
r1

Laporan Kegiatan PPM: Penerapan lntel<

MELtrSTARTKA]\ OLAHRAGA TRADISIONAL MELALUI
PERLOMBAAN PBRMAINAI\ HADANG ANTAR GURU SD

SE.KEC A M ATAT,I KASIHAJ\. BANTUL

Oleh:

SudardiS ono

Tornoliyus

Margono

Budi Aryanto

Henvin

FAI{ULTAS ILMU KEOLAHRACAAI.I

IJNIVERSITAS NECERI YOGYAKARTA

TAHUN 2O1I

P e n g a b d i a n  p a d a

SK
Nornor

Masyarak: r t  in i

l )c l tan n0rn0t ' :

l 'e  r jan j ian:  878

D ibeaya i  dengan  Ar igga ran  D IPA UNY tahun  2011 ;

l93a  ta i run  201 l ,  t anggu l  l f J  N {c i  20 l l ;

l /UN3- { ,16 /PPN{ /2011 ,  t t ngga l  l 8  Me i  20 l l



I.IALAMAN PENGESAHAN

l f  r r s i l  l l va l r ras i  [ , ] ; l o rnn  Pcngabd iun  pada  iV lasya t ' a l<a t  t ahu r t  2011 .

dulKegiatan

Pelaksana

Ilasil Lvaluasi

: "Melestarikan Olahraga Tradisional Melalui Perlombaan Pennainarr

Hadang antar Guru SD se-Kecamatan Kasihan, Bantul"

: Sldardiyono, M.Pd. (Ketua)

Dr. Tornoliyus

Margono, M.Pd.

Budi Aryarrto, M.Pd.

Herwin, M.Pd.

1. Felaksanaan kegiatan PPM telahlb$x6 *) sesuai dengan rancangan yang tercancum
t la larn pt 'opos.r l  l ' t 'M I r lK UNY.
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KATA PENCANTAR

Puii syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena berkat rohmat, hidayah, dan

inayah-NYA, maka rangkaian kegiatan serta laporan kegiatan PPM berjudul "Melestarikan

Olahraga Tradisional Melalui Perlombaan Petmainan Hadang antar Gunr SD se-Kecarnatan

Kasihan, Bantul" ini dapat kami selesaikan dalam waktr-r yang telair ditentukal.

Dengan terselesaikarulya kegiatan PPM ini, kami haturkan terima kasih dengan tulus,

kepada yang terhormat:

1. Dekan FIK LrNY, yang telah me;nberikan kesempatan kepada tim PPM untuk

me laksanakan kegiatan PPM.

2. Pengurus UPT PPD Kecamatan Kasihan-Bantul, yang berkenan hadir untuk

memberikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan PPM, serta masih

meluangkan waktu untuk mengikuti (atau lebih tepatnya memantau) kegiatan,

hingga sesi teori di kelas berakhir.

3, Kepala Sekolah SD Kalipucang, di wilayah kecamatan Kasihan-Bantul, yang

telah rnenyediakan sekolah dan segala kelengkapannya untuk digunakan

kegiatan PPM.

4. Derra guftt SD di 1' r i l ! f lh IJPT PPD Kecanratan Kasihan-Bantul, peserta

kegiatan PPM, yang telah dengan rela meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

untuk merrgikuti rar .aian acara ppM dari awar hingga akhir.

Budi be.ik beliau semuanya yang telah kami sebutkan (maupun yang tidak kami sebutkap
pada kesempatan kali ini), semoga mendapat balasan dari Allah Swt,, dengan balasal yang

setimpal.

Sctrtoga apa yang telah l<artri lalcukan dapat rnenrberikan mani'aat, khususlya kepada

para SLIrtr pesel ' ta l<egiatarr PPM. Saran clan l<rit ik yarrg srf irtnya rncrltra6gurr l<apri l i rpt i l tarr,

rintuk perbaikan di rxasa yang akan datang.

