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TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENJAS DI 
SEKOLAH DASAR KECAMATAN KOTO TANGAH MELALUI 

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI 

Erinazar, Kibadra 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahi apakah guru-guru 
penjas di Kecamatan koto Tangah dalam menyusun perencanan pembelajaran, dalam 
pelaksanaan pembelajaran penjas sudah mengacuh kepada kunkulum berbasis 
kompetensi? 

Penelitian ini bersifat desknptif. Populasi adalah guru-guru yang mengajar penjas 
yang berj umlah 88 orang. Seluruh populasi dij adikan sampel (total sampling). Teknik 
dan alat pengumpulan data adalah berbentuk kuesioner skala liker. Data diolah secara 
kuantitatif dengan teknik persetase. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian dari guru-guru penjas sudah 
membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran penjas yang mengacuh kepada 
kurikulurn berbasis kompetensi. Namun dalam penelitian ini juga ditemukan masih ada 
diantara guru penjas yang belum memaharni dan malah belum mengetahui sama sekali 
kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini terbukti dengan perencanaan, pelaksanaan belurn 
mengacuh kepada KBK. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, 

kebugaran jasmani, keterarnpilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, 

perialaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Di dalam 

intensifikasi penyelengaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang 

berlangsung seumur hidup, peranan Pendidikan Jasmani adalah sangat penting, yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani, bermain dan olahraga yang dilakukan secara sitematis. 

Pembekalan pengalaman belajar itu di arahkan untuk membina, sekaligus membentuk 

gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 

Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

keterampilan motorik, kemarnpuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai 

(sikap-sikapemosional-spritual-sosial), dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk meransang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Dengan Pendidikan 

Jasmani siswa akan memperoleh berbagai ungkapan yang erat kaitan dengan kesan 

pribadi yang menyenangkan serta berbagai ungkapan yang kriatif, inovatif, terampil, 

memiliki kebugaran jasmani, kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta . 

pemahaman terhadap gerak manusia 

Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani guru diharapkan mengajarkan 

berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, 

internalisasi nilai-nilai (sportifitas, jujur, kerjasama dan lain-lain) serta pembiasaan pola 



hidup sehat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang 

bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur fisikmental, intelektual, emosi dan 

sosial. Aktivitas yang diberikan dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani harus 

mendapatkan sentuhan didaktik-metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat 

mencapai tujuan pengajaran. 

Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran paedagogis,. dan tidak ada 

pendidikan yang lengkap tanpa adanya Pendidikan Jasmani, karena gerak sebagai 

aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri 

yang secara alamiah berkembang searah dengan perkembangan zarnan 

Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif dan 

emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 

Untuk melaksanakan Pembelajran Pendidikan ~ a s m h i  seperti yang telah 

dikemukakan pada bagian terdahulu, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas serta relevan dengan bidang ilmu masing-masing,artinya guru Pendidikan 

Jasmani yang memberikan Pembelajaran Penjas di Sekolah dasar adalah guru Pendidikan 

Jasmani yang menguasai konsep-konsep keilmuan DidatiklMetodik pembelajaran Penjas 

di Sekolah Dasar. Pembelajaran Penjas di Sekolah Dasar membutuhkan strategi tersendiri 

sebab anak-anak Sekolah Dasar kesenangannya adalah berrnain, berlari, melompat, 

memanjat dan mereka belurn lagi kenal dengan apakah yang dilakukan itu sudah gerakan 

yang benar, apakah sudah sesuai dengan tekniknya, ini belum lagi difikirkannya yang 

penting bagi mereka adalah bergerak. 



Disarnping menuntut siswa untuk lebih aktif didalarn proses pembelajaran, guru 

yang profesional dan berkualitas merupakan jawaban dari keberhasilan penerapan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. Karena guru profesional yang rnemiliki kompetensi 

serta memiliki kinerja tinggi dalam menjalankan arnanah keguruannya, yang memiliki 

kreatifitas tinggi, yang selalu memikirkan bagaimana siswa dapat menguasai dengan cara 

siswa dan bukan dengan cara guru, tenaga pendidik hams marnpu menjalankan hngsinya 

sebagai fasilisator, motivator, dan mampu bertindak sebagi Problem solving bagi 

siswanya. 

Sebagai mata pelajaran yang menitik beratkan pada ranah jasmani dan ranah 

psikomotorik, tetepi dengan tidak rnengabaikan ranah kogniti f dan ranah afekti f, 

pelajaran jasmani yang mencakup (1). kesadaran akan tubuh dan gerak keterampilan, (2) 

kebugaran jasmani, seperti permainan, gerak ritmik dan aquatic. 

Agus, (2003) mengatakan bahwa" pendidikan jasmani merupakan suatu bagian 

yang tidak terpisahkan dari pmdidikan umum. Lewat program penjas dapat diupayakan 

peranan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu. Tanpa penjas, proses 

pendidikan disekolah akan pincang. Sumbangan nyata pendidikan jasmani adalah untuk 

mengembangkan keterarnpilan (psikomotor). Karena itu posisi pendidikan jasmani 

menjadi unik, sebab berpeluang lebih banyak dari mata pelajaran lainnya untuk membina 

keterampilan. Hal ini sekaligus menggukapkan kelebihan pendidikan jasmani dari 

pelajaran-pelajaran lainnya. Jika pelajaran lain lebih mementingkan pengembangan 

intelektual, maka melalui pendidikan jasmani terbina sekaligus aspek penalaran, sikap 

dan keterampilan." 



Sesungguhnyalah bahwa kegiatan pendidikan jasmani disebut sebagai ajang nyata 

untuk rnelatih keterarnpilan hidup (life skill), agar seseorang dapat hidup berguna dan 

tidak menyusahkan masyarakat. Pendidikan Jasmani merupakan wahana pendidikan, 

yang memberikan kesempatan bagi anak untuk rnempelajari hal-ha1 yang penting. Oleh 

karena itu pelajaran penjas tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pelajaran lain. 

Pelaksanaan pembelajaran penjas perlu rnendapat perhatian yang setius dari para 

guru penjas, kernudian juga harm disesuaikan dengan kurikulum yang berstandar 

nasional yaitu kurikulum berbasis kompetensi, dan setiap guru penjas dalarn mengajar 

tentunya menpedornani silabus, satuan pelajaran serta merniliki sumber-sumber yang 

terbaru, kemudian dalam pelaksanaan pernbelajaran penjas, guru penjas sebaiknya 

merurnuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, rnetode pengajaran serta penilaian hasil 

belajar. 

Koto Tangah adalah salah satu Kecamatan di Kota Padang yang terletak sebelah 

utara ~ o t a '  Padang, dan bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari pernbelajaran 

pendidikan jasrnani di Kota Padang. Artinya bila di Koto Tangah pend id ika~ya  baik, 

maka itu sudah rnenceminkan pendidikan yang ada di Kota Padang. Bagaimana 

pelaksanaan pernbelajaran Pendidikan Jasmani di Koto Tangah?, informasi sementara 

yang diperoleh dari Kepala SD 52 Tabing Padang, bahwa pelaksanaan pernbelajaran 

Pendidikan Jasrnani di Koto Tangah belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Belurn 

ada suatu jawaban yang konkrit kenapa pelaksanaan pembelajaran penjas di Koto Tangah 

belurn sesuai dengan yang diharapkan,mungkin kurang terlaksananya pernbelajaran 

penjas di Koto Tangah disebabkan oleh banyak ha1 seperti belurn rneratanya 

pendistribusian guru penjas di Sekolah Dasar Koto Tangah, mungkin juga disebabkan 



oleh belum meratanya penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Penjas di Sekolah 

Dasar Koto Tangah, barangkali mungkin disebabkan oleh kurangnya perhatian kepala 

sekolah terhadap mata pelajaran penjas. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan guru-gum Sekolah Dasar KotoTangah, 

ada yang mengatakan kurang terlaksananya pembelajaran penjas di Koto Tangah 

disebabkan masih adanya guru penjas yang tamatan SGOI SMONSGPD yang 

memberikan pembelajaran penjas, sebagaian lagi mengatakan dikarenakan adanya guru 

penjas bekerja sampingan dalam jam pembelajaran. Sedangkan diantara kepala sekolah 

dan gum bidang studi lain mengatakan kurang terlaksananya pembelajaran penjas di 

Sekolah Dasar Koto Tangah dikarenakan guru penjas tersebut hampir 90 % belum 

membuat perencanaan, silabus, satuan pembelajaran serta pelaksanaannya tidak diikuti 

dengan perurnusan tujuan, materi ajar, menggunakan metode, organisasi pembelajaran 

serta melakukan penilaian sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

Terlepas dari itu semua, apa sebenarnya yang menyebabkan kurang terlaksananya 

pembelajaran penjas di Koto Tangah?, untuk itu penulis tertarik untuk membuktikan 

secara konkrit dan perlu dilakukan penelitian secara mendalam tetang pelaksanaan 

pembelajaran penjas di Koto Tangah. 

B. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat 

diidentifikasi berbagai masalah yang yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran 

penjas di Sekolah Dasar Koto Tangah anatara lain: ( I )  belum meratanya pendistribusian 

gum penjas di Sekolah Dasar Koto Tangah, (2) belum seimbangnya penyediaan Sarana 

dan Prasarana Pembelajaran Penjas dengan jumlah rnurid dan kelas di Sekolah Dasar 



Koto Tangah, (3) kurangnya perhatian kepala sekolah terhadap mata pelajaran penjas, (4) 

masih adanya guru penjas yang tamatan SGOI SMOAISGPD yang memberikan 

pembelajaran penjas di Sekolah Dasar,(5) adanya guru penjas bekerja sampingan dalam 

jam pembelajaran.(6) masih ada guru penjas Sekolah dasar yang belum membuat 

perencanaan, silabus, satuan pembelajaran serta pelaksanaannya tidak diikuti dengan 

perurnusan tujuan, materi ajar, menggunakan metodelmedia, organisasipembelajaran, 

serta melakukan penilaian. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas banyak ha1 yang perlu dikaji dalam pelaksanaan 

pembelajaran penjas di Sekolah Dasar Koto Tangah, mengingat keterbatasan fasilitas, 

biaya, waktu dan tenaga maka penelitian ini hanya dibatasi pada pelaksanaan 

pembelajaran . penjas di Sekolah dasar Koto Tangah sesuai dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 

D. Perurnusan Masalah 

a. Apakah guru-guru penjas Sekolah Dasar Koto Tangah sudah membuat 

perencanaan pembelajaran penjas sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi 

seperti; (I) pembuatan silabus, (2) pembuatan satuan pembelajaran? 

b. Apakah pelaksanaan pembelajaran penjas di sekolah dasar Koto Tangah sudah 

sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi? 



BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

1. Kajian Teori 

1. Pengertian Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Pengunaan kuri kulum berbasis kornpetensi diharapkan dapat rneningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia, karena siswalmurid tidak melulu ditekankan untuk 

memiliki nilai yang tinggi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah setiap siswdmurid 

yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dituntut untuk memiliki 

kornpetensi tertentu. Wuest clan Lambardo dalam buku pedoman khusus model 3 

Pendidikan Jasmani Departemen Pendidikan Nasional, (2002) dikatakan bahwa " 

kurikulum berbasis kompetensi dipandang sebagai cara mendifiniskan berbagai bidang 

kurikuler menjadi kemampuan dan pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh 

siswdrnurid agar berguna dalarn kehidupan sehari-hari". Kurikulum berbasis kompetensi 

menuntut siswalrnurid untuk memenuhi standar kompetensi. Standar kompetensi 

dijabarkan menjadi kemampuan dasar yang hams dimiliki oleh siswaJmurid. Kemarnpuan 

dasar merupakan suatu pernyataan tentang apa yang mampu dilakukan siswalmurid 

setelah selesai pengajaran. Khususnya kemampuan yang menitikberatkan pada prestasi 

siswdmurid. 

Selanjutnya dalam buku pedoman khusus model 3 Pendidikan Jasmani 

Departemen Pendidikan Nasional, (2002) itu dijelaskan bahwa" Tiga fungsi utama 

kemampuan dasar adalah (1) merupakan pusat perhatian bagi siswa dan guru, (2) 

merupakan panduan untuk menentukan muatan, dan (3) menyediakan kreteria untuk 



menilai prestasi siswalmurid. Perilaku yang diidamkamkan dituliskan dalam bentuk 

kompetensi sebagai hasil yang diinginkan. Bila kompetensi menjadi ha i l  dari 

seperangkat tujuan, kemudian bentuk dan kualitas pernyataan tersebut harus memiliki 

ketetapan dan ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh para guru dan siswa/murid. 

Selain dirinci menjadi kemampuan dasar, standar kompetensi juga menjadi acuan 

dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelaj aran dalam kurikulum berbasis 

kompetensi merupakan tujuan yang multidimensional, yang meliputi (1) mengidentifikasi 

kompetensi yang diperlukan oleh siswa, (2) menyediakan pengalaman belajar yang 

mendorong pencapaian kompetensi, (3) mengembangkan prosedur 

2. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, 

kebugaran jasmani, keterarnpilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, 

penalaran dm tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga 

Di dalam intensifikasi penyelengaraan pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan Pendidikan Jasmani adalah 

sangat penting, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung 

dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain dan olahraga yang 

dilakukan secara siternatis. Pembekalan pengalaman belajar itu di arahkan untuk 

membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 

Budiono,(2003) menjelaskan bahwa "pendidikan Jasmani merupakan media untuk 

mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, 

penalaran, penghayatan nilai (sikap-sikap-emosional-spritual-sosial), dan pembiasaan 

pola hidup sehat yang bermuara untuk meransang pertumbuhan serta perkembangan yang 

seimbang" 

Agus dalam Lutan, (2003) mengatakan bahwa "dengan pendidikan jasmani siswa 

akan mernperoleh berbagai ungkapan yang erat kaitan dengan kesan pribadi yang 

menyenangkan serta berbagai ungkapan yang kriatif, inovatif, terampil, memiliki 



kebugaran jasmani, kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta pemahaman 

terhadap gerak manusia" 

Sedangkan Lutan, (2003: 3) mengatakan bahwa" pendidikan jasmani itu adalah 

wahana untuk mendidik anak. Para ahli sepakat 

Dalam Kurikulum Penjaskes, (1994) dinyatakan "bahwa tujuan pendidikan 

jasrnani dan kesehatan di Sekolah Dasar: Membantu siswa dalam rangka peningkatan 

kesegaran jasmani dan kesehatan melalui pengelolaan dan pernahaman sikap sportif serta 

kemarnpuan gerak dasar dalam berbagai aktivitas jasrnani sesuai dengan kutipan berikutn 

"Memacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani khususnya tinggi dan 

berat badan yang harmonis, terbentuknya sikap dan perilaku seperti disiplin, 

kejujuran, kejasama, mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Menyenangi aktivitas jasmani yang dapat dipakai untuk rnengisi waktu luang serta 

kebiasaan hidup sehat. Mempunyai kemampuan penampilan gerak dasar yang 

benar dan efesien. Meningkatkan kesegaran jasrnani dan kesehatan serta daya 

tahan tubuh terhadap penyakit" (Depdikbud, 1994 : 2). 

3. Perencanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani 

Disamping faktor guru pendidikan jasmani, faktor perencanaan pengajaran juga 

menjadi penyebab tidak terlaksananya pengajaran pendidikan jasmani dengan bai k. 

Menurut Harjanto, (1996:2) perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang 

diperlukan dalarn rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Oleh karena itu supaya 

pengajaran pendidikan jasmani berjalan dengan optimal diperlukan kemauan dan 

keterampilan guru pendidikan jasrnani dalam menyusun perencanaan pengajaran yang 

mantap. 

Afiida, (2005) mengatakan bahwa" rencana pembelajaran merupakan jabaran 

lebih lanjut dari silabus yang disusun berdasarkan hasil belajar. Sebagai penjabaran 

silabus, rencana pembelajaran haruslah lebih operasional. Sebuah Rencana pembelajaran 

dapat berisi beberapa kali pertemuan. Jumlah pertemuan dalam sebuah Rencana 

Pembelajaran didasarkan pada keutuhan hasil belajar yang akan dicapai. Sebuah Rencana 

pembelajaran mungkin teridiri atas 4 sampai 8 pertemuan, dan sebuah pertemuan dapat 

terdiri atas I sampai 3 jam pelajaran." 



Komponen-komponen yang terdapat dalam Rencana Pembelajaran meliputi (1) 

Identitas Rencana Pembelajaran, (2) Kompetensi dasarNasil BelajarIIndikator, (3) 

Langkah Pembelajaran, (4) Sumberl Mediamahan, (5) Penilaian, dan (6) Identitas 

Penyusun. 

Slameto, (1987:43) mengemukakan bahwa "secara umum ada lima ha1 yang perlu 

disiapkan guru pendidikan jasmani dalam perencanaan pengajaran, yaitu: perencanaan 

tujuan instruksional atau tujuan pengajaran, perencanaan bahan-bahan pengajaran, 

perencanaan media pengajaran, perencanaan evaluasi pengajaran, penyusunan satuan 

pelajaran. 

