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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahi persepsi guru-guru 
penjas terhadap pembelajaran penjas dengan mengunakan pendekatan pembelajaran 
berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi serta tindaklanjut yang dilakukan sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis 
kompetensi. 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi adalah gum-guru yang mengajar penjas 
yang berjurnlah 66 orang. Seluruh populasi dijadikan sampel (total sampling). Teknik 
dan alat pengumpulan data adalah berbentuk kuesioner skala liker. Data diolah secara 
kuantitati f dengan teknik persetase. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian dari guru-guru penjas sudah 
membuat perencanaan, melaksanakan pernbelajaran penjas dan melakukan evaluasi yang 
mengacuh kepada kurikulum berbasis kompetensi. Namun dalam penelitian ini juga 
ditemukan masih ada diantara guru penjas yang belum memahami dan malah belum 
mengetahui sama sekali kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini terbuki dengan 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belurn mengacuh kepada KBK. 
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BAB I 
Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dipengaruhi oleh banyak hal, 

diantaranya adalah kualitas guru yang memadai, kurikulum yang relevan dengan berbagai 

tuntutan dan perkembangan, sarana dan prasarana yang mencukupi serta lingkungan yang 

mendukung terselengaranya proses pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menantang 

dunia pendidikan untuk mampu memperbaiki proses pembelajaran, menentukan dan 

mencari cara-cara baru dalam proses pendidikan agar relevan dan mengikuti 

perkembangan yang terjadi. Perbaikan yang dilakukan dalam pendidikan harus 

menyangkut komponen-komponen yang ada seperti di dalamnya, karena setiap 

komponen pendidikan memiliki hngsi yang saling mempengaruhi satu sarna lain untuk 

mencapai tuj uan pendidikan. 

Dalam PP No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan 

bahwa " salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum 

menyangkut tentang isi serta makna yang terkandung didalamnya dan pengalaman- 

pengalaman yang hams dilalui perserta didik di sekolah, kurikulum juga menetapkan 

tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, kurikulum memuat tentang apa yang 

harus diterima peserta didik, bagaiman cara memperolehnya serta memberi tahu untuk 

apa perolehan itu bagi mereka yang pada akhirnya akan menentukan kualitas pendidikan. 

Perubahan dan perbaikan kurikulum senantiasa dilakukan dalam upaya 

meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan tuntutan kehidupan dan 



pengembangan sumber daya manusia. Kurikulum diharapkan mampu memberikan 

berbagai kemampuan sesuai dengan kebutuhan individu dan sekaligus kebutuhan 

masyarakat dimana anak berada. Kekhasan daerah hams dapat ditampung melalui 

kurikulum yang diberlakukan di sekolah. Ini sesuai dengan prinsip diversikasi dan 

desentralisasi pendidikan. Sudjatmiko dalam Zuwirna, (2005) mengatakan bahwa 

"menyikapi otonomi daerah serta diversivikasi dan desentralisasi pendidikan, maka mulai 

tahun ajaran 2004/2005 telah mulai dilaksanakan kurikulum berbasis kompetensi untuk 

kelas I dan kelas 4 Sekolah Dasar dan di kelas satu SMP dan SMA" 

Lebih lanjut dikatakan Sudjatmiko dalam Zuwirna, (2005) bahawa 

"kebijakan pemerintah mengunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi 
seperti yang dijelaskan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan 
kewenangan pusat adalah penerapan standar kompetensi peserta didik dan 
warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penelitian hasil 
belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya, dan penerapan 
standar materi pelajaran pokok". 

Berdasarkan ha1 tersebut Departemen Pendidikan nasional melakukan 

penyusunan standar nasional untuk seluruh mata pelajaran yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok dan indikator pencapaian. Tetapi 

didalam kurikulum 1994 siswa cenderung menjadi objek bukan belajar atau 

sebagai subyek. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi di kembangkan untuk memberikan keterampilan 

dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian dan 

kerumitan-kerumitan dalam kehidupan.Kurikulum Berbasis Kompetensi ditujukan untuk 

menciptakan yang profisional dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi dapat memberikan dasar-dasar poengetahuan, 



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. Jadi dapat dilihat bahwa salah 
satu faktor penentu keberhasilan dari pelaksanaan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi disekolah adalah guru atau tenaga pendidik, terutarna pada 
kompetensi guru dalam menjabarkan isi dokumen yang terdapat dalam 
Kurikulum Berbasis Kompetensi kedalam bentuk ptaktek kegiatan 
belajar." (Depdiknas 2003). 

Disarnping menuntut siswa untuk lebih aktif didalarn proses belajar pada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi, menjadi guru yang profesional dan berkualitas 

merupakan jawaban dari keberhasilan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

Karena guru profesional yang memiliki kompetensi serta memiliki kinerja tinggi dalam 

menjalankan amanah keguruannya, yang memiliki kreatifitas tinggi, yang selalu 

memikirkan bagaimana siswa dapat menguasai dengan cara siswa dan bukan dengan cara 

guru sehingga setiap lulusannya memiliki kompetensi yang mampu untuk mereka 

kembangkan. 

Dari teori konsep penerapan Kurikuium Berbasis Kompetensi di atas dapat dilihat 

kurikulum ini memiliki tujuan ideal bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dimana standar 

kompetensi ini menuntut siswa untuk belajar sendiri dan menuntut siswa untuk memiliki 

kompetensi dasar, dengan harapan setiap lulusan dari setiap jenjang pendidikan marnpu 

mengembangkan bakat dan dapat menggali potensi yang ada pada diri siswa tersebut 

secara optimal. 