Ycrgyakalta, Oktobe r 2011

- l ' inr  
PPM FI I (  UNY
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ABSTRAK

. Tuj.ufl .kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul ''Melestarikan Olahraga
ional Melalui Perlotnbaan Permainan liadang anterr Guru SD se-Kecamatan Kasihan,

t t t l l ' i n i  ada lah :  ( l )  Agar  gLr ru -gLr fu  SD l<ecamatan Kas ihan mengcr t i  pc r .a t r r ran  dan cara
lasiti perrnainatt I-laclang lewat lorlba yang clilakukan oleh pafa guru; (2) lkut
estarikan budaya bangsa yang selama ini sudah nrLrlai di tinggalkan oleh anak-anal.,

mengenalkan lewat perlorlbaan permainan Fladang, (3) Dapat melaksanakau muatan
m kurikulurr yarlg sr-rdah tetLrlis rli sekolah dasar dalam hal ini per.nrainan liaclaus.

Khalayak sasaran dalam PPM ini adalah Guru SD di wilayali UPT lrPD Kecamaran
ihan, Bantul, sejr:mlah 68 peserta. Pelaksanaan kegaitan PPM menggunakan beberapa
Jekatan, yaitu: (1) Ceramah dan diskusi, r-urtuk kegiatan cli kelas yang clilaksanakau dalarr
sesi dengan dua orang pembical'a, (2) Dernonstrasi dan praktek. untuk kegiatan di

ttgan saat praktek p, 'rtuainau tradisional, (3) ' fugas 
N4andiri ,  untuk nrengerjakan tugas

g diberikan t in PPM berupa pelrnasalahan yang clrangkat saat cj isltusi.

Pelaksanaan PPM dapat berjalan lancar, para peserta dapat clikatakan cukup antusias,
[k saat kegiatan dilakukan di kelas maupun di lapangan saat piaktek. Hal ini dapat dilihat di

foto kegiatan, yang dilampirkan pada laporan ini, untuk mentperkuat pelnyataan
but. Antusiasme para peserta diperkuat dengan permintaan kepada tim pengabdi untuk

nakan Pengabdian kepada Masyarakat berikutnya di tempar yang sama, tentunya
materi yang berbeda.



BAB I

PENDAHULUAN

is Sitursi

Olafuaga tradisional merupakan olahraga yang biasa dilakukan oleh anak-anak atau

pun pada jamannya yang pada waktu itu mengalarni prirnadona untuk kegiatan di

t. Perhatian pemerintah yang saat ini dituangkan dalam kurikulum sekolah dasar

Iestarikan olahraga tradisioual perlu disarnbut dengan senang hati, dengan demikian

n olahraga tradisional akan semakin mendapat tempat dm mentrdahkan generasi

i untuk mengenal kemtrali tinggalan nenek moyang yang tidak ternilai harganya,

tadisional selalu dipandang sebelah mata oleh generasi saat ini, menganggap

olahLaga tt 'at l isional sr"rdalr ketinggalarr. ianran clan t iclal< pcrlu r l i lestarikan c' lan t idak

untuk ditampilkan kembali. Menanggapi pandangan semacam itu, bagi generasi yang

gai karya yang suclah ditirrggalkar.r perlu kiranya untuk ditampilkan agar masyarakat

hui cara melakukan dan rnan{aat yang dapat dianrbi l  clan sekaligus untul< rnenghargai

n nenek moyang agar tidak hilang begitu saja,

Sekolah dasar dianggap oleh pemerintah merupakan ujung tobak yang dapat

nalkan kembali sekaligus untuk melestarikan kembali olahraga tradisional, Sedangkan

utama yang terlibat di dalamnya adalah gr-rru sekolah clasar. GLrrr: akan menlegang

yang penting dala.rr, melaksanakan kurikulun.i yang sudah tertuiis dan perlu untuk