RENCANA PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani 

Kelas :I1 2 

Jam : 2 Jam Pelajaran 

Hasil Belajar :Menjelaskankan dan melakukan keterampilan dalam berrnain 

Sepakbola 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan awal 

Gum bertanya kepada siswa sebagai mengantarkan ke materi inti, diantara 

pertanyaan itu adalah apa yang kamu ketahui tentang sepakbola, keterampilan apa 

saja yang ada padapermainan sepakbola, bagaimana sejarah lahirn ya sepakbola d i 

Indonesia. 

Guru menjelaskan pentingnya pemanasan sebelurn melakukan keterampilan dalam 

permainan sepakbola. 

Guru menjelaskan sasaran pembelajaran yang ingin dicapai 

2. Kegiatan inti 

Siswa mempehatihan penjelasan guru, sambil mengangkat tangan menjawab apa 

yang ditanyakan guru 

Siswa memperhatikan dan melakukan pernanasan yang sesuai dengan instruksi guru 

Siswa memperhatikan sasaran apa yang dicapai pada pertemuan hari itu. 

3. Kegiatan akhir 

Siswa sudah siap untuk melakukan kegiatan berikutnya. 



Pertemuan 2 

1. Kegiatan awal 

Siswa dibagi dalam kelompok kecil sesuai dengan kondisi gum, kondisi siswa dan kondisi 

sarana 

2. Kegiatan inti 

Masing-masing kelompok melakukan aktivitas pembelajaran sesuai 

dengan bimbingan guru 

Melakukan tendangan, drible, kontrol &lam berrnain bola 

Masing-masing kelompok mengarnbil suatu kesimpulan bagaimana 

melakukan tendangan, drible, kontrol &lam bemain bola 

3. Kegiatan akhir 

Guru menutup pembelajaran sambil mengarisbawahi hal-ha1 yang penting &lam melakukan 

tendangan, drible dan kontrol dalam bermin bola. 

Sumber Belajar/ Bahan Pembelajaran 

*:* Bauer, (1978) Richting Fussballspelen 

*:* Bisanz G, (1980) Futball Training, Tecnik Taktik 

Alat Belajar 

*:* Bola kaki 

0:- Cone 

*:* Pluit 

*:* Stop Woachts 

*:* Rompi 

*:* Kartu kuninglmerah 

*:* Bendera wasit 

*:* Bajuwasit 

Penilaian 

0:. Pengetahuan 

*I* Keterampilan 

*:* Sikaplsosial 

Megetahu i 

Kepala Sekolah Guru Penjas 

Nurdin Chalid 



Selanjutnya Afrida, (2005) mengatakan bahwa "ada 3 ha1 pokok yang hams 

dicantumkan dalam identitas rencana pembelajaran yakni: (I) mata pelajaran (untuk kelas 

111 s.d kelas VI) atau tema (untuk kelas I dan kelas I1 yang menggunakan pendekatan 

tematik), (2) kelaslsemester (kelas ditulis dengan angka Romawi, semester ditulis dengan 

angka Arab), (3) Alokasi waktu (ditulis jumlah jam pelajaran dan jumlah pertemuan)." 

1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Jasrnani 

a Menciptakan Ikliin Belajar Yang Kondusif 

Subroto (1996: 19) menjelaskan bahwa "dalam menciptakan iklim belajar yang 

kondusif, maka seorang guru hams mengetahui: 

l).Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab 

kegiatan belaj ar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi 

optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan.Kegiatan 

mengelola kelas menyangkut kegiatan menciptakan iklim belajar yang kondusif, dalam 

arti guru harus mampu menangani dan mengarahkan tingkah laku anak didik agar tidak 

merusak suasana belajar". Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Arikunto, 

(1986:35) bahwa "guru sangat berperan dalam pengelolaan kelas. Apabila guru mampu 

mengelola kelas dengan baik, maka tidaklah sukar bagi guru itu untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan". 

Berdasarkan kutipan di atas jelas bahwa pengelolaan kelas yang baik adalah 

untuk: a). Mernpertinggi perkembangan mental dan sosial siswa. b). Memberi kebebasan 

intelektual dan fisik dalam karakter yang teiah ditentukan. c). Memungkinkan pencapaian 

tujuan instruksional. d). Mengizinkan kepada siswa untuk ikut berpartisipasi atas 

pengelolaan kelasnya. e). Mengizinkan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan 

sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. f). Membuat suasana yang hangat 

terhadap hubungan antara guru dan siswa. g).Menghasilkan sikap siswa yang positif 

terhadap kelasnya. (Jhon Jarolinek). 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengelolaan kelas bertujuan agar setiap anak 

dapat bekerja dengan tertib, sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan 

efisien. 

1) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suasana Belajar Mengajar 



Menurut Slameto (1982: 17) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi suasana belajar mengajar, yaitu: 

a) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalarn diri individu yang sedang belajar, yaitu: 

1). Faktor jasmaniah, terdiri dari faktor kesehatan, cacat tubuh.2). Faktor psikologis, 

terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan. 3). Faktor 

kelelahan. 

b) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri individu yang sedang belajar, yaitu: 

1). Faktor keluarga, terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah yang ribut, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua 2). Faktor 

sekolah, terdiri dari metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, 

hubungan siswa dengan siswa. 3). Faktor masyarakat, terdiri dari kegiatan siswa dalam 

kehidupan masyarakat, teman bergaul, mass media, bentuk kehidupan masyarakat 

b. Pengaturan Ruang Belajar 

Hutasuhut, (199973) mengemukakan bahwa "guru pendidikan jasmani hams 

mampu mengatur ruang belajar agar dalam penyampaian materi tersebut bisa berjalan 

dengan lancar". Dari kutipan tersebut jelaslah bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani 

sangat jauh berbeda dengan mata pelajaran lain. Proses pengajaran pendidikan jasmani 

akan lebih sering dilakukan di luar kelas, seperti di lapangan. Kesulitan dalam 

menyampaikan pelajaran akan dirasakan lebih sulit dari pada dalam kelas karena di 

lapangan akan lebih banyak gangguan, akibatnya siswa kurang memperhatikan 

penjelasan guru. Jadi, disini dituntut kemampuan guru pendidikan jasmani untuk 

mengatur ruang belajar agar proses belajar mengajar be jalan dengan lancar. 

c Mengelola Inieraksi Belajar Mengajar 

Menurut Moh. Uzer Usman (1995:74), mengemukakan bahwa dalam mengelola 

interaksi belajar mengajar, maka seorang guru hams menguasai keterampilan dasar 

menguasai, yaitu 1). Keterampilan bertanya (questioning skills), 2). Keterampilan 

memberi penguatan (reinforcement), 3). Keterampilan mengadakan variasi (variation 

skills), 4). Keterampilan menjelaskan (explaning), 5). Keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran (set induction a n d  closure), 6). Keterampilan mengelola kelas, 7). 



Keterarnpilan mernbirnbing diskusi kelompok kecil, 8). Keterampilan rnengajar 

kelornpok kecil. 

Berdasarkan pendapat diatas jelaslah bahwa mengelola interaksi belajar rnengajar 

sangat penting dalarn proses belajar rnengajar, karena dengan interaksi belajar inilah akan 

terjadi komunikasi yang baik dengan siswa yang pada akhirnya bisa mengoptimalkan 

jalannya proses belajar tersebut. 

B. Kerangka Konseptual 

Guru dituntut untuk merencanakan dan melaksanakan proses belajar rnengajar 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, proses belajar rnengajar hams 

direncanakan dengan baik sehingga dapat dilaksanakan guru mencapai tujuan. Lebih 

jelasnya disaj ikan dalam skema berikut: 

Skema: Kerangka Konseptual Penelitian 

P 

kencaman Pembelajaran 
Penjas 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ada guru penjas SD di Koto Tangah membuat perencanaan pembelajaran 

sesuai dengan KBK?. 

2. Apakah pelaksanaan pernbelajaran penjas di SD Koto Tangah sudah sesuai 

dengan KBK?. 

Pelaksanaan 

Pembelajaran Penjas 
Terlaksana Sesuai 

Dengan KBK 

Pembelajaran Penjas 



BAB I11 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
A. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah guru-guru penjas SD Koto Tangah membuat 

perencanaan sebelum mengajar yang mempedomani Kurikulum Berbasis 

Kompetensi 

b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembelajat-an penjas di SD Koto Tangah 

sudah sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Bahan masukan bagi lembaga terkait seperti FIK-UNP sebagai Produksi dan 

Dinas Pendidikan sebagai pemakai guru penjas, sehingga segera berbenah diri 

dalam ha1 produksi dan mendistribusikan tenaga pengajar sesuai dengan 

sertifikasi yang dibutuhkan saat ini. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan Koto Tangah (UPT) , apakah 

perlu pengkajian secara mendalam tentang rekrutmen guru penjas yang memiliki 

sertifikasi minimal D 2. 

c. Bagi FIK-UNP sebagai masukan untuk lebih mempehatikan kualitas produk ke 

timang kuantitasnya. 

d. Membantu dinas pendidikan Koto Tangah dalam meningkat kualitas 

pembelajaran penjas di sekolah dasar. 



