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NILAI PERMAINAN TRADISIONAL DAN OLAHRAGA
TRADISIONAL MENCERMINKAN PEMBENTUKAN

KARAKTER ANAK USIA SEKOTAH

Olehl
sudardiyono

(Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY)

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada.generasi masa

tirii, uunru peninggalan budaya luhur masa lampau yang dilakukan nenek

moyang merupakan budaya yang perlu diterapkan pada masa kini, karena

budayJ peninggalan masa lampau pada saat ini mulai hilang oleh karena
penuiisan ini hanya merupakan merupakan pemikiran yang sangat terbatas,

maka perlu adanya penelusuran lebih jauh agar pembentukan karakter melalui
permainan dan olihriga Tradisional dapat diterapkan dimasarakat terutama pada

usia sekolah.Tulisan merupakan kumpulan bedah buku yang di kaji dari beberapa

sumber yang dipadukan dengan berbagai pengalaman saat memberikan
oerkuliahan oada mahasiswa PGSD Penjas FIK UNY mulai tahun 1991 sampai

saat ini. Hasil yang diperoleh melalui pengalaman dan kajian bebaqai sumber'

diperoleh kesimpulin bahwa berbagai sumber menempatkan nilai permainan dan

oiahraga Traisional merupakan nilai luhur bangsa yang perlu diterapkan pada

anak-anak saat ini karena banyak hal yang positip yang dapat menanamkan

kepedil ian, menqhargai, tolerensi, tanggung jawab dan berbagai nilai luhur

bangsa.

Kata kunci: nilai, olahraga tradisional, karakter

PENDAHULUAN
Permainan tradisional dan Olahraga tradisional di masa lampau merupakan

suatu kebanggaan bangsa, di setiap daerah maupun pedesaan selalu

bermuculan doanan anak dan merupakan bentuk kegiatan masyarakat yang tak

terpisahkan dari budayanya. Dengan bergesernya waktu, olahraga tradisional

yang dulunya berdiri di depan atau selalu dilakukan masyarakat akhirnya

ditinggalkan oleh masyarakat tanpa menghiraukan manfaat maupun nilai yang

terkandug didalamnYa.
Permainan tradisional dan Olahraga tradisional banyak macam dan

ragamnya yang mencerminkan berbagai budaya suku dan daerah atau

mencerminkan budaya bangsa dan perlu disadari bahwa peninggalan nenek

moyang dengan berbagai bentuk dan nilai-nilai tuhur yang terkandung di

dalamny. Permainan tradisional dan olahraga tradisional perlu kiranya di
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kenalkan kembali dan djlertarikan agar nantinya generasi bangsa dapat
menikmati dan terbentuknya nilai luhur karakter anak usia dini dan dapat
menjadi bekal hidup yang semakjn tidak mencerminkan budaya bangsa ydng
luhur dan tidak hilang begitu saja. Seperti pendapat yang telah dikemukankan
oleh Acmad Allatief Ardi Winata (2006: 3) permainan tradisional dan Olahfdga
Tradisional perlu dikembangkan demi ketahanan budaya bangsa, karena Krra
menyadari bahwa kebudayaan merupakan nilai-nilai luhuf bangsa Indonesta,
untuk diketahui dan dihayati tata cara kehidupannya sejak dahulu, saat inj dan
untuk masa yang akan datang, selain itu Olahraga Tradisional merupakan saran
satu aspek yang perlu mendapatkan priofitas utama untuk dilindungi, di bina dan
di kembangkan, diberdayakan dan selanjutnya di wariskan,

Sejalan dengan pendapat di atas Depdikbud (1981/1982: 2 ) mengatakan
olahraga Tradisional sebagai salah satu hasil budaya masyarakat nampak pula
cahaya suram, sehingga dikawatirkan bahwa budaya bangsa yang semula
hidup subur, berkembang dan merata di keh,dupan masy.j iakat lambat laun akan
mengalami kepunahan, hal inilah yang sangat disayangkan.

Hal ini diperkuat oleh Ki Suradal (2007: 2 ) perlu kiranya memperkenalkan
kembali Mutiara Yang Hilang warisan nenek moyang berupa permainan
tradisional dan Olahraga Tradisional atau dolanan Tradisional yang masih dapat
diterapkan untuk anak cucu/ kalau bukan kita siapa lagi yang bersedia
memberikan pada mereka. Melihat pentingnya permainan tradisional dan
Ofahraga Tradisional Ki Suradal mengajak "Marjlah sebagai peftanggung Iawaban
moral pada generasi anak bangsa berusaha membantu menqembalikan duna
mereka yang hilang dan lkut mewujudkan dunia anak yang memillki rasa asah,
asih dan asuh, kita pulalah yang meryadikan mereka Tepung, Srawung lan
dunung" tethadap olahraga tradisional atau dolanan Tradisional.

Semua pendapat di atas sangadah jelas dan mereka menyadari pentingnya
nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. perrnainan tradisional dan
Olahraga tradisional atau yang sering di sebut dolanan anak merupakan budaya
tinggaian 'eluhur bangsa yang perlu dikenalkan kembali supaya tidak hilang.
Hilangnya Permainan tradisional dan Olahraqa tradisional mencerminkan
hilangnya budaya menghargai sejarah bangsa yang semestinya generasi saat ini
menyadari hasil karya leluhur bangsa karena banyak nilai luhur yang terkanduru
di dalamnya termasuk ketahanan bangsa yang udak dapat di ukur dengan
bentuk aDapun.
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kotor, tetapi setelah selesainya permainan semua akan dibersihkan sendiri

karena akan dipergunakan lain waktu. Budaya bersih mencerminkan

tanggung jawab pelaku untuk menjadikan kebiasaan hidup bersih dan

tanggung jawab. Disamping itu bagi kelompok atau inidividu tidak pernah

menyalahkan orang lain bila kelompoknya mengalami kekalahan dalam

bermain.

9, Pengisi Waktu Luang

Pelaku permainan tradisional dan olahraga tradisional biasa dilakukan waktu

yang di anggap kosong supaya tidak menggangu kegiatan pokok, maka tidak

heran bahwa pagi, siang, sore dan malam menjadi bentuk pil ihan untuk

melakukan kegiatan.

PENUTUP
Dari uraian di atas dalam tulisan ini sangat jelas bahwa permainan

tradisjonal dan olahraga tradisional merupakan dolanan anak, t inggalan nenek

moyang yang dapat membentuk karakter anak. Tidaklah heran"bahwa permainan

tradisional dan olahraga tradisional perlu di sajiakan dan di kembangkan mela|Ui

berbagai macam cara agar anak dapat mengenal dan dapat menikmati sehingga

akan tertanam karakter bangsa yang nantinya merupakan generasi yang jujur

dan berkepribadian, tanggung jawab demi bangsa dan negara.
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