Ukan tanpa pilili-pilili materi yang ada di dalamnya. Kenyataarl glrru sekolah dasar yang

kecantatan kasilian secata uinum merupaka,r glrru yang belum pertrah nrengenal

i melakukau olehraga tradisional sehingga sangat mengalami kesulitan dalan

trpaikan nlateri yang tertLrlis dalanr kr-rrikulum terutalra olahraga tradisional. Sesuai

yagg dilakLrkan sekolalt dasar di kecamatan Kasihan terdiLi 34 sekolah dasar baik



tfieuptrtn swata yang senlua sudah ada gul'u pendidikan jasmaninya. Hambatan yalg di

seoara Llmum guru-gurll selalu mengalami kesulitan r-u"rtuk rnelakukan olahrasa

io,ral apalagi melakukan perlornbaan permainan Hadang. Guru sekolah dasar di

Kasihan selama bertugas belum pernah melakukan perlornbaan permainan

karena secara umunl masih beium menrair;rmi peraturan datr cara rlelvasiti. Untuk itu

k Pengabdian kepada Masyarakat F-lK UNY yang peduli pada pelestarian olanraga

iglonal akan mengadakan perlombaan Permainan Hadang di sekolah dasar se-kecamatan

Tinjauan Pustaka

tandasan Teori

Olahraga tradisional adalah Aktivitas jasrnani dan rokhani yerng dilakukan oleh anak-

atau masyarakat pada daerah tertentu secara turun-tenrurun yang sering disebut sebagai

lnggalall nenek llloyang yang dilakukan oleh siapa saja, kapan sa.ja, tanpa memandang

u, keturunar/kasta, tingkat ekonomi, tingkat usia, clengan menggurakal alat-

engkapan yang ada di sekelilingnya dan bersifat kedaerahan atau berlatar belakans

budaya daorah tetentu,

.1, Pentingnya Olahrnga tradisional

Olahraga traci isional barryak macanr clan raganrnya yerng nrenccrmirrkan berbagai

budaya sultu dan daerah atau menceminkar budaya bangsa clan perlu disadari bahwa

peninggalan nettek moyang rlengan berbagai bcntuk dan ni lai-ni lai lLrhLrr yang LerkandLrng di

dalam olahraga tradisionai perlr-r kiranya dikenalkan ken.ibal i  clan di lestarikal agar nanti.ya

t idak l t i lang begi tLr  sa. ja .  Seper t i  c l ikenrLr l<akan o ieh Achrr rac l  A i l r r t ie f 'z \ r .c l i  Winata (2006:3)

olahraga tradisiotral perlLr dikembangkan demi ketaharlarl budayn bangsa. Kita nelyadari



wa kebLtdayaan merupakan ni lai-ni lai lLrhur bangsa lnclonesia, r:ntrLk diketahur dan di

i tata cara kehidupannya se.iak dahulu, saat irri dan masa 1,ang akan clatapg, selain itLr

hraga tradisiot lal n-rel 'Lrpakan salah satu aspel< yang pcrlu nrcnclapatl<an lrr. iori tas Lrtarnn

dilindungi, dibirra dan dikembangkan, diberclayakan dan selanjutriya diwariskan

ndapat ttu menegaskan bahwa olahraga tradisional yang pernali acla yang rnengandung

i luhur bangsa hendaknya mendapat perhatian yallg semestinya, .jangan sampai dibiarkan

grtu saJa agar natltinya anak bangsa akan dapat mengetahui clan dapat melakuka n asar

engenal dan dapat mengembangkan sesuai kondisi saat ini. olahraga tradisional layak

tuk mendapat ternpat dan sepantasnya dilindungi untuk dir,variska' kepada generasi

ku'nya nanti.

Sejalan dengan pendapat di atas Depdikbucl (i981/1 982:2) mengatakan olahraga

tradisional salah satu hasil builaya masyarakat nampak pula cahaya suram, sehingga

dikhawatirkan bahwa budaya bangsa yang semula hidup subur, berkernbang clan merata

dimasyarakat lambat laun akan rnengalami kepunahan, hal inilah yang sangat disayangkan.