Pendekatan pembelajaran yang dituntut oleh KBK menyebabkan munculnya 

berbagai permasalahan di lapangan. Sebagian guru merasa tugasnya semakin berat. 

Selain melaksanakan kegiatan pembelajaran penjas di lapangan, guru penjas juga hams 

mengembangkan silabus yang sampai saat ini belum dipahami secara utuh, membuat 

LKS yang komprehensif, mengembangkan alat penilaian proses dan hasil belajar, serta 



rnelaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Di sisi lain, jumlah siswa dalam satu 

kelas lebih dari 35 orang, sarana dan prasarana pembelajaran penjas sangat terbatas, 

rurnitnya sistern pelaporan hasil belajar sisiwa kepada orang tua. Sebagian guru ada yang 

bersikap apatis saja dengan pernbaharuan yang dituntut oleh KBK dengan rnengatakan 

bahwa bagaimanapun rumitnya kurikulurn, tugas guru terutama adalah membuat 

perencanaan pembelajaran dan rnelaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan 

kernarnpuann ya. 

Narnun pembahan kurikulum 1994 kekurikulum Kurikulum Berbasis Kompetensi 

yang diinstruksikan oleh Mendiknas dalam penerapannya rnenimbulkan pengaruh yang 

sangat drastis terhadap pendidikan nasional. Seperti yang disampaikan dalarn Pedoman 

Khusus Pendidikan Jzsmani, (2002) dikatakan bahwa 

"mulai dari perubahan metoda, perencanaan pembetajaran, sistim .penlia~at: 
dan evaluasi, sarana dan prasarana dan dana serta pemahaman tenaga 
pendidik yang masih kurang terhadap Kurikulum Berbasis Kompetensi dan 
kesulitan beradaptasi dengan kurikulum karena telah terbiasa dengan 
sistim metoda pembelajaran kurikulum 1999, serta kesulitan-kesulitan non- 
teknis yang masih banyak ditemui di lapangan antara lain pengelolaan 
kelas yang belum baik, guru yang hanya sekedar memenuhi tuntutan jam, 
persiapan bahan pengajaran yang masih berpatokan pada apa yang tersedia 
di sekolah serta dana yang tersedia masih minim mengakibatkan 
pengadaan perlengkapan olahraga hanya sebatas perlengkapan sarana 
olahraga urnum, dan kita lihat bahwa rnasih banyak guru penjas yang 
menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi hanya sekedar 
mencanturnkan" 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wakil kepala Dinas Pendidikan 

Sumatera Barat bahwa pelaksanaan KBK penjas di SD masih tersendat-sendat dan malah 

rnasih ada daerah yang belum rnentrapkannya sama sekali. Hal senada juga disampaikan 

oleh UPT Kecamatan SUTERA bahwa guru penjas belurn mentrapkan KBK sesuai 

dengan yang diharapkan. Berdasarkan studi awal diketahui bahwa, rnulai pada tahun 



ajaran 200412005 SD yang berada di UPT Kecamatan SUTERA Kabupaten Pesisir 

Selatan telah melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sebagian guru telah 

mengikuti penataran dan SEMLOK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran penjas 

di SD Kecamatan SUTERA. Walaupun demikian perlu diadakan peninjauan kembali 

terhadap pelaksanaan pembelajaran penjas di SD Kecamatan SUTERA bagaimana 

pandangan guru-guru penjas tentang pelaksanaan pembelajaran penjas yang mereka 

lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang dituntut oleh KBK, atau bagaiamana. 

Sesuai dengan ha1 demikian maka diras perlu dilakukan penelitian untuk melihat secara 

konkrit apa dan bagaiaman sebenarnya yang te qadi di sekolah-sekolah SD Kecarnatan 

SUTERA Kabupaten Pesisir Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemui dilapangan, maka masalah yang perlu 

dijawab melalui penelitian ini adalah" Bagaiamana persepsi guru-guru penjas terhadap 

pelaksanaan pembelajaran penjas di SD Negeri Kecamatan SUTERA Kabupaten Pesisir 

Selatan melalui pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi" 



3AF3 I1 
TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian 'l'eori 

1. Pengertian Kurikulum 

Kurikulum mempakan pedoman utama dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, sesuai dngan apa yang dikemukakan Nana Sujana, (1991 : 16) bahwa " 

kurikulum adalah segala sesuatu yang diinginkan atau dicitacitakan untuk sisiwa, artinya 

hasil belajar yang dinginkan serta diminati agardimiliki siswa-Semua keinginan atau hasil 

belajar yang diinginkan itu disusun dan ditulis dalarn bentuk program pendidikan". 

Konsep kurikulum ini Iebih menekankan pada kurikulum sebagai rencana atau 

dokumen tertulis. Sebagaimana dikemukakan Sukmadinata, (1988: 26) bahwa disien 

kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar mengajar 

yang diikuti sisiwa. Disisi lain kurikulum juga dipandang sebagai hasil belajar, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Johnson yang dikutip Ansyar (1989: 2) dijelaskan 

bahwa" kurikulum adalah seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan." 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan 

suatu program yang dirancang dengan baik untuk dipergunakan oleh para pendidik 

sebagai pedoman dalam memberikan pelajaran, bimbingan, dan penilaian terhadap anak 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Kompetensi mempakan penegtahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasaan berfikir dan bertindak 

secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam 

arti memiliki penegtahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. 



Kurikulum berbasis Kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

tentang kompetensi dan hasil belajar yang hams dicapai sisiwa, penilaian, kegiatan 

belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan 

kurikulum sekolah (Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002: 1). Kurikulum berbasis 

kompetensi ini dikembangkan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari SD sampai ke 

perguruan tinggi. 