BAB V 
HASIL DAN PEMBAHSAN 

A. Gambaran Umum 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan 

responden guru-guru penjas, kepala-kepala sekolah-yang diperkirakan memiliki informasi 

tentang pelaksanaan proses belajara-mengajar penjas di SD-SD Koto Tangah. Pengolahan 

data mengenai Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasrnani di 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Koto Tangah Melalui Kurikulurn Berbasis 

Kompetensi. 

B. Hasil Penelitian 

Untuk mendapatkan data tentang Perencanaan pembelajaran penjas, 

pelaksanaan pembelajaran penjas, pada SD-SD Neneri di Kecamatan Koto Tangah , pada 

penelitian ini penulis membagikan angket dan wawancara dengan kepala-kepala sekolah 

serta survey langsung kelapangan. Jumlah sampel yang terpilih dalam penelitian ini 

adalah seperti yang tertuang pada tabel berikut ini: 

Tabel. 1 Identitas Responden 

No 

1. 

2. 

Responden 

Kepsek 

Guru Penjas 

Jumlah 

Lama Mengajar penjas 

< 5 th 

- 

36 

36 

Jurnlah 

40 

88 

128 

Menjadi Kepala 

sekoalahlGuru Penjas 

6-10 th 

- 

32 

32 

< 5 th 

28 

36 

> 10th 

- 

20 

20 

> 5 th 

12 

52 



Dari tabel yang dikemukan pada bagian terdahulu, tergambar bahwa guru yang 

mengajar penjas umumnya telah mengajar lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 

10 tahun mengjar penjas dan sebagian juga ada yang mengajar kurang adari 5 tahun. 

Sedangkan lama menjadi guru penjas umumnya lebih dari 5 tahun dan kurang dari 5 

tahun sebanyak 36 orang. Sementara itu kepala sekolah yang menyatakan diri menjadi 

kepala sekolah kurang dari 5 tahun 28 orang dan lebih dari 5 tahun 12 orang. 

Sesuai dengan tuntutan KBK, maka gum hanya membuat Silabus Pembelajaran. 

Tabel berikut akan ditampil persepsi Guru Penjas terhadap hal-ha1 yang berkaitan 

dengan persiapan pembelajaran yang dituntut dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 



Tabel 2. Pendapat Guru Penjas Sekolah Dasar Terhadap Persiapan Pembelajaran 
Sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

kepada kurikulurn berbasis 
kompensi (KBK) 
Saya sangat paham dengan 
persiapan pembelajaran 
yang mengacuh kepada 
KBK 
Saya sudah pernah 
rnengikuti pelatihan 
pernbuatan, pelaksnaan dan 
evaluasi pernbelajaran 
penjas berdasarkan KBK 
Setiap Silabus yang saya 
susun mendapat petunjuk 
dan persetujuan dari kepala 
sekolah. 
Untuk menetapkan standar 
kompetensi yang akan 
diajarkan, sebelurnnya saya 
rnencari sumber-sumber dan 
rnem bacanya. 
Buku-buku surnber tentang 
pembelajaran penjas yang 
mengacuh KBK sulit 
ditemukan. 
Dalam penyusunan silabus, 
sebelum menentu kan 
indikator dan pengalaman 
belajar terlebih dahulu 
ditetapkan uraian rnateri. 
Untuk menentukan materi 
pokok sebelumnya 
dirumuskan kompetensi 
dasar yang berpedoman 
kepada standar kompetensi 

12 

6 

12 

14 

44 

15 

12 

13,63 

6,81 

13,63 

15,90 

50 

17,04 

13,63 

17 

24 

16 

18 

14 

23 

20 

19,31 

27,27 

18,18 

20,45 

15,90 

26,13 

22,72 

25 

0 

24 

23 

8 

28 

34 

24.40 

0 

27,27 

26,13 

9,09 

31,81 

38.63 

22 

43 

22 

18 

12 

16 

14 

25 

48,86 

25 

20,45 

13,63 

18.18 

15,90 

12 

15 

14 

15 

10 

6 

8 

13,63 

17,04 

15,90 

17,04 

11,36 

6,81 

9,09 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 



Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka 25 orang atau 28,40 % dari 

guru penjas mengatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa guru penjas sebelum 

mengajar selalu membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Sedangkan 40 orang atau 45,45 % dari guru penjas mengatakan setuju 

dengan pernyataan bahwa guru penjas selalu membuat perencanaan pembelajaran 

sebelum mengajar sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sementara itu 23 

orang atau 26,13 % dari guru penjas mengatakan ragu-ragu dengan pernyataan bahwa 

guru penjas selalu membuat perencanaan pembelajaran sebelum mengajarkan penjas 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

Temuan lain mengatakan bahwa sebanyak 16 orang atau 18,18 % dari guru 

penjas mengatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa guru penjas selalu membuat 

silabus mengacuh kepada tuntutan Kurikulum Berbasis Kompetensi- sebelum mengajar. 

Sementara itu ditemukan bahwa 26 orang atau 29,54 % dari guru penjas mengatakan 

setuju dengan pernyataan bahwa guru penjas selalu membuat silabus mengacuh kepada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. Selanjutnya juga ditemukan bahwa sebanyak 1 6 orang 

atau 18,18 % dari guru penjas mengatakan ragu-ragu dengan pemyataan bahwa guru 

penjas selalu membuat silabus dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar mengcuh 

kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi. Selanjutnya dinyatakan oleh 28 orang atau 

31,81 % dari guru penjas tidak setuju dengan pernyataan bahwa guru penjas dalam 

membuat perencanaan pembelajaran mengacuh kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

Sebanyak 2 orang atau 2,27 % dari guru penjas mengatakan sangat tidak setuju dengan 

pernyataan guru penjas bahwa dalam menyusun perencanaan pembelajaran mengacuh 

kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi. 



Dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa sebanyak 12 orang atau 13,63 % dari 

guru penjas mengatakan sangat setuju dengan pernyataan guru penjas sangat memahami 

membuat silabus mengacuh kepada tuntutan Kurikulum Berbasis Kompetensi sebelum 

mengajar. Sementara itu ditemukan bahwa 17 orang atau 19,31 % dari guru penjas 

mengatakan setuju dengan pernyataan bahwa guru penjas memaharni membuat silabus 

mengacuh kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi. Selanjutnya juga ditemukan bahwa 

sebanyak 25 orang atau 28,40 % dari guru penjas mengatakan ragu-ragu dengan 

pernyataan bahwa guru penjas memaharni membuat silabus dalarn melaksanakan Proses 

Belajar Mengajar mengcuh kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi. Selanjutnya 

dinyatakan oleh 22 orang atau 25 % dari guru penjas tidak setuju dengan pernyataan 

bahwa guru penjas memahami membuat perencanaan pembelajaran mengacuh kepada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sebanyak 12 orang atau 13,63 % dari guru penjas 

mengatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan guru penjas bahwa mereka memahami 

dalarn menyusun perencanaan pembelajaran mengacuh kepada Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 

Kemudian dalarn penelitian ini juga dikatakan oleh 6 orang atau 6,8 1 % dari guru 

penjas sangat setuju bahwa guru penjas sudah mengikuti pelatihan penulisan perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran penjas sesuai dengan tuntutan KBK. Sebanyak 24 orang 

atau 27,27 % dari guru penjas setuju bahwa guru penjas sudah mengikuti pelatihan 

penulisan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran penjas sesuai dengan tuntutan 

KBK. Selanjutnya dikatakan oleh sejumlah 43 orang atau 48,86 % dari guru penjas 

bahwa tidak setuju bahwa guru penjas sudah mengikuti pelatihan penulisan perencanaan 

dan pelaksanaan pem belajaran penjas sesuai dengan tuntutan KBK. Dan sebanyak 15 



orang atau 17,04 % dari guru penjas mengatakan sangat tidak setuju bahwa guru penjas 

sudah mengikuti pelatihan penulisan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran penjas 

sesuai dengan tuntutan KBK 

Dilain segi juga ditemukan bahwa sebanyak 12 orang atau 13,63 % dari guru 

penjas mengatakan bahwa sangat setuju bila dalarn menyusunan silabus mendapat 

arahan dan persetujuan dari kepala sekolah dari. Sementara itu dikatakan oleh sebanyak 

16 orang atau 18,18 % dari guru penjas setuju bila dalam menyusunan silabus mendapat 

arahan dan persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian sebanyak 24 orang atau 27,27 % 

dari guru penjas mengatakan ragu-ragu bila dalarn menyusunan silabus mendapat arahan 

dan persetujuan dari kepala sekolah. Sementara itu dikatakan oleh sejumlah 22 orang atau 

25 % dari guru penjas tidak setuju bila dalam menyusunan silabus mendapat arahan dan 

persetujuan dari kepala sekolah.Dan sebanyak 14 orang atau 15,90 % dari guru penjas 

mengatakan sangat tidak setuju bila dalarn menyusunan silabus mendapat arahan dan 

persetujuan dari kepala sekolah. 