Pendapat inijustru mengingatkan pada kita bahwa olahraga tradisional yang dulunya bersinar

sesuai dengan k':ndisi saat itLt, saat ini mengalami kondisi yang sarlgat memprihatinkan

karena melihat kenyataan bahwa nrasyarakat sudah jarang untuk melakukan olahraea

traclisiotlal, pacla hal olahraga tradisional yang pernah ada Lnarnplr menrbawa masyarakat

untlk saling mellgenal dan menghargai satu sama lain. olahraga Lrad:siorral banyak .ilai

yang membentuk nrasyarakat menjadi masyarakat yarig sautun, percaya diri serta jujur dalam

kehidupan' Depdikbud melihat kondisi yang sampai saat ini belum banyak pemerhati

olahraga tradisiortal, sangat mencentaskan kondisi di kemudian irari, karena saat ini sudah ada

tanda-tanda yang meltgesampingkan olahraga traclisional.

l lal ir l i  diperkrrat oleh Ki suradal (2007) perlu kiranyer nrenrperkelalkan kenrbali

"Mutiara Yang Hilang" warisan nenek moyarlg berupa olaliraga traclisionai yang 1rasi6 dapat



tmtuk anak cLlcu, kalau bukan kita siapa lagi yang memberikan kepada mereka

pentingnya olahraga tradisional Ki Suradal mengajak "Marilah sebagai pefianggung

moral pada generasi anak bangsa berusaha membantu tnengentbalikan dunia mereka

i l an6 l  dan i l<u t  rncwu iuc lkar r  c lu r r iu  a r ra l t  yar tg  rner r - r i l i l< i  rasa  i t sah ,  as ih  c la t r  r tsL t l t ,  k i ta

yang rrrenjadikan ntereka Tepung, Srawung lctn Dunatg terliaclap perntalnan

I atau dolanan tradisional"

Pendapat ini jurtru menyoroti terhadap generasi saat ini -yang sudah tidak

ulikan lagi teriradap olahraga tradisional walaLrpun ini merupakan tanggLrng jarvab

,  pac la  ha l  o l i rh raga t rad is iona l  n re l r rpa l tn r r  t c tnpat  ) /a11! ,  s i r tg l t t  s ta tcg is  l " t t tg i  c l t r t r i i t  an i t l<

dapat menurnbuhkau rasa asah asi dan asuh dan kita yang akan dapat meugettalkatt

i kepada generasi berikutnya supaya generasi berikutnya dapat tepuilg srawung dan

terhadap lingkungan kehidupannya.

denti l ikasi Mas:rlah dan lturnustn Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan sub-sub yang telah dikernukakan di atas yang dapat

tkan adalah sebasai berikut:

l, Olahraga tradisional yang sudah kurang dikenal oleh rrrasyarakat perlu kiranya

untuk sering dikenalkan kembali agar masyarakat dapat melakukan.

2. Sekolah Dasar rnerupakan tempat yarlg stratcgis untLrk mettgenalkati olahraga

tradision,rl  tetapi guru perlu diberikan aplikasinya.

3. Permainan Hadang merupakan salah satu bentLrk Olahraga tradisional perlu

dikenalkan lewat lonrba atrtar sekolah dasar, agar gl lr lr  lnclnpunyai peugert ian

ter t t i t r rg  1t t  r i r t t r r l l r  c lar r  c i l r ' f l  r r ie la lc t t l<nt l tya schngi r  i  wt t l t i t t t i t  i l< t l t  t t lc lcstar i l<at l

budlva t ra t tusa.



Masalah yang perlu di angkat dalam tulisan ini .,Apakah penlainarr

ini guru-guru sekolah dasar di kecamatan Kasihan-Bantul menganggap

tamya terlalu sulit untuk dilakukan, sehingga tidak berani untr.rk

iradang l,ang

peraturan dan

melaksanakan

sebagai wahana pelestarian budaya bangsa?',

uan l (eg iat : r r r

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adaiah

berikut:

l. Agar guru-gllru sekolah dasar kecamatan Kasihan mengerti peratlrran dan cara

mewasiti permainan Fladang lewat lomba yang dilakukan oleh para guru.