Berdasarkan kurikulum yang telah dimmuskan, maka guru penjas di SD 

mengembangkannya menjadi silabus dan rencana pembelajaran yang akan dilakukan 

pada setiap pertemuan di kelas. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya (kurikulum 1984, 

kurikulum 1994), dimana guru penjas menyusun rencana pelajaran dengan merumuskan 

tujuan pembelajaran khusus (TPK) yang dikembangkan dari tujuan pembelajaran umum 

(TPU), yang cenderung menekankan aspek motorik dan kognitif saja. Penilaian baru 

dilakukan setelah proses belajar dilakukan.Dalam Pedoman Khusus Pendidikan Jasmani, 

(2002: 3)dikatakan bahwa" pada kurikulum 2004 guru penjas dituntut mengembangkan 

silabus yang berorientasi pada kompetensi yang hams dicapai oleh siswa selama proses 

yang akhirnya tercermin dalam perilakunya dalarn kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu 

penilaian yang dilakukan meliputi penilaian proses dan hasil. 

Tidak ada format baku dalam mengembangkan silabus. Tetapi silabus hendaklah 

memuat komponen-komponen yang dapat memandu guru penjas dalam mengelola 

pembelajaran. Komponen-komponen itu meliputi: a) kompetensi, yaitu target yang harus 

dicapai oleh siswa dalam belajamygb) indikator, yaitu pengembangan dari kompetensi 

yang dapat diukur dengan berbagai teknik dan alat, c) materi pelajaran, d) langkah 



pembelajaran (pengalaman belajar), e) alokasi waktu, f) sumber belajar (alat, bahan), dan 

g) penilaian.@epdiknas 2002: 14) 

3. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan penalaran, penghayatan nilai-nilai 

(sikap mental, emosional, spiritual dan sosial) dan pembiasaan pola hidup sehat yang 

bermuara untuk pengembangan pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. (Pusat 

Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002: 19) 

Dalam proses pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai macam 

keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi, permainan dan olah raga, internalisasi nilai- 

nilailsportif, jujur dan kerja sama serta pembiasaan pola hidup sehat yang pelaksanaannya 

bukan memalui pengajaran di dalam kelas yang bersifat teoritis, namun melibatkan unsur 

fisik, mental, intelektual emosi dan sosial. Aktifitas yang diberikan dalam pengajaran 

mendapatkan sentuhan daktik metodik sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Pengertian tentang jasmani yang dikemukakan oleh Bucher yang dikutip dari 

Nadisah (1992:4) menyatakan bahwa" Pendidikan jasmani merupakan bagian terpadu 

dari proses pendidikan secara keseluruhan, yang mengacu kepada keserasian antara segi- 

segi jasmani, mental, emosional, dan sosial melalui aktivitas jasmani yang terpilih dengan 

maksud untuk merealisasikan hasil-hasil pendidikan tersebut." 

Menurut Shaman dalam Nadisah (1992: 8) menyatakan Pendidikan jasmani 

adalah bagian dari pendidikan yang berlangsung melalui aktivitas yang melibatkan 

mekanisme gerak tubuh manusia dan menghasilkan pola-pola perilaku pada individu 



yang bersangkutan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Jasmani 

adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktifitas jasmani yang direncanakan secra 

sistematik untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik 

neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan 

nasional. 

Tujuan Pendidikan Jasmani dengan standar kompetensi (Departemen! 
Pendidikan Nasional, 2003: 4) sebagai berikut: 

" Meletakkan landasan katakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalarn 
pendidikan jasmani 

a. Membangun kepribadian yang h a t ,  sikap cinta darnai, sikap sosial dan 
toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan agama. 

b. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas tugas 
pembelajaran pendidikan jasmani 

c. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 
ke jasama, percaya diri dan demokratis melalui aktifitas jasmani 

d. Mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta 
strategi berbagai permainan dan olahraga, aktifitas pengembangan, 
senam, aktifitas ritmik, aquatik, dan pendidikan luar kelas (Outdoor 
Education) 

e. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 
pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 
sehat melalui berbagai aktifitas jasmani 

f. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri dan 
orang lain 

g. Mengetahui dan memahami konsep aktifitas jasmani sebagai 
imformasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat 

h. Mampu mengisi waktu hang dengan aktifitas jasmani yang bersifat 
rekreatif 

4. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Kurikulum berbasis kompetensi baru dapat dilaksanakan bila telah tersedia 

seperangkat pendukung yaitu silabus, gum yang memadai, serta sumber dan sarana 

pendukung. Si!abus haruslah disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

Penyususnan silabus dapat melibatkan tenaga ahli atau instansi yang relevan di daerah 

setempat atau perguruan tinggi. Tenaga guru penjas yang mengajar di SD adalah guru 



yang memiliki kualifikasi paling rendah adalah SGO yang sekarang juga telah diharuskan 

meningkatkan kualitas pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi seperti D I1 Penjas, 

disamping itu guru Penjas di SD sekarang ini juga di ajar oleh gum kelas dan gum agarna 

yang sudah ditatar selama 15 hari di Padang oleh para instruktur-instnrktur Nasional yang 

terkait dengan bidang studi Penjas khusus di SD. Dengan demikian mereka diharapkan 

telah memiliki kompetensi kependidikan dan memiliki kernampuan mengajar sesuai 

dengan bidang studi penjas yang diajarkan. 

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran digunakan buku pelajaran, 

sarana, prasarana , media dan alat belajar yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang 

diharapkan. Murid dapat menggunakan buku pelajaran yang disediakan sekolah dalarn 

bentuk paket atau buku terbitan lain yang sesuai. 

5. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang dituntut oleh KBK lebih diarahkan pada penciptaan 

suasana yang rnendorong inisiatif, motivasi, dan tanggungjawab murid untuk selalu 

menerapkan seluruh potensi diri dalam mernbangun gagasan melalui kegiatan 

pembelajaran. Gagasan dan pengetahuan ini akan membentuk keterampilan, sikap, dan 

perilaku sehari-hari sehingga murid akan berkompeten dalam bidang yang dipelajarinya 

Prinsip dasar kegiatan pembelajaran adalah mengembangkan keterampilan 

berfikir logis, kritis, kreatif, bersikap dan bertanggungjawab pada kebiasaan dan perilaku 

sehari-hari melalui aktivitas pembelajaran. Oleh sebab itu kegiatan pembelajaran penjas 

h m s  berpusat pada murid, rnengembangkan keingintahuan dan imajinasi, memiliki 

semagat mandiri, kerjasama, dan kompetisi, serta menciptakan kondisi yang 

menyenangkan bagi murid rnelalui pengalaman yang menyenangkan. 



Suasana yang menyenangkan sangat diperlukan karena dalarn proses belajar otak 

tidak akan bekerja secara optimal apabila perasaan dalam keadaan tertekan. Sementara 

perasaan senang biasanya akan muncul bila belajar diwujudkan dalarn bentuk permainan, 

melakukan sendiri secara langsung, melakukan eksperimen dengan rnenggunakan 

berbagai sarana dan sumber belajar yang menarik. Pengelolaan pembelajaran meliputi 

beberapa pengelolaan anatara lain penggelolaan di kolom renang, pengelolaan di 

lapangan yang luas, penggelolaan di lapangan yang sederhana, pengelolaan murid sedang 

kegiatan, pengelolaan, pemanasan dan pengelolaan sumber belajar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Pengaturan pengunaan alat-alat, perawatan pengunaan alat-alat 

serta efektifitas dan efesiensi pengunaan media dan alat-alat yang dipakai. 



6. Pendekatan dan Media Pembelajaran. 

a). Pendekatan Pembelajaran 

Kurikulum berbasis kompetensi menurut kegiatan aktif dari murid oleh 

sebab itu pendekatan atau strategi yang dipelih hendaklah dapat mengaktifkan murid, 

baik fisik, mental, maupun emosionalnya. Untuk itu guru penjas perlu menggunakan 

beragam metode yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, baik melalui 

contoh maupun melalui kontak langsung dengan objek yang dipelajari. Di antara metode 

eksperimen, diskusi, problem solving, resitasi, inquiri, diskoveri dan metode pengajaran 

proyek. Penggunaan multi metode sangat mendukung efektifitas pembelajaran. 

1). Media Pembelajaran 

Dalam penerapan dalam pembelajaran ada beberapa ha1 yang hams 

diperhatikan untuk penyusunan silabus yang dimulai perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasinya. Sehingga guru penjas lebih mudah untuk menetapkan tujuan dari 

pembelajaran yang mampu menmenuhi kompetensi yang dituntut oleh kurikulum 

tersebut, seperti yang dikemukakan Sharman dalam Nadisah (1992: 14) bahwa 

"(a) kurikulum berbasis Kompetensi ini mereupakan pedoman mengajar 
bagi guru dan merupakan bahan kegiatan pembelajaran yang perlu 
dipelajari oleh siswa untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan dalarn 
setiap kelas.(b) pendidikan jasrnni terdiri 6 aspek, yaitu permainan dan 
olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuatik, dan 
pendidikan luar sekolah (Outdoor Education.).(c). kompetensi dasar yang 
terdapat dalam aspek permainan dan olahraga dipilih sesuai dengan kondisi 
sekolah, (d) dendidikan luar sekolah dilakukan pada akhir semester atau 
akhir tahun kenaikan kelas, (e) kompetensi dasar merupakan penjabaran 
dari hasil kompetensi, mengambarkan kemampuan minimal sang hams 
dimiliki atau dicapai siswa setelah menyelesaikan satu periode 
pembelajaran tertentu, (f) kompetensi dasar disusun pertahun /perkelas 
(guru dapat memodifikasinya menjadi persemester atau sesuai dengan 
kebutuhan ), (g) jumlah waktu pelajaran pendidikan jasmani disekolah 
adalah 2 jam pelajaradminggu, jumlah waktu tersebut digunakan untuk 



kegiatan belajar mengajar dan penilaian, (h) dalam menyusun kegiatan 
pehbelajaran, guru dapat menggabungkan beberapa kompetensi dasar 
dalam satu aktivitas." 

Dalam pelaksanaan kegiatan yang perlu diperhatikan seperti yang dikemukakan 

Silvinia, (2005 : 8) adalah "(1). Tahapan pelaksanan dilakukan dimulai dari yang mudah 

ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari dekat kejauh, dari tingkat 

kesulitan yang rendah ketinggakt kesulitan yang tinggi,(2) pengorganisasian kegiatan 

dilaksanakan dari peorangan, berpasangan dan kelompok, (3) cara melaksanakan 

kegiatan dilakukan dengan latihan, menirukan, permainan, perlombaan, dan 

pertandingan, (i) beberapa metoda yang bisa digunakan dalarn pemeblajaran penjas 

adalah: metoda Explorasi, Discoveri, pemecahan masalah, komando, latihan sirkuit, 

latihan berbeban, latihan interval tugas, (k) contoh tahap pemebelajaran pendidikan 

jasmani terdiri dari tiga tahap yaitu: 

1 .Tahap Persiapan: Tahap persiapan ini mencakup langkah-langkah persiapan, seperti 

(a). Penetapan tujuan pemeblajaran (b). metoda pembelajaran (c). memilih materi 

pelajaran (d). menentukan alokasi waktu (e) menentukan alat dan sumber bahan 

pelajaran (f). memilih jenis evaluasi. 

