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ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat be{udul "lvlelestarikan Olahzrga'lradisional 
Melalui Perlorrbaan Permailan Hadang antar Guru SD se-Keciunatan Kasihan.

Bantul" ini adalah: (l) Agar gurx guru SD kecamatan Kasihan mclgcrti peraturan dan cara
mewasiti permainan Hadang lewat lornba lang dilakukai oleh para guru; (2) Ikut
melestarikan budaya bangsa yang sclama ini sudah mulai di tjnggalkan oleh anak-anak
deigan nengenalkan lewal perlombaan pcmainan Hadtutg, (3) Dapat melaksanakall mualan
dalam kurikulum yang sudrh tetulis di sekolah dasar dalam hal ini pernrainan hadang.

Khalayak sasaran dalam PPM ini adalah Gulu SD di nilayah UPT PPD Kecamatan
Kasihan, Bantul, sejun ah 68 peserta. Pelaksanaan kegaitan PPN,I menggunakan bebcrapa
pendekatan, yaitu: (1) Ceramal] dan diskusi, untuk kegiatan di kelas yang dilaksanakan dalarn
satu sesi dengan dua orang pembicara, (2) Demonstmsi dan praktek, untuk kegiatan di
lapangan saat praktek pennainan tradisional, (3) Tugas Mandili, u11tuk nenge{akan iugas
yang diberikan ti1n PPM berupa pemasalahan yang diangkat saat diskusi.

Pelaksanaan PPM dapat berjalan lancar, para peserta dapat dikatakarl cukup antusias,
baik saat kegiatan dilakukan di kelas maupun di lapangan saat praktek. Hal ini dapat diljhat di
foto-foto kegiatan, yang dilampirkan pada ieporan ini, untuk nenperkuat pernyataan
tersebut. Antusiasme para peserta diperkuat deirgan per'nintaan kepada tim pcngabdi untuk
melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berikutnya di tempat yang sana, lentunya
dengan materi yang berbeda.



BAB I

PENDAHULTJAN

A. Analisis Situasi

Olahaga tradisional merupakan oiahraga yang biasa dilakLrl<an oleh anak-irnak atlrrr

oleh siapa pun pada.janann)-a yang pada rvaktu itLr rnengalanti painadona untult kegiatan di

masyarakat. Perhatian pemerintah )'ang saat ini dituangkan dalam kurikulum sekolah dasar

ultuk meiestarikan olahraga tradisional perlu disamtrut deigan senang hati, dengan demikian

pelestarian olahaga tradisional akan senakin mendapat tempal dan menudahlan generasi

saat ini utltuk mengenal kembilii tinggalan ncnek moyang yang tidak ternilai hargan]a.

Olaluaga tradisional selalu dipandang sebclah nata oleh generasi saal ini, rlengarrggap

bahwa olahraga tradisional sudah ketinggalan jamao dan tidak pcrlu dilestarikan dan tidak

pe u untuk ditampilkan kenrbali. Menanggapi pandangan semacam i1u, bagi gencrasi yatrg

nenghargai karya yaltg sudah ditinggalkan perlu kiranl'a untuk ditampilkan agar masyarakat

mengetahui cam melakukan dan manfaat yang dapat diambil dan sekaligus untuk menghargai

tinggalan nenek n'loyang agar tidak hilang begitu saja.

Sekolah dasar dianggap oleh pcmerintah merupakan ujung tobak yang dapat

mengenalkan kembali sekaligus Lntuk melestarikan kembali oiahraga tradisional. Sedangkan

peran utama yang terlibat di dalamnya adalah guru sekolah dasar. Guru akan memegang

peran yang penting daiam mclaksanakan kurikulum yang sudah terlulis dan perlu untuk

melakukan tanpa pilih pilih nareli yang ada di dalam[)a. Kenvataan guru sekolah dasar ]'ang

ada di kecamatan kasilian seca|a umum neLupakan curu lang belum pernah mengenal

apalagi nelaklrkan olahaga tradisional sehingga sangat mengalani kesulitan dalan

nenyampaikan matcai \'ang te(ulis dalarn kutikulum terutaDta oLahr.aga traclisional. Sesuai

surve yang di lakukan sekolah dasal di kecamatan Kasihiur terdir i  34 sekolah dasar baik



nege maupun swata yang semlra sudah ada guru pendidikan jasnaninya. Flambatan yang di

keluhkan secara umum guru-gunl selalu mengalaDri kesulitan untuk mclakukan olahraga

tradisional apalagi melakukan perlombaan pe nainan Hacrang. Guru sckotah dasar di

kecamatan Kasihan selama bertugas belurl pernah melakukan perlombaan perolatnan

Iladang karcna sccara umu'' masih belum menahami peraturan dan cara mewasltl. untuk ilu

kelompok Pengabdian kepada Masyarakat FIK LrNy ya1lg peduli pada peiestarian olahraga

tradisional akan mengadakan perlonrbaan penlainan Hadang di sekolah dasar se_kecanaran

Kasihan.