2. Ikut melestarikan budaya bangsa yang selama ini

anak-anak dengan mengenalkan lewat perlombaan

sudah mulai di t inggalkan oleh

permainan Hadang.

3, Dapat meiaksanakan muatan dalam kurikulum yang sudah tetulis di sekolah dasar

dalarr t  ha l  in i  I ter r t ra inan hadang.

Manfaat Kegiatnn

Adripun rnanibat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

ah sebagai berikut:

1. I-ewat perlonlbaan pertttainan I- laclang gunr-gLrLr scl<olalr dasar. cJi kccanratarr

Kasihan nlempunyai pengertian tentang poratlrran clan cala niervasiti serta akan

dapat sebagai alternative gul'Lr dalarn melakr-rkan berbagai llacanl perlombaan.



s€l(olah dasar di kecamatan Kasihan ikut melestarikan budaya bangsa

ligus mempunyai pengertian yang sama tentang olahraga tradisional

ha.l ini permainan hadang.

uru sekolah dasar di kecamatan Kasihan akan semakin percaya diri setelah

kan lomba permairran hadang yang dilakukan.



l l r \ l l  l l

ME'I'ODE KEGIATAN I'PNI

saran Kcgiatan PI'NI

njadikhalayah sasaran clalam Fengabdiart kepada Masyarakat ini adalalt

UPT PPD Kecamatan Kasihan, Bautul, sejumlah 63 (er1am pulultwilayah

endekatan PPM

kegaitan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan beberapa

dan disrusi, untur kegiatan di kelas yang dilaksanakan dalam satu sesi

gan dua orang pembicara.

Demonstrasi dan praktek, untuk kegiatan di lapangan saat praktek permainan

tradisioral.

TUgas Mandiri, untuk mengerjakan tugas yang diberikan tim PPM berupa

permasalahan yang diangkat saat diskusi'

h.Lnng!<ah Kegiatan PPM

h kegiatatt yang dilakukan oleh tinr Pengabdian kepada Masyap4kat adalah

ikut:

Melakukan observasi clan interview dengan beberapa gurLr penjasorkes SD di

wilayah kecamatan Kasihan-Bantul, untuk mengadakau kegiatan yang dilnaksud.



i  pihak UPT PPD u,i layah kecamatan Kasihan-Bantul, sehubungan

il pembicaraan ciengan Para guru.

pelaksanaan kegiatan dengan lebih terarah, antara tim PPM FIK

guru-guru penjasorkes sD di wilayah kecamatan Kasihan-Bantul.

kegaitan PPM bertempat di SD Kalipucang, wilayah kecamatan

.Bantutr; dari pagi iringga sore hari; terdiri atas kegiatan teori di kelas dan

di lapangan.

ukur tg dan Penghambat

pelaksanaan pengabCian kepada masyarakat ada beberapa faktor Yang

faktor pendr,rkurtg dan faktor penghambat.

Pendukung

Kekornpakan tim pengabdian kepada masyarakat, yang saling bantu-membatltu,

sehingga kegiatan dapat berlangsung derlgan lancar'

Antusiasme para guru, sebagai peserta, sehingga kegiatan kelas maupun di

lapangan dapat be.rlalggung dengan lancar.

Ferhatian dari pejabat UPT PPD Kecamatan Kasihan-Bantul, yang meluangkan

waktu memb,;ka acara secara resmi, bahkan mengikuti kegiatan di kelas hingga

selesai.

aktor Penghambat

gi tim pengabdi Pengabdian kepada Masyarakat,sebeuarnya tidak ada sesuatu,

mengganjal, tetaPi sebenarnYayang dianggap sebagai perrghambat. Ada hal yang



t ida l<  bcgr lu  l )ch t ing ,  y i t i t r r ,  l<e t ic lakhac l i rz tn  L in r  n ron i to r ing  IJ I )M

semestinya hadir  urr tr , rk ntemantau kegiatan PPM.