2.Tahap Pelaksanaan: Tahap pelaksanaan pada dasarnya menerapkan apa yang telah 

dilakukan pada tahap persiapan 

3.Tahap Evaluasi: Mengumpulkan informasi tentang pencapaian kompetensi, tujuan 

tujuan evaluasi adalah menilai sejauh mana siswa mampu mencapai kompetensi belajar 

dan memberikan umpan balik terhadap jalannya pembelajaran. 



2). Metoda Pembelajaran 

Tidak semua materi pelajaran dapat dipahami dengan mudah, dan tidak semua 

rangkaian kegiatan pembelajaran penjas dapat dengan mudah dikuasai oleh murid. Ada 

materi yang tidak bisa dipahami tanpa melihat atau menyentuh objeknya secara langsung, 

tetapi tidak semua materi dapat dibawa ke dalam kelas. Oleh sebab itu dibutuhkan media 

yang cocok, agar anak lebih mudah memahami materi pelajaran. Penggunaan media juga 

dapat meningkatkan minat clan motivasi belajar murid-murid. Agar pengunaan media 

lebih efektif, Gafur (1987: 117) mengemukakan beberapa ha1 yang perlu diperhatikan 

anatara lain:(l) tak ada satu mediapun yang paling baik untuk semua tujuan. (2) 

Penggunaan harus konsisten dengan tujuan.(3) Media yang digunakan hendaknya cukup 

dikenal oleh murid.(4) Media hendaknya sesuai dengan sifat pelajaran. (5) Media harus 

sesuai dengan kemampuan clan pola belajar murid. (6) Media hendaknya dipilih secara 

objektif dan tidak disarkan oleh karena kesukaan subjektif." 

Berdasarkan ha1 di atas, maka guru penjas hendaklah mempertimbangkan dengan 

baik dalam memutuskan media mana yang akan digunakan sehingga media yang 

digunakan dapat memberikan pengalaman langsung, murid lebih aktif serta dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran murid. 

7. Penilaian 

Dalam pengembangan silabus dan sistem penilaian pada mata pelajaran penjas, 

disusun berdasarkan prinsip yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Silabus dan 

sistem penilaian dapat berfbngsi untuk mengetahui kemajuan belajar murid, 

mendiagnosis kesulitan belajar, memberi kan umpan bali k, melakukan perbai kan, 



memotivasi guru agar mengajar lebih baik dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik 

Pengembangan silabus ini, ha1 yang hams diperhatikan dan hams dipenuhi adalah: valid ( 

teruji kebenarannya), mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan obyektif terbuka, 

berkesinambungan, menyeluruh dan bermakna. 

Untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai murid perlu dilakukan penilaian. 

Berbeda dengan kurikulum sebelurnnya, pada kurikulum Berbasis Kompetensi penilaian 

yang dilakukan berfokus pada penilaian berbasis kelas (classroom based assement). 

Pelaksanaannya bersifat internal, artinya penilaian dilakukan oleh guru yang 

mengasuhnya secara terus menerus yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

kegiatan belajar mengajar. 

Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, Sudjatmiko (2003: 

17) mengemukakan beberapa prinsip yaitu: 

" a Berorientasi pada kompetensi. Pencapaian hasil belajar murid tidak 
dibandingkan dengan kelompok tetapi dibandingkan dengan 
kemampuan sebelumnya dan kriteria pencapaian konpetensi yang telah 
ditetapkan. 

b. Valid. Penilaian hams memberikan informasi yang akurat tentang hasil 
belajar murid dan dilakukan dengan berbagai cara. 

c. Adil, dengan tidak membedakan murid berdasarkan latar belakang 
sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan jender. 

d. Terbuka, yaitu terbuka mengenai kriteria maupun dasar pengambilan 
keputusan tentang murid. 

e. Berkesinambugan, dengan arti bahwa penilaian dilaksanakan secara 
berencana, bertahap, dan terus menerus. 

f. Menyeluruh, maksudnya bahwa penilaian hasil belajar murid meliputi 
pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), sikap dan nilai 
(afektif) yang direfleksikan dalam berfikir dan bertindak. 

g. Bermakna, yaitu penilaian yang berguna dan dapat ditindaklanjuti oleh 
semua pihak terutama bagi murid dan orang tua. 

h. Mendidik, artinya memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian 
belajar murid. 



Penjaringan informasi dan bukti-bukti mengenai hasil belajar murid dapat 

dilaksanakan dalam bentuk tes keterampilan dan tertulis, penampilan (performence), 

produk, penugasan atau proyek, dan portofolio. Hasil penilaian akhir inilah nanti yang 

dilaporkan kepada orang tua murid dalam bentuk rapor pada setiap akhir semester. 

