebugaran jasmani dan ketangkasan pada
siswa kelas Sekolah Dasar Negeri Jetis03 Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa hasil kebugaran jasmanimeningkat dari 25 % pada kondisi awal menjadi 55 % pada akhir
siklus I dan meningkat menjadi 80 % pada akhir siklus II. Sedangkan ketangkasan siswa meningkat dari 15 %
pada kondisi awal menjadi 60 % pada akhir siklus I dan meningkat menjadi 95 % pada akhir siklus II.
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