
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah sekelompok atau rangkaian yang didalamnya berisi 

tentang pengetahuan yang dilakukan secara turun temurun dilakukan melalui 

pembelajaran, penelitian, dan pelatihan sehingga bisa menjadi terarah semua 

masyarakat dan generasinya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara beliau 

pula adalah Bapak Pendidikan Di Indonesia, menurutnya pendidikan adalah 

segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti,pikiran serta jasmani anak, 

agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak 

yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. 

Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan sekarang, karena dari 

pendidikan kita bisa melakukan segalanya dari yang telah kita pelajari selama 

menuntut ilmu disuatu pendidikan. Dan pendidikan di Indonesia sangatlah baik 

dari tahun ke tahun selalu ada perubahan dari kurikulum yang di perbaiki selaku 

di era globalisasi sehingga ada perubahan yang mengikuti alur pada keadaan 

Jaman sekarang, untuk meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik yang 

unggul sebagai penerus bangsa yang baik. 

Dan ada dalil Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pendidikan 

pentingnya menuntut ilmu, dari surat Thoha ayat 114 yang berbunyi “Dan 

katakanlah (olehmu Muhammad) Ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu 

pengetahuan”. Dalam arti di atas Allah telah memperintahkan kepada umatnya 

untuk menuntut ilmu atau pendidikan. Sebagaimana sebagai calon pengajar 

peserta didik sangatlah baik untuk memberikan ilmu pelajaran yang disampaikan 

kepada peserta didik sehingga dapat mendapatkan ilmu baru yang belum 

diketahuinya. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah sangatlah beragam dari pengetahuan 

umum dan agama. Dalam pembelajaran hampir banyak mempelajari tentang 

intelektualnya dan dari mungkin pembelajaran untuk meningkatkan jasmani dan 

kesehatannya sangatlah penting karena untuk mengembangkan aktivitas gerak 

peserta didik. 
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Pendidikan jasmani yang diberikan kepada siswa di sekolah menjadi 

bagian penting karena pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

pendidikan keseluruhan,oleh karena itu tidaklah lengkap jika pendidikan tanpa 

pendidikan jasmani, hal ini sesuai dengan SK Mendikbud No:413/U/1987 yang 

dikemukakan oleh Abdul Kadir Ateng (2006) sebagai berikut: pendidikan 

jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang 

bertujuan mengembangkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual 

dan emosional. 

Melalui berbagai aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani akan sangat 

melengkapi tercapainya tujuan pendidikan secara keseluruhan, karena guru 

pendidikan jasmani diharapkan mampu melakukan berbagai pengembangan 

strategi pembelajaran, karena pembelajaran pendidikan jasmani berlangsung di 

luar kelas sehingga tidak hanya dibatasi oleh dinding tembok hanya membatasi 

gerak peserta didik dalam mengekpresikan potensi dan bakat gerak yang 

dimiliki. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah dasar sampai menengah untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani,keterampilan,kerja sama sesama teman, untuk membentuk karakter 

peserta didik yang lebih baik lagi. Dalam pendidikan jasmani mungkin untuk 

peserta didik sekolah dasar mungkin sedikit yang mengetahui tentang olahraga 

permainan tradisional yang sangat popular pada jaman dahulu yang tidak asing 

lagi sering kita mainkan bersama teman-teman yang mengisi waktu luang. 

Permainan adalah suatu kegiatan untuk bersenang-senang yang bisa 

dilakukan individu dan berkelompok untuk mencapai tujuan tertentu dari 

aktivitas tersebut dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan, bisa 

menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. 

Permainan tradisional adalah sebuah permainan yang berasal dari dari 

budaya masing-masing daerah yang dilakukan berkelompok yang menjungjung 

tinggi sportifitas dan kebersamaan. Di Indonesia sangatlah banyak dan beragam 

permainan tradisional yang kita bisa mainkan. Mungkin pada jaman sekarang 

anak-anak sedikit yang tahu tentang permainan tradisional karena sudah 
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termakan jaman. Alangkah baiknya kita untuk mengembangkan dan 

mengenalkan kembali permaian tradisional ini, tidak ada salahnya di jaman yang 

sudah modern ini kita mengenalkan kembali permainan olahraga tradisional 

untuk mengembangkan kembali supaya sadar para peserta didik tidak 

melupakan permainan tradisional pada jaman dahulu dan bisa mensetarakan 

dengan permainan jaman sekarang jadi saling berkoordinasi tidak melupakan 

dari salah satunya. 

Berdasarkan pengamatan penulis peserta didik sekolah dasar sekarang 

mengenai permainan tradisional sangatlah kurang yang mengetahuinya penulis 

akan mengembangkan dan mengenalkan kembali permainan olahraga 

tradisional yang sudah terlupakan dengan perkembangan jaman yang sudah 

berkembang pesat ini, karena di usia dini sangat penting untuk pengembangan 

membentuk karakter sikap jujur, tanggung jawab, kerjasama dan melatih daya 

ingat. Dan penulis akan mengenalkan beberapa permainan tradisional dengan 

memodifikasinya permainan yang bernilai islami karena sesuai dengan karakter 

sekolah yang berlandasan islam terpadu tersebut di SD IT Al-Falah Kota 

Sukabumi yaitu permainan : lompat tali, kucing-kucingan, kucing patung, dan 

kucing babet.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas dapat di identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengembangkan dan mengenalkan kembali permainan 

olahraga tradisional yang sudah terlupakan karena perkembangan jaman di 

SD IT Al-Falah ? 

2. Bagaimana cara memodifikasi permainan olahraga tradisional dengan yang 

bernilai islami di SD IT Al-Falah ? 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan yang terkait di SD IT Al-Falah Kota Sukabumi, 

kedepannya peserta didik ingin terus mengenal permainan olahraga tradisional 

dan tidak melupakannya di jaman yang modern ini. Dan peserta didik bisa 

memainkan permaianan olahraga tradisional tidak hanya disekolah saja 
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dilingkungan sekitaran rumah menjadikan permainan tradisional permainan 

yang di gemari tidak kalah dengan permainan gadget yang sudah berkembang 

pesat saat ini. Oleh karena itu permasalahan masalah dalam penelitian ini 

terfokus penulis akan membatasi masalahnya pada “Pengembangan dan 

mengenalkan modifikasi yang bernilai islami permainan olahraga tradisional 

yang sudah terlupakan karena perkembangan jaman”. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mengenalkan kembali permainan tradisional yang sudah dilupakan karena 

perkembangan jaman. 

2. Modifikasi permainan tradisional yang bernilai islami untuk meningkatkan 

afektif peserta didik kelas tinggi SD IT Al-Falah Kota Sukabumi. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini yang diharapkan penulis ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengembangan permainan ini dapat menambah pengetahuan permainan yang 

sudah di modifikasi oleh penulis buat  pembaca. 

2. Pengembangan permainan ini dapat bermanfaat buat guru dan bisa 

menambah materi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

3. Pengembangan permainan ini manfaatnya buat peneliti mengenalkan kembali 

permainan tradisional yang sudah jarang diketahui oleh peserta didik sekolah 

dasar sekarang dan juga bisa dilakukan dalam pembelajaran penjas. 

 