UNY, yang

Seandainya tim monitoring PPM FIK LrNY dapat hadir di tenrpat kegiatan saat

kegiatan berlangsung, hal ini ter-rtunya akan setnakin menarnbah antusiasrne para

peserta,.juga pejabat UPT PPD Kecamatan Kasihan-Bantul.



BAB III

T,PELAKSANAANKEGiATANPPMDANPEMBAHASAN

anaan Kegiatan PPM

ian kepacla MasYal'akat diikLrt i  oleh gunr SD di wilayah UPT

(enam puluir deiapan) peserta. Daftarihan, Bantul, sejumlah

i pacla latupirzrrt

dimulai dari pagi hari hingga sore hari. Dimulai dari reglistrasi, dilanjutkan

pembukaan oleh pejabat UPT PPD Kecamatan Kasihan-Bantul Di akhir

bukaan, dilanjutkan dengan break pertama, sekaligus untuk persiapan palitia

prese ntasi. Kegiatan di kelas dengan dua pembicara, dan dilanjutkal dengan

'i*punuun 
yang lokasinya di dalarri lingkunga* SD tempat PPM diadakan' Jadwal

ap seperti terlamPir.

ateri pertama adalah Dr, Tonroliyus, M.S. dengan moderator Drs' Herwin, M'Pd'

kedua adalah Drs. Sudardiyono, Nl.Pd. clengan moderator Drs' Margono, M'Pd'

fro, berisi tentang Pendidikan Jasmani dan olahraga secara umum, dari

sebaiknya melaksanakan pembelajaran sampai dengan bagairrrana cara

Uasi. Materi kedua, lebih spesifik ke arah olahraga dan pernrainan tradisional serta

lenggaraannya. Praktek olahraga/permainan tradisonal dilakukan siang hingga

nrlu oleh Drs. Sr.rclardiyor-to, Ivl.Pd., diba6tu oleh semua t im PPM'

irt i

68

PPD

hadir

ua pesertamernperoleli ntateri/makalah serta s"ertifikat yang clitandatangi tllelr

IK  UNY.

10



PPMdapatd ikatakanber ja la l r lancar ,parapeser tadapatd ikatakarrcukup

t kegiatq.,dilakr-rkan di kelas maupun di lapangan saat praktek' Hai ini dapat

f o tokeg ia tan , yangd i l amp i r kanpada lapo ran in i , un tukmemperkua t

il

pafa peserta diperkuat dengan permintaankepada tim Pengabdi untuk

tempat Yallg sama' tentunya
Pengabclian kepada Masyarakat berikutnya di

yang berbeda'

8 (enam puluh clelapan) peserta, ada bcberapa

acara sebeium sepenuhnya selesai, karena ada

ofang yatrg tnohon i j in utrtuk

kepenti.ngan Yang tidak daPat

1 1



yang menjadi

diberikan. serta

IlAlt lv

I{ESIMI'ULAN DAN SARAN

peserta PPM meuriliki pemahaman tentang n-rateri pennainan

merniliki kemampuan untuk menjadi juri dalarn permainan

ng itu, pafa peserta meniliki perrrahaman yang lebih baiktentang bagalmana

serta evaluasi pendidikan jasrnatri dan olahraga

a saran yang dapat dikemukakan tim Pengabdian kepada Masyarakat adalah

U diberikan pelatihan yang Sama untuk permairtatr tradisiopal yang lainnya

pengertian jumlah yang lebih banyak/luas), sehingga para guru dapat iktrt

menjaga kelestarian peninggaian adiluhung pafa generasi terdahulu.

u diadakan kegaitan festival secara rutin-terjadwal, sehingga hasil upaya guru

perkenalkan kepacla para siswa dapat dipertontonkan di hadapan khalayak

' l a l .
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