B. Tinjauan Pustaka

l. Landasan Teori

Olahraga tradisional adalah Aktivitas jasnani dan rokhani yarg dilakukan oleh anak_

anak atau masyarakat pada daerah tertentu secara turun-temurutl yang scring disebut sebagai

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

r"ktu, keturunar/kasta, tingkat ekonomi, tingkat usia, dengan mengguraKan alar_

perlengkapan ya'g ada di sekel ingnya dan bersifat kedaerahan atau berlatar belakang

budaya daerah tetentu.

2. Pentingnya Olahraga tradisionai

Olahraga tradisional balyak nacam dan ragaDDya yang menocnnjnkan berbagai

budava suku dan daerah atau mencerminkaD budaya bangsa tian perlu disadari bahrva

peninggalan nenek nloyal]g dcngan berbagai bentuk dan nilai-nilai luhlrr yang terkandulg di

dalam olahr.aga tradisional per.lu kiranya dilicralkan kcmbali dali dilcstarikan agar nanlnya

tidak hilang begitu saja. seperli dikenukakan oieh Achmad AIatiel. Ardi wiData (2006:3)

olahuga tradisional perlu dikembangkan dcni ketahanan buclaya bangsa. Ki|a menyadarr



bahwa kebudayaan merupakan nirai-niiai luhrLr bangsa l.tronesia. untuk diketahui dan di

liayatt tata cara kehidupannya sejak dahulu, saat ini dan masa vang akan data[g. selain itu

olahraga tradisional merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan pnorltas utama

untuk dilindungi, dibina dan dikembangkan, diberdayakan dan selanjutnya diwariskan.

Pendapat itu menegaskan bahwa Olahraga tradisional yang pernah acla yang mengandung

nilai luhur bangsa hendaknya mendapat perhatian yang semestinya, .jangan sampai clibiarkan

begitu saja agar Dantinya anak bangsa akan dapat mengetatrui dan dapat melakukan agar

mengenal dan dapat mengembangkan sesuai kondisi saat ini. Olahraga tradisional layak

untuk mendapat tempat dan sepantasnya diiindungi untuk cliwariskan kepada generasi

berikutnya nanti.

Sejalan dengan pendapar di atas Depdikbud (l9gl/19g2:2) mengarakan olahraga

tradisional salah satu hasil budaya masyarakat nampak pula cahaya su.an, sehingga

dikhawatirkan bahwa budaya bangsa yang semula hidup subur, berkembang dan merata

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

Pendapat inijustru menginga&an pada kita bahwa olahraga tradisionai yang dutunya belsinar

sesuai dengan kotrdisi saat itu, saat ini mengalami kondisi yang sangat mempdhatinkan

karena melihat kenyataan bahlva masya.akat sudah jarang untuk melakukan olahraga

iradisional, pada hal olaltaga tradisional yang pemah ada mampu menrbawa masyarakat

untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Oiahaga tfadisional banyak niiai

yang membentuk masyarakat meDjadi masyarakat yang santun, percaya diri sedajujur daiam

kehidupan. Depdikbud nelihat kondisi yaltg sampai saat ini belltm banyak pemerhati

olahraga tradisional, sangat mencemaskan kondisi di ke'rudian hari. katena saat rnr sudah ada

tanda{anda yang mengesa1npingkan olahraga traclisional.

Hal ini diperkuat oleh Ki SrLradal (2007) perlu kiranya memperkenalkan kembali

"I4utia.a Yang Hilang" \\,arisan nenek ntoyang berupa olahtaga ttadisional yang masih dapat



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Guru-guru yang menjadi peserta PPM memiliki pemahaman tentang mate permainan

tradisional yang diberikan, serta memiliki kemampuan untuk menjadi juri dalam pemainan

tradisional tersebut.

Di samping itu, para peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana

cara pelaksanaan serta evaluasi pendidikanjasmani dan olahraga.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan tim Pengabdian kepada Masyarakat adalah

sebagai berikut:

1. Perlu diberikan pelatihan yang sama untuk permainan hadisional yang lainnya

(dalam pengertian jumlah yang lebih banyaVluas), sehingga para guru dapai ikut

serta menj aga kelestad a\ peninggalarr adilufurng para generasi terdahulu

Z. Perlu diadakan kegaitan festival secan rutin-terjadwal, sehingga hasil upaya guru

memperkenalkan kepada para siswa dapat dipertontonl(an di hadapan khalayak

ramai.
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