Dalam penelitian ini dikatakan oleh sebanyak 14 orang atau 15,90 % dari guru 

penj as sanagat setuj u j i ka sebelum menetapkan standar kompetensi guru penjas terlebih 

dahulu mencari buku-buku sumber yang sesuai dengan tuntutan KBK. Sedangkan 

sebanyak 18 orang atau 20,45 % dari guru penjas mengatakan setuju jika sebelum 

menetapkan standar kompetensi guru penjas terlebih dahulu mencari buku-buku sumber 

yang sesuai dengan tuntutan KBK. Dan sebanyak 23 orang atau 26,13 % dari guru penjas 

mengatakan ragu-ragu jika sebelurn menetapkan standar kompetensi gum penjas terlebih 

dahulu mencari buku-buku sumber yang sesuai dengan tuntutan KBK Sementara itu juga 

dikatakan sebanyak 18 orang atau 20,45 % dari guru penjas mengatakan tiak setuju jika 



sebelum menetapkan standar kompetensi guru penjas terlebih dahulu mencari buku-buku 

sumber yang sesuai dengan tuntutan KBK Dan sebanyak 15 orang atau 17,04 % dari guru 

penjas mengatakan sangat tidak setuju jika sebelum menetapkan standar kompetensi guru 

penjas terlebih dahulu mencari buku-buku sumber yang sesuai dengan tuntutan KBK 

Selanjutnya penelitian ini menemukan juga sebanyak 44 orang atau 50 % dari 

guru dengan pembelajaran penjas mengacuh ke KBK sulit untuk ditemukan. Sedangkan 

yang lainnya sebanyak 14 orang atau 15,90 % dari guru penjas mengatakan setuju 

bahawa buku-buku sumber yang berkaitan dengan pembelajaran penjas mengacuh ke 

KBK sulit untuk ditemukan Dan sebanyak 8 orang atau 9,09 % dari guru penjas 

mengatakan ragu-ragu bahawa buku-buku sumber yang berkaitan dengan pembelajaran 

penjas mengacuh ke KBK sulit untuk ditemukan. Kemudian sebanyak 12 orang atau 

13,63 % dari guru-guru penjas mengatakan tidak setuju bahawa buku-buku sumber yang 

berkaitan dengan pembelajaran penjas mengacuh ke KBK sulit untuk ditemukan. Selain 

itu sebanyak 10 orang atau 11,36 % dari guru penjas mengatakan sangat tidak setuju 

bahawa buku-buku sumber yang berkaitan dengan pembelajaran penjas mengacuh ke 

KBK sulit untuk ditemukan. 

Kemudian disisi lain dikatakan sebanyak 15 orang atau 17,04 % dari guru penjas 

sangat setuju bila sebelum menentukan indicator dalam penulisan silabus terlebih dahulu 

ditetapkan uraian materi yang mengacuh kepada KBK. Sedangkan sebanyak 23  orang 

atau 26, 13 % dari guru penjas setuju bila sebelum menentukan indicator dalam 

penulisan silabus terlebih dahulu ditetapkan uraian materi yang mengacuh kepada KBK. 

Dan sebanyak 28 orang atau 31,8 1 % dari guru penjas mengatakan ragu-ragu jika 

sebelum menentukan indicator dalam penulisan silabus terlebih dahulu ditetapkan uraian 



rnateri yang mengacuh kepada KBK. Selanjutnya sebanyak 16 orang atau 18,18 % dari 

guru penjas rnengatakan tidak setuju jika jika sebelum menentukan indicator dalarn 

penulisan silabus terlebih dahulu ditetapkan uraian rnateri yang rnengacuh kepada KBK. 

Kemudian sebanyak 6 orang atau 6,8 1% dari guru penjas mengatakan sangat tidak setuju 

jika sebelurn menentukan indicator dalam penulisan silabus terlebih dahulu ditetapkan 

uraian materi yang mengacuh kepada KBK. 

Pada temuan lain sebanyak 12 orang atau 13,63 % dari guru penjas rnengatakan 

sangat setuju bila sebelum rnerumuskan uraian materi terlebih dahulu dipedomani 

kornpetensi dasar dan standar kornpetensi yang rnengacuh kepada KBK. Sebanyak 20 

orang atau 22,72 % dari penjas rnengatakan setuju bila sebelurn merurnuskan uraian 

rnateri terlebih dahulu dipedomani kompetensi dasar dan standar kornpetensi yang 

rnengacuh kepada KBK. Dan sebanyak 34 orang atau 38,63 % dari guru penjas 

rnengatakan ragu-ragu bila sebelurn merumuskan uraian materi terlebih dahulu 

dipedomani kornpetensi dasar dan standar kornpetensi yang mengacuh kepada KBK. 

Sedangkan sebanyak 14 orang atau 15,90 % dari guru penjas rnengatakan tidak setuju 

bila sebelum rnerumuskan uraian rnateri terlebih dahulu dipedomani kornpetensi dasar 

dan standar kompetensi yang rnengacuh kepada KBK. Selanjutnya sebanyak 8 orang atau 

9,09 % dari guru penjas rnengatakan sangat tidak setuju bila sebelum merurnuskan uraian 

rnateri terlebih dahulu dipedomani kompetensi dasar dan standar kornpetensi yang 

rnengacuh kepada KBK. 



2. Pendapat Guru Penjas Sekolah Dasar Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran 
Penjas Sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Perbedaan tekanan pencapaian kurikulum menyebabkan tejadinya perubahan 

pendekatan dalam pelaksanaan pembelajaran penjas seperti ditemukan mencakup 

perurnusan tujuan, materi dan mengunaan metode serta pemakaian media serta 

pengalokasian waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam rumusan silabus yang 

mengacuh kepada KBK, rumusan atau uraian materi mempedomani kompetensi dasar 

para siswa, sedangkan metapkan indikator mengacuh kepada pengalaman belajar yang 

diharakan. Pada tabel 2 berikut ini akan diuraikan berkaitan dengan pendapat guru-gur 

penjas tentang pelaksanaan pembelajran penjas di SD-SD negeri di Kecamatan Kota 

Tangah yang mengacuh kepada KBK seperti berikut ini: 



Tabel 3. Pendapat Guru Penjas Sekolah Dasar Terhadap Pelaksanaan 
Pembelajaran Penjas Sesuai dengan Kurikulurn Berbasis Kompetensi. 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

527 
. 

8. 

9. 

10. 

Tota 

f 
88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

Pernyataan 

Sebelum dilaksanakan 
pembelajaran penjas terlebih 
dahulu anak dibariskan dan 
berdo'a 
Setelah berdoaa guru 
mem berikan pernjelasan 
tentang kompetensi yang akan 
dicapai 
GUN dalam melaksanakan 
pembelajaran penjas selalu 
mernbagi atas tiga tahap yaitu 
pendahuluan, inti dan 
penenangan. 
Murid melakukan pemanasan 
dibawa komando gum dan 
rneniru gerakan yang 
dilakukan guru. 
Murid-murid bebas terpimpin 
dalam melakukan kegiatan 
pembelajaran inti. 
Materi yang diberikan gum 
penjas tidak terlalu sulit 
dilakukan anak dan mencapai 
standar kornpetensi yang 
ditetapkan 
Murid-murid mendapatkan 
pengalaman belajar seperti 
rana kognitif, psikomotor dan 
afektif. 
Alat-alat pembelajaran penjas 
yang digunakan oleh gum 
sanagat memadai 
Pembelajaran penjas 
dilaksanakan dipekarangan 
sekolah dan disamping 
pekarangan sekolah. 
Murid-murid kelihatan senang 
dan bergembira dalam 
rnelakukan pembelajaran 
penjas. 