B. Kerangka Konseptual 

Guru dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian 

sesuai dengan tuntutan KBK, sehingga dengan demikian proses belajar mengajar akan 

bejalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, proses 

belajar mengajar hams direncanakan dengan baik sehingga dapat dilaksanakan guru 

mencapai tujuan. Lebih jelasnya disajikan dalarn skema berikut: 

C. Pertanyaan Penelitian. 
1. Bagaimana persepsi guru penjas SD terhadap pembuatan persiapan pembelajaran 

Terhadap Perencanaan 
Pembelajaran 

penjas sesuai dengan tuntutan KBK 

Persepsi guru Penjas 
Terhadap Pelaksanaan 

Pembelajaran - 

Terhadap Pelaksanaan 

2. Bagaimana persepsi guru penjas SD terhadap pelaksanaan pembelajaran penjas 

yang sesuai dengan KBK 

b 

3. Bagaiamana persepsi guru penjas SD terhadap sistem penilaian yang dilakukan 

PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN PENJAS 

SESUAI DENGAN TUNTUTAN 
KBK 

sesuai dengan KBK 



BAB 111 
TU.JUAN DAN MANFAAT PENELITLAN 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rurnusan masalah di atas maka tujuan melakukan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi guru-guru penjas terhadap: 

1. Perencanaan pembelajaran penjas sesuai dengan KBK 

2. Pelaksanaan pembelajaran penjas sesuai dengan KBK 

3. Sistem peniiaian pembelajran penjas sesuai dengan KBK 

B. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Bahan imformasi untuk mengetahui bagaiamana persepsi guru-guru penjas 

terhadap perencanaan pembelajaran penjas & SD sesuai dengan KBK 

2. Bahan imformasi untuk mengetahui bagaimana persepsi guru-guru penjas 

terhadap pelaksanaan pembelajaran penjas di SD sesuai dengan KBK 

3. Bahan imformasi untuk mengetahui bagaimana persepsi guru-guru penjas 

terhadap sistem penilaian pembelajran penjas sesuai dengan KBK 

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru-guru penjas SD untuk tindak lanjut dari 

kegiatan penilaian yang dilakukan berdasarkan KBK 



BAB JY 
METODOLOCI FENELlTlGN 

A. Pendeban Penelitian. 

Penelitian iqi dilaksanakan di Sekolah Dasar di Kecamatan SUTERA Pesisir 

Selatan setelah proposal ini disetujui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

deskriptif Arikunto, (2003: 310) mengatakan bahwa "Penelitian desknptif tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya mengambarkan apa adanya 

tentang variabel, gejala atau keadaan". Penelitian yang bersifat deskriptif dapat 

mengidentifikasikan data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa dan 

memberikan gambaran secara sistematis, aktual mengenai suatu penelitian 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek yang akan diteliti guna 

mendapatkan kesimpulan dari objek penelitian tersebut. Nasution dkk, (2003: 3 1) 

mengemukakan " Keseluruhan objek yang akan diteliti (diamati, diwawancarai dan 

sebagainya) dimana penelitian akan menarik kesimpulan tentang objek itu. Objek di sini 

mungkin saja orang, berbeda maupun peristiwa atau kejadian. Namun sesuai dengan 

masalah penelitian ini, maka populasinya adalah gum-guru penjas, guru agama yang 

mengajar penjas, guru kelas yang mengajar penjas yang ada di SD Negeri Kecamatan 

SUTERA Kabupaten Pesisir Selatan. 



2. Sam pel 

Karena jumlah populasi tidak terlalu banyak dan kebutuhan informasi yang 

akurat, maka penarikan sampel dilakukan dengan Teknik Sensus (semua populasi 

dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini). Untuk lebih jelas Populasi dan Sampel 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 
Populasi dan Sampel 



C. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalarn penelitian ini digunakan teknik 

berupa angket ( kuesioner, wawancara dan observasi). Teknik pengumpulan data untuk 

angket dilakukan dengan skala Likert, sementra alat penggumpul data melalui wawancara 

dibuatkan daftar pertanyaan atau kuesioner yang berkenaan dengan persepsi guru-guru 

tentang pendekatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi. 

D. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik persentase, 

sebagaimana yang dikemukakan Sujana (1986: 68) yaitu " Mengigat sifat dan tujuan 

penelitian deskritif adalah mendiskripsikan informasi atau data sebagaimana adanya, 

maka jenis statistik yang digunakan adalah statistik deskritif, seperti tehruk 

persentasem.Teknik ini dilakukan dengan cara menghitung frekuensi dan persentase 

dengan menggunakan rumus: P= £IN x loo%, ini sesuai dengan pendapat Nasution dkk, 

(2000) yang menyatakan bahwa penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan garnbaran 

sesuatu sebagaimana adanya, maka teknik analisis yang diperoleh cukup dengan 

perhitungan % (persetase) 



B A B V  

HAS= PENELITIAN DAN PEMBARASAN 

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adadalah di Kecamatan Sutera 

Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan ini terletak 45 KM dari Kota Painan memanjang 

lah dari Utara ke Selatan yang berada di pinggir laut dimana pada urnumnya masyarakat 

Kecamatan Sutera mata pencahariannya nelayan dan bertani. Pada bab ini akan dibahas 

dan dikemukakan mengenai basil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian diperoleh 

dari angket yang dedarkan kepada sampel dan responden. Angket berisikan pernyataan 

yang menyangkut variabel perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Penjas 

Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah Dasar Kecamatan Sutera. 

A. Verifikasi Data 

Seluruh data yang telah dikurnpulkan dalam penelitian ini sebelurn dianalisis, 

terlebih dahulu dilakukan verifikasi data (seleksi data). Tujuan dari veri fikasi data ini 

adalah jika ada data yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk pengisisan 

angket, data tersebut tidak dapat diolah. Setelah data terkurnpul tugas selanjutnya adalah 

menyiapkan tabel kerja sebanyak item pernyataan yang dibenkan setelah itu dilakukan 

pengolahan data, kemudian memasukan pengolahan data kedalam tabel frekuensi. 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui penyebaran angket kepada 

sampel maka alternatif jawaban dibagi menjadi tiga kelompok yaitu selalu (SS) dan 

Sering (S) dikelompokkan dalam kategori selalu (SS). Kemudian kategori ragu-ragu 

(RR), tetap berada dalam kelompok (RR), sedangkan tidak setuju (TS) dan sangat tidak 



setuju (STS) dikelompokkan ke dalam kategori Sangat Tidak Setuju (STS). Akan 

ditampilkan bertahap berdasarkan variabel yang diteliti. 

