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BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

C)lahraga tradisional merupakan olahraga yang biasa di lakukan oleh anak-anak atau

oleh siapa pun pada jamannya yang pada waktu itu mengalami primadona untuk kegiatan di

masyarakat. Perhatian pemerintah yang saat ini dituangkan dalarn kurikulum sekolah dasar

untLrk melestarikan olahraga tradisional perlu disambut dengan senang hati, deDgan

demikian pelestarian olahraga tradisional akan semakin mendapat tempat dan memudahkan

generasi saat ini untuk mengenal kembali t inggalan nenek moyang yang I idak temilai

harganya. Olahraga lradisional seringkali masih dipandang sebelah mala oleh generasi saat

ini,  menganggap bahwa olahraga tradisional sudah ketinggalan jaman dan I idak perlu

dilestarikan dan t idak perlu untrrk ditamDilkan kembali.  MenanqgaDi pandanqan semacam

itu, bagi generasi yang menghargai karya yang sudah ditinggalkan perlu ki.anya untuk

ditampilkan agar masyarakal mengetahui cara melakukan dan manfaat yang dapat diambi)

dan sekaligus untuk menghargai t inggalan nenek moyang ag:!r t idak hi lang bcgirLr saja

Sekolah dasar dianggap olch pernerinlah me.upakan ujung tombak yang dapat

mengenalkan kembali sckaligus untuk melestarikan kembali olahraga tradisional. Sedangkan

peran ufama yang lerlibat di dalamnya adalah guru sekolah dasar. Guru akan memegang

peran yang penling dalam melaksanakan kurikulum yang sudah Icrtulis dan perlu untuk

melakukan lanpa pi l ih pi l ih matcri yang ada di dalamnya. Kenyataan guru sekolah dasar

yang ada di kecaoatan Kasihan secara umum merupakan guru yang belum begitu mengenal

apalagi melakukan olahraga tradisional, schingga cukup mengalami kesulitan dalam



menyampaikan materi yang tertuljs dalam kurjkulum terutama olahraga tradisional Sesuai

survei yang dilakukan Sekolah Dasar di kecamatan Kasihan terdiri 34 sekolah dasar baik

negeri maupun s\.vaIa yang semua sudah ada guru pendidikan jasmaninya Hambatan yang

dikeluhkan secara umum gunr_gutll selalu mengalami kesulitan untuk melakukan olahraga

tradisional apalagi melakukan perlombaan pemainan Egrang. Guru sekolah dasar di

kecamatan Kasihan selama bertugas belum pernah melakukan perlombaan permlinan

Egrang ini, karena secara umum masih belum memahami bagaimana mengkreasikan

pemainan ini sehingga dapat dilakukan perlombaan yang menarik- Berkaitan dengan

pelaksanaan perlombaan, tentunya perlu pemahaman tentang peraturan dan cara mewasiti'

Untuk itu kelompok Pengabdian kepada Masyarakat FIK LINY yang peduli pada pelestarian

olahraga lradisional akan mengadakan pcrlombaan Permainan Egrang tingkat Sekolah Dasar

se kecanatan Kasihan.

B. Tinjauan Pusiaka

. LaDdasan Teori

Olahraga tradisional adalah Aktivitas jasmani dan rokhani yang dilakukan oleh anak-

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

peninggalan nenek moyang yang dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, tanpa memandang waktu,

keturunadkash, ringkdt ekonomi, tingkat usia, dengan menggunakan alat-perlengkapan yang ada

di sekelilingnya dan bersifal kedaerahan atau bcrlatar belakang budaya daerah tetentu'

' Pentingnya Olahraga tradisional

Olahraga tradisional banyak macam dan ragamnya yang mencerminkan berbagai budaya

suku dan daerah atau mencerminkan budaya bangsa dan perlu disadari bahwa peninggalan nenek
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moyang dengan berbagai bentuk dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam olahraga

tradisional perlu kiranya djkenalkan kembali dan dilestarikan agar nantinya tidak hilang begitu

saja. Sepert i  dikemukakan oleh Achmad Allat iefArdi Winata (2006:l) olahraga tradisional perlu

dikembangkan demi ketahanan budaya bangsa Kita menyadari bahwa kebudayaan merupakan

nilai-ni lai lubur bangsa lndonesia, unluk diketahui dan di hayati tata cara kehidupannya sejak

dahulu, saat ini dan masa yang aKan dalang, selain itu olahraga tradisional merupakan salah satu

aspek yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk dilindungi' dibina dan dikembangkan'

diberdayakan dan selaniutnya diwariskan. Pendapat itu menegaskan bahwa Olahraga tradisional

yang pemah ada yang mengandung nilai Juhur bangsa hendaknya mendapat perhatian yang

semestinya, jangan sampai dibiarkan begitu saja agar nantinya anak ban€isa akan dapal

mengetahui dan dapat melakukan agar mengenal dan dapat mengembangkan sesuai kondisi saal

ini. Olahraga t.adisional lalrak unluk mendapat tempat dan sepantasnya dilindungi untuk

J i r ' . : : : i  . 1 . : : r  l : ; . : J :3e : : : :  i  r :  : l  : l : : : :  r : r : i

Sejalan dengan pendapat di atas Def'drkbLrd (t981/t982:2' mengatakan olahraga

tradisional salai salu hitsil budaya masyarakat nampak pula cahaya suram' sehingga

dikiawatirkan bahwa budaya bangsa yang semula hidttp subur, berkembang dan merala

dimasyarakat lambat laun akan mengalami kepunahan, hal inilah yang sangat disayangkan-

Pendapat ini justru mengingatkan pada kila bahwa olahraga tradisional yang dulunya bersinar

sesuai dengan kondisi saat i tu, saat ini mengalami kondisi )ang sangat memprihatinkan karena

melihat kenyataan bahwe masyarakal sudah jarang Llntuk melakukan olahraga tradisional' pada

hal olahraga tradisionat yang pemah ada mampu membawa masyarakat untuk saling mengenal

dan menghargai satu sama lain. Olahraga lmdisional banyak nilai yang membentuk masyarakat

menjadi masyarakat yang santun, percaya diri serta jujur dalam kehidupan Depdikbud melihat
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SAR{N

A. Kesimpulan

Guru-guru yang menjadi peserta PPM memiliki pemahaman ienlang malcri Fermslnan

tmdisional (permainan egrang) yang diberikan, sena memiliki kemampuan untuk menjadi juri

dalam permainan tradisional tersebut.

Di samping itu, para peserta memiliki pemahaman yang lebih ba;k tentang bagaimana

cara pelaksanaan sefia evaluasi pendidikan jasmani dan olahraga'

B. Saran

Bebempa saran yang dapat dikemukakan tim Pengabdian kepada Masyarakar adalah

berikut:

Perlu diberikan pelatihan yang sama untuk pelmainan tradisional yang lajnnya (dalam

pengertian jumlah yang lebih banyaUluas)' sehingga para guru dapat ;kut serta

menjaga kelestarian peninggalan adihthung para generas; terdahulu

Perlu diadakan kegaitan lestival secara rutin-teriadwal, sehingga hasil upaya guru

memperkenalkan kepada para siswa dapat dipertontonkan di hadapan khalayak ramal

l z
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