. 

f %  
66 

16 

12 

44 

12 

14 

12 

15 

12 

25 

SS 

75 

18,18 

13,63 

50 

13,63 

15,90 

13,63 

17,04 

13,63 

28,40 

f %  
22 

72 

17 

14 

16 

18 

17 

23 

20 

40 

S 

25 

8 1,s 1 

19,31 

15,90 

18,18 

20,45 

19.31 

26,13 

27,72 

45,45 

Alternatif 
RR 
f %  
0 

0 

25 

8 

24 

23 

25 

28 

34 

23 

Jawaban 

0 

0 

28,40 

9,09 

27,27 

26,13 

28,40 

31,81 

38,63 

26,13 

f %  
0 

0 

22 

12 

22 

18 

22 

16 

14 

0 

f 
0 

0 

12 

10 

14 

15 

12 

6 

8 

0 

TS 

0 

0 

25 

13,63 

25 

20,45 

25 

18,18 

15,90 

0 

STS 
% 

0 

0 

13,63 

11,36 

15,90 

17,04 

13,63 

6,81 

9,09 

0 



Kebanyakan responden yaitu 66 orang atau 75  % dari guru penjas sangat setuju 

bila sebelum pelaksanaan pembelajran murid-murid dibariskan dan berdo'a lebih dulu. 

Sedangkan sebanyak 22 orang atau 25 % dari penjas setuju bila sebelum pelaksanaan 

pembelajran murid-murid dibariskan dan berdo'a lebih dulu. Dan tidak ada satupun dari 

responden guru penjas mengatakan rap-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju bila 

sebelum pelaksanaan pembelajran murid-murid dibariskan dan berdo'a lebih. 

Guru memberikan penjelasan sebanyak 16 orang 18,18 % dari guru penjas 

sangat setuju bila setelah berdoa dijelaskan kompetensi yang diharapkan guru sesuai 

dengan KBK. Sebanyak 72 orang atau 8 1,81 % guru penjas setuju bila setelah berdoa 

dijelaskan dari kompetensi yang diharapkan guru sesuai dengan KBK. Dan juga tidak ada 

satupun satupun dari responden guru penjas mengatakan rap-ragu, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju bila setelah berdoa dijelaskan kompetensi yang diharapkan guru 

sesuai dengan KBK 

Dalam pelaks&aan pembelajaran sebanyak 12 orang atau 13,63 % dari guru 

penjas sangat setuju bahwa pembelajran d ibagi atas tiga tahapan yai tu; pendahuluan, inti 

pembelajran dan penenangan. Kemudian sebanyak 17 orang atau 19,31 % dari guru 

penjas setuju bahwa pembelajran dibagi atas tiga tahapan yaitu; pendahuluan, inti 

pembelajran dan penenangan. Selanjutnya sebanyak 25 orang atau 28,40 % dari guru 

penjas rap-ragu bahwa pembelajran dibagi atas tiga tahapan yaitu; pendahuluan, inti 

pembelajran dan penenangan. Dan juga sebanyak 22 orang atau 25  % dari guru penjas 

tidak setuju ragu bahwa pembelajran dibagi atas tiga tahapan yaitu; pendahuluan, inti 

pembelajran dan penenangan. Sedangkan sebanyak 12 orang atau 13,63 % dari guru 



penjas sangat tidak setuju bahwa pembelajran dibagi atas tiga tahapan yaitu; 

pendahuluan, inti pembelajran dan penenangan. 

Materi yang disajikan sebanyak 14 orang atau 15,90 % dari guru penjas sangat 

setuju jika materi tidak terlalu sulit dan mencapai standar kompetensi dalam pelaksanaan 

pembelajran penjas. Sebanyak 18 orang atau 20,45 % dari guru penjas setuju jika materi 

tidak terlalu sulit dan mencapai standar kompetensi dalam pelaksanaan pembelajran 

penjas. Kemudian ditemukan sebanyak 23 orang atau % dari guru penjas ragu-ragu jika 

materi tidak terlalu sulit dan mencapai standar kompetensi dalarn pelaksanaan 

pembelajran penjas. Dan sebanyak 18 orang atau 20, 45 % dari guru penjas tidak setuju 

jika materi tidak terlalu sulit dan mencapai standar kompetensi dalam pelaksanaan 

pembelajran penjas Sedangkan sebanyak 15 orang atau 17,04 % dari guru penjas sangat 

tidak setuju jika materi tidak terlalu sulit dan mencapai standar kompetensi dalam 

pelaksanaan pembelaj ran penjas 

Dalam penelitian ini juga ditemukan seperti dikatan sebanyak 12 orang atau 

13,63 % guru penjas sangat setuju bila gambaran pencapaian materi dalam lingkup rana 

kognitif, psikomotor dan afektif. Dan sebanyak 17 orang atau 19,3 1 % dari guru penjas 

setuju bila gambaran pencapaian materi dalam lingkup rana kognitif, psikomotor dan 

afektif. Kemudian sebanyak 25 orang atau 28,40 % dari guru penjas ragu-ragu bila 

gambaran pencapaian materi dalam lingkup rana kognitif, psikomotor dan afektif. 

Selanjut sebanyak 22 orang atau 25 % dari guru penjas tidak setuju bila gambaran 

pencapaian materi dalam lingkup rana kognitif, psikomotor dan afektif. Sebanyak 12 

orang atau 13,63 % dari guru penjas sangat tidak setuju bila gambaran pencapaian 

materi dalam lingkup rana kognitif, psikomotor dan afektif. 



Dalam pelaksanaan pembelajaran penjas dikatakan sebanyak 15 orang atau 

17,04 % dari gum penjas sangat setuju setuju bahwa alat-alat dan media pernbelajaran 

cukup memadai di sekolah-sekolah. Sedangkan sebanyak 23 orang atau 26,13 % dari 

guru penjas bahwa alat-alat dan media pembelajaran cukup memadai di sekolah-sekolah. 

Dan sebanyak 28 orang atau 3 1,8 1 % dari guru penjas ragu-ragu bahwa alat-alat dan 

media pembelajaran cukup mernadai di sekolah-sekolah. Selanjutnya dikataka oleh 16 

orang atau 18,18 % dari guru penjas tidak setuju bahwa alat-alat dan media pembelajaran 

cukup mernadai di sekolah-sekolah. Sementara itu sebagian lagi sebanyak 6 orang atau 

6,81 % dari guru penjas sangat tidak setuju bahwa alat-alat dan media pernbelajaran 

cukup memadai di sekolah-sekolah. 

Berkenaan dengan ternpat pelaksanaan pratek pembelajran penjas dikatakan 

sebanyak 12 orang atau 13,63 % dari guru penjas sangat setuju bila pratek penjas 

dilaksanakan di dalarn pekarangan atau disamping pekarangan sekolah. Dan yang lainnya 

mengatakan sebanyak 20 orang atau 27,72 % dari gum penjas setuju bila pratek penjas 

dilaksanakan di dalam pekarangan atau disamping pekarangan sekolah. I Kernudian ada 

juga yang rnengatakan sebanyak 3 4  orang atau 38,63 % dari guru penjas ragu-ragu setuju 

bila pratek penjas dilaksanakan di dalam pekarangan atau disarnping pekarangan sekolah. 

Sedangkan sebagian lagi sebanyak 14 orang atau 15,90 % dari guru penjas tidak setuju 

bila pratek penjas dilaksanakan di dalarn pekarangan atau disamping pekarangan sekolah. 

Selanjutnya dikatakan sebanyak 8 orang atau 9,09 % dari guru penjas sangat tidak setuju 

bila pratek penjas dilaksanakan di dalam pekarangan atau disamping pekarangan sekolah. 

Dari sisi kegembiraanl kesenangan murid dalarn melaksanakan proses 

pembelajaran penjas seperti dikatakan sebanyak 25 orang atau 28,40 % dari guru penjas 



sangat setuju jika anak dalarn melaksanakan pembelajaran penjas merasa senang dan 

gembira. Dan sebanyak 40 orang atau 45,45 % dari guru penjas setuju jika anak dalam 

melaksanakan pembelajaran penjas merasa senang dan gembira. Kemudian masih juga 

ada yaitu sebanyak 23 orang atau 26,13 % dari guru penjas ragu-ragu jika anak &lam 

melaksanakan pembelajaran penjas merasa senang dan gembira. Sementara itu ternyata 

belum ada yang mengatakan tidak setuju ataupun sangat tidak setuju jika anak dalam 

melaksanakan pembelajaran penjas rnerasa senang dan gembira. 

Berdasarkan temuan-temuan terdahulu ternyata terdapat perbedaan antara 

informasi yang diperoleh dari guru penjas dengan informasi dari kepala-kepala sekolah, 

dimana masih banyak ditemukan guru penjas belum mernbuat persiapan pembelajaran 

sebelurn mengajar, ha1 ini diketahui setelah kepala sekolah meminta perencanaan kepada 

guru-guru penjas, dengan berdalih belum dibawakan dan pembicaraan ini berlangsung 

berulang kali. Selanjutnya juga disampaikan oleh kepala-kepala sekolah melalui 

wawancara dengan penulis, masih ada diantara guru penjas yang membuat persiapan 

pernbelajran mengacuh kepada Satuan Pembelajran dimana dimulai rumusannya dengan 

TIU dan TIK. Begitu juga ha1 nya dengan buku-buku sumber masih banyak yang 

mengunakan tahun 1983 kebawah. 

