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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sesuai pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangakan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat secara jasmani maupun 

rohani, kreativitas, pengetahun, mandiri dan menjadi warga negara yang lebih 

bertanggung jawab. Dalam pendidikan jasmani adalah salah satu alat atau wadah 

dimana setiap individu dapat mempelajari gerak atau psikomotorik melalui 

olahraga yang dituangkan dalam bentuk pembelajaran. Pengetahuan dan 

pengalaman gerak untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui pelaksanaan 

aktivitas jasmani bermain dan olahraga serta menjaga pola hidup sehat dan 

terbentuknya karakter mental, emosional, spiritual dan sosial dalam rangka 

mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Aktivitas jasmani yang terencana dan 

terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang dan ditujukan 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani sehingga tubuh terasa kuat dan baik secara 

jasmani maupun rohani siswa . Pada lingkungan sekolah diatur secara seksama 

untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan untuk seluruh ranah, afektif, 

kognitif, psikomotor dan jasmani pada setiap siswa. Materi dalam Pendidikan 

jasmani disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia 

bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara efektif, efisiensi dan aman. 

Bermain adalah salah satu alat ajar dalam pendidikan jasmani anak yang 

dilakukan dengan rasa senang. Bermain juga merupakan serangkaian aktivitas yang 

dilakukan dengan suka rela atas dasar senang yang mungkin dilakukan pada waktu 

senggang di tengah tengahnya padatnya aktifitas sehari-hari pada intiya 

menyenangkan diri sendiri 
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Menurut Reski dan Hasibuan (dalam Sobarna dan Hambali, 2018) “tidak 

tersedianya media pembelajaran atau alat bantu di sekolah menjadi salah satu faktor 

penyebab guru malas dan kurang kreatif dalam mengelola pembelajaran sehingga 

bermodalkan talk and chalk”. Modifikasi itu adalah merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan untuk mengubah dan diseuaikan dengan keadaan sarana dan 

prasarana yang baru, unik dan menarik terhadap suatu proses belajar mengajar 

dalam pendidikan jasmani. 

Permaian woodball merupakan contoh dari permaian bola kecil, woodball 

adalah permaianan yang mirip dengan golf namun berbeda dalam segi alatnya. 

Olahraga ini dimainkan dengan menggunakan tongkat dan bola kayu. Sedangkan 

untuk targetnya, ada sebuah gawang kecil yang ada di tengah dan terdapat kayu 

sebagai penjaganya. 

Dan permaian woodball itu dimainkan di luar ruangan yang dimainkan 

secara perorangan atau tim dengan cara dipukul secara berangsur-angsur sampai 

menerobos kesebuah gawang kecil yang ada di tengah dan setiap lintansannya 

dengan jumlah pukulan sedikit mungkin. Ketika bola para pemain telah menerobos 

ke gawang hal ini menujukan telah berakhirnya permainan yang ada di lintasan 

tersebut dan memulai kembali permainan di lintasan selanjutnya. Bola woodball 

dipukul dengan menggunakan satu tongkat pemukul yang disebut mallet. Bola 

woodball dan mallet terbuat dari bahan kayu. 

Di sukabumi permainan woodball termasuk olahraga baru bahkan masih 

terbilang cukup dalam hal peminatnya baik secara umum maupun di lingkungan 

sekolah. Mengembangkan dan mengenalkan olahraga woodball khususnya di 

sekitar lingkungan sekolah agar bisa dipakai untuk bahan pembelajaran di sekolah 

dan mengembangkan olahraga woodball khususnya di sekolah untuk tujuan 

menaikan kemampuan yang ada pada peserta didik. Permainan woodball ini sulit 

dimainkan di tempat yang terbatas dalam hal sarana dan prasarana terutama 

lapangan yang membutuhkan cukup luas, sekalipun yang memiliki lapangan kurang 

memadai maupun alat yang digunakan untuk permainan woodball hanya segelintir 

orang. 
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Dilingkungan persekolah dalam mata pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga woodball ini baru banyak yang tidak mengetahui permainan woodball ini 

akan tetapi saat diberikan pertanyaan mereka hanya mengetahui sebatas verbal dan 

tidak mengetahui secara visualnya seperti apa woodball itu. Dari sumber kurikulum 

pendidikan jasmani dalam persekolahan yang kaitannya seperti permainan 

woodball tidak bisa disampaikan atau diganti dengan olahraga lain. 

Untuk memperkenalkan olahraga baru woodball disekitar persekolahan 

dalam mengatasi setiap masalah di outdoor khusunya lapangan serta perlengkapan 

untuk menunjang permainan woodball, dalam permainan woodball peneliti bisa 

memodifikasinya. Dalam hal pembelajar di sekolah bertujuan untuk memudahkan 

melakukan aktifitas olahraga woodball dengan menggunakan teknik dasar 

permainan woodball, bola, gawang dan lapangan. Karena siswa lebih mengenal 

olahraga atletik bela diri dan permainan menjadi lebih berkembang dan alternatif 

dalam pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan serangkain penjelasan diatas penelitian tertarik dalam 

permainan olahraga tersebut yaitu permainan woodball dengan judul modifikasi 

alat permainan woodball (simple woodball) untuk pembelajaran di sekolah SD 

Negeri Peundeuy Sukabumi dengan atau munculnya permainan baru yang  dapat 

diharapkan dan berkembang dan menambah permainan olahraga baru tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk modifikasi alat permainan 

woodball yang dapat dikembangkan peserta didik di sekolah SD Negeri Peundeuy 

Sukabumi ? 

 

C. Batasan Masalah  

Supaya penelitian ini tidak terlalu melebar, oleh karena itu peneliti dalam 

meneliti penelitian ini memperhatikan aspek pada pengembangan model permainan 

simple woodball kepada peserta didik SD Negeri Peundeuy Sukabumi.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian pengembangan kali ini 

yang bertujuan untuk: 

1. Untuk memperkenalkan alat modifikasi permainan woodball. 

2. Menghasilkan suatu permainan baru yang ada di lingkungan sekolah. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Peneliti menharapkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dalam mengembangkan permainan ini dapat memanfaatkan media belajar 

khususnya di lingkungan sekolah. 

2. Dalam pengembangan alat modifikasi permainan bisa menambah 

permainan baru di kalangan olahragawan. 

 