1. Persepsi Guru Penjas terhadap Perencanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani 
Sesuai dengan Tuntutan KBK 

Sebagai seorang guru Penjas sebelum melaksanaan proses pembelajaran, ngan 

merupakan suatu kewajiban baginya untuk membuat rencana pembelajaran. Sejak dulu 

banyak macarn persiapan pembelajaran seperti Satuan Pelajaran dan sekarang cukup 

dengan Silabus. Sesuai dengan tuntutan KBK, maka guru hanya membuat Silabus 

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

berkaitan dengan persiapan pembelajaran yang dituntut dengan Kurikulurn Berbasis 

Kompetensi. 



Tabel 1. Persepsi Guru Penjas terhadap Perencanaan Pengajaran Pendidikan 
Jasmani Sesuai dengan Tuntutan KBK 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

I 

~ 
I 

Pernya taan 

Perencanaan pembelajaran 
di kembangkan berdasarkan 
silabus 
Silabus yang digunakan 
sebaiknya disusun oleh tim 
yang telah ditentukan 
termasuk guru 
Guru Penjas yang terlibat 
dalam penyusunan silabus 
harus ditatar terlebih 
dahulu. 
Penyusunan silabus 
menurut Kuri kulum 
Berbasis Kompetensi dapat 
dipahami karena 
komponennya tidak terlalu 
rumit. 
Guru-guru Penjas telah 
dilatih untuk 
mengembangkan program 
tahunan, semester, menjadi 
silabus dan rencana 
pembelajaran. 
Guru-guru Penjas membuat 
rencana pembelajaran 
setiap akan melaksanakan 
pembelaj aran. 
Rencana pembelajaran 
dibuat secara keseluruhan 
pada awal semester oleh 
tim, guru Penjas tinggal 
melaksanakannya 
Pengembangan silabus, 
program semester, tahunan 
dan rencana pembelajaran 
tidak terlalu membebani 
tugas guru 

14 

18 

45 

22 

16 

55 

37 

36 

Total 
SS 

f O h f %  
21,2 

27,2 

68,l 

33,3 

24,2 

83,3 

34,s 

54,s 

f  
66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

Yo 
LOO 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Alternatif Jawaban 
STS 

f 
22 

24 

6 

20 

- 

- 

6 

12 

30 

24 

15 

24 

50 

11 

23 

20 

O h  

33,3 

36,3 

9,O 

30,3 

- 

- 

9,O 

18,l 

rn 

RR 

54,4 

36,3 

22, 7 

36,3 

75,7 

16,6 

34,8 

30,3 



9. 

10. 

1 1  

12. 

13. 

14 

15 

Referensi Isumber yang 
dibutuhkan telah tersedia 
atau mudah didapat 
Guru-guru Penjas sebelum 
membuat silabus dan 
perencanaan, selalu 
menyiapkan sumber bacaan 
terlebih dahulu. 
Sebelum menyusun 
perencanaan Pembelajaran 
Gum Penjas selalu 
membaca beberapa sumber 
lebih dulu 
Guru Penjas memilih 
materi yang cocok untuk 
mendukung pencapaian 
kompetensi dan hasil 
belajar. 
Waktu yang terseda dirasa 
cukup untuk menguasai 
kompetensi dasar yang 
diharapkan. 
Metode dan strategi yang 
akan digunakan hams 
dican turnkan dalam 
rencana pembelajaran 
Alat penilaian yang 
dirancang hams mengacu 
pada penilaian setiap 
kompetensi yang telah 
ditetapkan. 

37 

37 

37 

36 

46 

36 

36 

56,O 

56,O 

56,O 

54,5 

69,7 

543  

5 4 3  

23 

23 

23 

20 

3 

20 

20 

34,s 

34,s 

34,s 

30,3 

4,5 

30,3 

30,3 

6 

6 

6 

12 

17 

12 

12 

9,O 

9,O 

. 9,O 

18,l 

25,s 

18,l 

18,l 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, makp 14 orang @tau 2 1,2 % &ri 

guru penjas mengatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa guru penjas sebelum 

mengajar selalu membuat program tahunan sesuai dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Sedangkan 30 orang atau 45,4 % dari guru penjas mengatakan rap-ragu 

dengan pernyataan bahwa guru penjas selalu membuat program tahunan sesuai dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sementara itu 22 orang atau 33,3 % dari guru penjas 

mengatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa gum penjas selalu membuat 

program tahunan sesuai dengan tuntutan Kurikulurn Berbasis Kornpetensi. Selanjutnya 

dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa sebanyak 18 orang atau 27,2 % dari guru 

penjas mengatakan sangat setuju sebelurn mengajar selalu membuat program semeteran 

dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi. Sementara itu ditemukan bahwa 24 orang atau 36,3 % dari guru 

penjas mengatakan ragu-rap dengan pernyataan bahwa guru penjas selalu membuat 

program semeteran dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan tuntutan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. Selanjutnya juga ditemukan bahwa sebanyak 24 orang 

atau 36,3 % dari guru penjas mengatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa 

guru penjas selalu membuat program semesteran dalam melaksanakan Proses Belajar 

Mengajar sesuai dengan tuntutan Kurikulurn Berbasis Kompetensi. 

Temuan lain mengatakan bahwa sebanyak 22 orang atau 33,3 % dari guru 

penjas mengatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa guru penjas selalu membuat 

silabus sesuai dengan tuntutan Kurikulum Berbasis Kompetensi sebelum mengajar. 