Kemudian dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih ada diantara guru 

penjas yang kurang serius &lam memberikan pembelajaran penjas, ini dikemukakan oleh 

kepala-kepala sekolah ketika penulis mengunjungi beberapa SD Negeri di Kecamatan 

Koto Tangah. Kurang seriusnya guru penjas dalam menyajikan pembelajaran penjas 

dapat dilihat dari segi cara berpakaian, penarnpilan, penyediaan alat-alat pernbelajaran 

seperti cone, bendera, pancang, stop woch dan lain sebagainya. Berdasarkan observasi 



penulis ke SD-SD ternyata masih ditemukan guru penjas dalam melaksanakan 

pembelajaran tidak mengunakan pakaian olahraga, masih ada guru hanya melihat-lihat 

dari jauh anak melakukan kegiatan penjas tanpa didarnpingi, masih ada beberapa SD 

murid-muridnya melakukan penjas dengan pakaian sekolah, ada juga ditemukan guru 

penjas sekedar memberikan alat-alat penjas anak dibiarkan saja bersama teman-teman 

mereka 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka pada bagian ini dilanjutkan dengan 

pembahasan terhadap hasil temuan tersebut. 

1. Pendapat Guru Penjas Sekolah Dasar Terhadap Persiapan Pembelajaran Sesuai 
dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

Untuk mendapatkan hasil yang baik, sempurna serta yang lebih efektif dan 

efesien, maka sangat diperlukan suatu perencanaan yang matang dan baik. Begitu juga 

dengan perencanaan pembelajaran apakah itu dalam bentuk silabus, rencana 

pembelajaran harian, minggum, semesteran dan tahunan. Ketersediaan silabus setiap 

kompensi dasar dan materi ajar merupakan salah satu faktor yang mengarahkan dan 

mempelancar proses pembelajaran. Lancarnya proses belajar mengajar memang sangat 

tergantung kepada guru penjas tersebut apakah mereka mempersiapkan atau tidaknya 

perencanaan pembelajaran. 

Menurut Busli ( 2005 : 32 ) dijelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran sangat tergantung kepada sikap dan komitmen guru penjas tersebut di 



lapangan. Untuk kelancaran suatu pengajaran dalam proses pembelajaran penjas sangat 

diperlukan sekali persiapan yang memadai. Sebab tanpa persiapan yang baik atau 

memadai suatu pengajaran penjas tidak akan berjalan dengan lancar dan sulit untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Menurut Harjanto dalarn Sulistri (2003:40) mengemukakan perencanaan 

pengajaran dalam arti luas adalah "Suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis 

proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan 

efesien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik". Dari kutipan tersebut jelaslah 

pentingnya perencanaan pengajaran sebelum sesorang guru memulai proses 

pembelajaran. 

Dengan perencanaan yang matang, maka kesiapan guru dalam mengajar juga 

akan lebih baik sehingga tujuan dari pembelajaran yang akan di laksanakan bisa dicapai 

dengan maksimal. Kesiapan guru tidak hanya terbatas pada perencanaan tertulis yaitu 

berupa program tahunan, program semester, silabus dan rencana pengajaran akan tetapi 

juga kesiapan tidak tertulis seperti kemampuan guru terhadap penguasaan ilmu 

pengatahuan tentang pendidikan jasmani dan ilmu penunjang lainnya yang berhubungan 

dengan anak didik. 

Perencanaan yang dilakukan Guru Penjas di SD Negeri Kecamatan Koto Tanga 

Kota Padang adalah dengan menyiapkan program tahunan, program semester, kemudian 

membuat silabus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan KBK dan menetapkan indikator pembelajaran untuk mengetahui pencapaian 

kompetensi yang akan dibebankan kepada siswa. Dari penjelasan tersebut bisa diartikan 



bahwa belum seluruh Guru Penjas di SD Negeri Kecamatan Koto Tanga menerapakan 

kurikulum berbasis kornpetensi. 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh sebagaian besar dari guru penjas yang 

mengajar di SD Negeri di Kecamatan Koto Tanga bahwa mereka mengalami kesulitan 

dalam menyusun perencanaan sebelum menggajar , kesulitan ini dirasakan disamping 

terbatasnya pengetahuan tentang KBK juga dikarenakan terbatasnya buku-buku yang 

berkaitan dengan menyusunan silabus pembelajaran penjas, buku-buku materi yang akan 

diajarkan dan belurn sarnpainya ke Negari-Negari pelaksanaan penataran, pelatihan 

mengenai KBK. Kemudian terungkap juga bahwa guru-guru penjas di Kecarnatan Koto 

Tanga sudah terbiasa mengunakan persiapan pembelajaran dengan Satuan Pelajaran, 

sehingga sulit bagi mereka untuk mernahami persiapan yang baru yang didasari KBK. 

Salah satu inovasi dalam menerapkan KBK adalah memberikan peluang bagi 

guru penjas untuk ikut serta menyusun silabus yang akan mereka gunakan. Hal ini 

dimungkinkan jika sekolah mampu secara mandiri menyusun silabus yang sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhkannya masing-masing. Dengan demikian, maka jelas didalam 

menyusun perencanaan terutama silabus yang dilandasi dengan KBK bukanlah sesuatu 

yang mudah, apalagi setelah kita dengar bahwa KBK masih dalam tahap sosialisasi dan 

bukan telah dilaksanakan secara utuh. Maka dari itu bamngkali bila sekolah telah dapat 

memenuhi kreteria tertera pada bagian terdahulu serta dapat memanfaatkan peluang 

dalam mengembangkan silabus sendiri maka terbuka kesempatan bagi sekolah ataupun 

guru untuk mengembangkan kreatifitas rnelalui KBK. Persoalan-persoalan yang sering 

muncul disebagian guru penjas adalah sulitnya merobah sikap dan kebiasaan yang sudah 



terpola dengan jelas dari pada mengembangkan kreatifitasnya sendiri sesuai dengan 

kondisi dilapangan. 

Untuk membantu proses belajar mengajar dengan lancar, maka gum penjas 

harus mernbuat rencana pembelajaran setiap materi ajar. Rencana dimaksud adalah 

rencana harian, semesteran dan tahunan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 

responden mengatakan sangat setuju, ragu-ragu dan sangat tidak setuju secara seimbang 

bila rencana pembelajaran dibuat pada setiap akan melaksnakan pembelajaran. Sebagian 

besar guru penjas menyatakan sangat setuju bahwa persiapan pembelajaran disiapkan 

sebelum pembelajaran pada semester itu dilaksanakan. 

2. Pendapat Guru Penjas Sekolah Dasar Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran 
Penjas Sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

Seperti yang disajikan dalam kurikulurn penjas tahun 2004 tentang pelaksanaan 

pernbelajaran pratek maka dalam penetapan standar kompetensi dan kompetesi dasar, 

meumuskan materi ajar, menentukan indikator dan pengalaman belajar serta strategi dan 

rnetode dalam mengangajar yang tepat sangat mempengruhi berhasil tidaknya seorang 

guru penjas dalam melaksanakan pembelajaran penjas. Karena dengan menetapkan 

standar kornpetensi dan kompetesi dasar, meurnuskan rnateri ajar, menentukan indikator 

dan pengalaman belajar serta strategi dan metode yang tepat siswa akan tertarik dalarn 

mengikuti setiap kegiatan pembelajaran penjas yang diberikan guru. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran penjas yang didasari oleh KBK, guru penjas lebih cenderung mengunakan 

deduktif dimana hampir sernua pelaksanaan pembelajaran penjas berpusat pada guru, 

guru penjas mendemonstrasikan kegiatan pembelajaran, guru penjas memberikan 



penjelasan, guru penjas memberikan petunjuk gerakan dan bantuan gerakan, guru penjas 

melakukan koreksi terhadap beberapa siswa yang melaktikan kesalahan terhadap gerakan, 

guru penjas memberikan latihan serta guru penjas melakukan pentrapan terhadap materi 

ajar secara sederhana, dengan demikian siswa lebih banyak fasif dan selalu mengikuti apa 

yang dilakukan guru penja. 

Namun demikian pada materi ajar tertentu kelas yang sudah paharn dengan 

kemandirian, guru penjas dapat melakukan dengan medode induktif dimana guru penjas 

memberikan tugas gerakan terbuka, mencari kebenaran terhadap gerakan oleh kelompok 

anak serta mencoba, kemudian memilih pemecahan terbaik artinya mana dari gerakan 

yang diangap baik dan benar itulah yang disepakat dimana disaat itu guru penjas hanya 

sekedar mengarahkan, kemudian diadakan koreksi oleh guru penjas, berlatih dan 

pentrapan terhadap gerakan yang sudah baik. 

Diharapkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar hendaklah 

menyenangkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan pontensi dirinya pada aspek kognitif, motorik dan afektif. Untuk itu 

diharapkan guru penjas tentunya memiliki kejelian didalam memilih metode yang tepat 

dan sesuai disamping mengunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, buku sumber 

yang relevan, serta media yang lengkap. Kemudian alat-alat seperti cone, rompi, bola , 

lapangan, stop woch dan lain sebagainya, sehingga proses belajar mengajar be jalan 

dengan bai k 

Hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar responden sangat setuju 

dengan pendekatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman dan 

mengembangkan potensi peserta didik, tetapi buku sumber dan media yang akan 



digunakan sesuai dengan tuntutan KBK belum tersedia di sekolah-sekolah. Boleh 

dikatakan hampir semua responden mengemukakan bahwa sumber belajar dan media 

pembelajaran merupakan masalah utama dalam penepan KBK. 

Prinsip dasar kegiatan pembelajaran dalam rangka implementasi kurikulum 

berbasis kompetensi adalah mengembangkan keterarnpilan berfikir logis, kritis, kretif 

dan bertanggung jawab melalui aktivitas pembelajaran. Diharapkan pembelajaran 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan aspek-aspek tersebut. Ini 

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sudjatmiko ( 2003 : 10) yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran yaitu: (1) berpusat pad siswa dengan segala 

keragarnannya, (2) mengembangakan keingintahuan dan imiginasi, sehingga anak peka, 

kritis , dan kriatif, (3) memiliki semanggat mandiri, bekerja sama, dm berkompetisi, (4) 

menciptakan kondisi yang menyenangkan, nyaman dan jauh dari perilaku yang 

men yakitkan perasaan siswa, dan (5) menci ptakan beragam kemarnpuan dan pengalaman 

belajar siswa 

Buku - buku sebagai sumber belajar serta media pembelajaran merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dalarn 

penelitian ini ditemukan bahwa hampir sebagian besar dari responden merasa bahwa 

buku-buku sumber belajar, alat-alat pembelajaran, media pengaj aran serta buku-buku 

yang relevan belum memadahi Keterbatasan pemahaman tentang sumber belajar , buku- 

buku sumber, alat-alat pembelajaran dan media pengajaran, menebabkan guru penjas 

I belum mampu mengelola dan memanfaatkan surnber belajar dan media yang ada 

dilingkungan mereka. Guru penjas beranggapan bahwa sumber belajar dan media yang 

sangat terbatas pada buku sumber dan alat bantu lainnya yang dibawa ke tempat 



pembelajaran Padahal segala surnber yang ada di luar diri seseorang yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar bisa dijadikan sebagai sumber belajar (Sadiman, 1989). 



BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Mempedomani hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, 

maka dalarn bab ini disimpulkan beberapa ha1 sebagai berikut: 

1. Penyusunan persiapan pembelajaran baik dalam bentuk persiapan harian, mingguan, 

semesteran, tahunan dan silabus, ternyata belum semua guru penjas di SD Kecamatan 

Koto Tangah membuat perencanaan sesuai dengan tuntutan KBK. Seperti 

dikemukakan hamper 45 % dari guru penjas dan sebagian besar disarnpaikan oleh 

kepala sekolah dalarn wawancara dengan penulis. 

2. Pelaksanaan pembelajaran penjas dapat mengembangkan rana kognitif, psikomotor 

dan afektif serta dilaksanakan dalam bentuk tiga tahapan yaitu pendahuluan, inti 

pembelajaran serta penenangan. Pelaksanaan pembelajaran penjas dapat diikuti 

dengan baik serta mencapai sasaran pembelajaran seperti Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang diperoleh melalui materi pokok dan pengalaman belajar 

B. Saran-saran 

1. Disarankan kepada Kacabdin, pengawas dan kepala-kepala sekolah di Kecarnatan 

Koto Tangah hendaknya selalu mengawasi serta memberikan petunjuk kepada guru- 

guru penjas yang masih ragu-ragu didalam membuat perencanaan pembelajaran. 

2. Hendaknya kepala-kepala sekolah mendesak dan memberi kesempatan kepada guru- 

guru penjas untuk mengembangkan pengetahuan terutarna dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran sesuai dengan perkembangan kurikulum. 



3. Kacabdin, pengawas, kepala sekolah dan guru-guru penjas disarankan agar selalu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perobahan kurikulum. 

4. Dalam menyajikan materi pembeiajaran disarankan guru penjas mengacuh kepada 

pengembangan kemarnpuan kognitif, psikomotor dan afektif dengan mengunakan 

metodelmedia yang sesuai sehingga tercapainya standar kompetensi yang diinginkan. 
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Lampiran 1 

Tabel. 1 Identitas Responden 

- - 

No 

1. 

2. 

Responden 

Kepsek 

Guru Penjas 

Jumlah 

Lama Mengajar penjas Jumlah 

40 

88 

128 

> l o t h  

20 

20 

< 5 t h  

36 

36 

Menjadi Kepala 

sekoalah/Guru Penjas 

6-10th 

- 

32 

32 

< 5 t h  

28 

36 

> 5 th 

12 

5 2 



Lampiran 2 

Tabel 2. Pendapat Guru Penjas Sekolah Dasar Terhadap Persiapan Pembelajaran Sesuai 
dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

N o  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6 .  

7. 

8. 

9. 

Pernyataan 

Saya sebelum mengajar 
penjas tetap membuat 
persiapan pembelajaran 
Persiapan pembelajaran 
yang saya buat mengacuh 
kepada kurikulurn berbasis 
kompensi (KBK) 
Saya sangat paham dengan 
persiapan pembelajaran 
yang mengacuh kepada 
KBK 
Saya sudah pernah 
mengikuti pelatihan 
pernbuatan, pelaksnaan dan 
evaluasi pembelajaran 
penjas berdasarkan KBK 
Setiap Silabus yang saya 
susun mendapat petunjuk 
dan persetujuan dari kepala 
sekolah. 
Untuk menetapkan standar 
kompetensi yang akan 
diajarkan, sebelurnnya saya 
mencari sumber-surnber dan 
rnem bacanya. 
Buku-buku sumber tentang 
pembelajaran penjas yang 
mengacuh KBK sulit 
ditemukan. 
Dalam penyusunan silabus, 
sebelurn menentukan 
indikator dan pengalaman 
belajar terlebih dahulu 
ditetapkan uraian rnateri. 
Untuk menentukan rnateri 
pokok sebelumnya 
dirumuskan kompetensi 
dasar yang berpedornan 
kepada standar kornpetensi 

f % f %  
SS 

% 

Total 

f 
S 
% 

Alternatif 
RR 
f 

Jawaban 

% f  
STS T S  

% f  



Lampiran 3 

Tabel 3. Pendapat Guru Penjas Sekolah Dasar Terhadap Pelaksanaan 
Pembelajaran Penjas Sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

N o  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

527 
. 

8. 

9. 

10. 

% f %  

Pemyataan 

Sebelum dilaksanakan 
pembelajaran penjas terlebih 
dahulu anak dibariskan dan 
berdo'a 
Setelah berdoaa guru 
memberikan pemjelasan 
tentang kompetensi yang 
akan dicapai 
Guru dalam melaksanakan 
pembelajaran penjas selalu 
membagi atas tiga tahap 
yaitu pendahuluan, inti dan 
penenangan. 
Murid melakukan 
pemanasan dibawa 
komando guru dan meniru 
gerakan yang dilakukan 
guru- 
Murid-murid bebas 
terpimpin dalam melakukan 
kegiatan pembelajaran inti. 
Materi yang diberikan guru 
penjas tidak terlalu sulit 
dilakukan anak dan 
mencapai standar 
kornpetensi yang ditetapkan 
Murid-murid mendapatkan 
pengalaman belajar seperti 
rana kognitif, psikomotor 
dan afektif. 
Alat-alat pembelajaran 
penjas yang digunakan oleh 
guru sanagat memadai 
Pembelajaran penjas 
dilaksanakan dipekarangan 
sekolah dan disamping 
pekarangan sekolah. 
Murid-murid kelihatan 
senang dan bergernbira 
dalam rnelakukan 
pembelajaran penjas. 

Total 

f %  
SS 

f %  
S 

Altematif 
RR 
f %  

Jawaban 
STS T S  

f % f  
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