Sementara itu ditemukan bahwa 24 orang atau 36,3 % dari guru penjas mengatakan ragu- 

ragu dengan pemyataan bahwa guru penjas selalu membuat silabus dalam melaksanakan 



Proses Belajar Mengajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum Berbasis Kornpetensi. 

Selanjutnya juga ditemukan bahwa sebanyak 20 orang atau 30,3 % dari guru penjas 

mengatakan sangat tidak setuju dengan pemyataan bahwa guru penjas selalu membuat 

silabus dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi. 

Dalam merencanakan persiapan pembelajaran dinyatakan oleh 16 orang atau 

24,2 % dari Guru Penjas sangat setuju bahwa dikembangkan dari slabus, sedangkan 50 

orang atau 75,7 % dari Guru Penjas menyatakan ragu-ragu dalam rnerencanakan 

persiapan pembelajaran dikembangkan dari silabus, sementara itu tidak satupun Guru 

Penjas mengatakan tidak setuju dalarn mengembangkan rencana pembelajaran dari 

silabus. 

Untuk menyusun silabus dinyatakan oleh 45 orang atau 68,l % dari Guru Penjas 

sebaiknya Guru Penjas itu langsung terlibat, sedangkan yang menyatakan ragu-ragu 

sebanyak 15 orang atau 22,7 % dari Guru Penjas bahwa menyusun silabus Guru Penjas 

terlibat langsung, sementara itu sebanyak 6 orang atau 9,O % dari Guru Penjas 

menyatakan sangat tidak setuju Guru Penjas terlibat langsung dalam menyusun silabus. 

Agar lebih terampil Guru Penjas dalam penyusunan perencanaan maka 

sebaiknya Guru-guru Penjas tersebut diadakan pelatihan penyusunan perncanaan lebih 

dahulu, ha1 ini dinyatakan oleh 55 orang atau 83,3 % dari Guru Penjas sangat setuju 

diadakan pelatihan sebelum menyusun perencanaan pembelajaran, sedangkan sebanyak 

11 orang atau l6,6 % dari Guru Penjas menyatakan rap-ragu diadakan pelatihan 

sebelum menyusun perencanaan pembelajaran, sedangkan tidak ada satupun dari Guru 



Penjas menyatakan tidak setuju diadakan pelatihan sebelum menyusun perencanaan 

pembelajaran. 

Sebelum menyusun perencanaan pembelajaran seperti dikatakan oleh 37 orang 

atau 56,O % dari Guru Penjas sangat setuju jika sebelurn membuat perencanaan terlibih 

dahulu mecari dan membaca buku-buku suber yang relevan dengan materi ajar, sebanyak 

23 orang atau 34,8 % dari Guru Penjas mengatakan ragu-rap jika sebelum membuat 

perencanaan terlibih dahulu mecari dan membaca buku-buku suber yang relevan dengan 

materi ajar, dan sebanyak 6 orang atau 9,O % dari Guru Penjas mengatakan sangat tidak 

setuju jika sebelurn membuat perencanaan terlibih dahulu mecari dan membaca buku- 

buku suber yang relevan dengan materi ajar. 

Untuk memilih materi, metode dan penilaian dinyatakan oleh 36 orang atau 543  

% dari Guru Penjas sangat setuju bila materi, metode d m  alat penilaian hams sesuai 

dengan kompensi dasar yang dirumuskan. Sedangkan sebanyak 20 orang atau 30,3 % dari 

Gum Penjas ragu-ragu bila materi, metode dan alat penilaian harus sesuai dengan 

kompensi dasar yang dirumuskan, dan sebanyak 12 orang atau 18,l % dari Guru Penjas 

sangat tidak setuju bila materi, metode dan alat penilaian harus sesuai dengan kompensi 

dasar yang dirumuskan. Sedangkan untuk mencapai kompetensi dasar dalam 

pembelajaran penjas dinyatakan oleh 46 orang atau 69,7 % dari Guru Penjas sangat setuju 

pernyataan waktu tidak cukup untuk mencapai kompetensi dasar. Dan sebanyak 3 orang 

atau 4,5 % dari Guru Penjas ragu-ragu pernyataan waktu tidak cukup untuk mencapai 

kompetensi dasar, sedangkan sebanyak 17 orang atau 25,8 % dari Guru Penjas sangat 

tidak setuju pernyataan waktu tidak cukup untuk mencapai kompetensi dasar. 



Tabel 2. Persepsi Guru Penjas Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Penjas Sesuai 
dengan Tuntutan Kurikulurn Berbasis Kompetensi. 

No 

1. 

I 
2. 

3. 

4. 

5. 

Total Pernya taan 

Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani memungkinkan 
siswa mengembangkan 
kompetensinya dalam 
aspek kognitif, motorik, 
nfehif dan sosial 
Materi yang dipelajari 
siswa disesuaikan dengan 
berbagai kompetensi yang 
hams dimiliki 
Guru Penjas dalam 
menyaji kan pembelajaran 
lebih banyak mengunakan 
medode dedukf  
Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani menuntut 
penggunaan metode yang 
bervariasi agar siswa 
termotivasi untuk lebih 
aktif belajar 
Metode yang digunakan 
harus menyediakan 
beragam pengalaman 
belajar melalui contoh dan 

] bukti yang nyata. 

f 
66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

O h  

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2 00 

100 

F 
16 

8 

3 

- 

8 

6 

7 

8 

f 
16 

46 

46 

56 

36 

24 

43 

36 

6. 

7. 

8. 

Alternatif Jawaban 
STS 

O h  

24,2 

2 1 

4,5 

- 

12, 1 

9 

10,6 

12,l 

SS 
O h  

24,5 

69,6 

69,6 

84, 8 

54,5 

36,3 

65, 1 

54,5 

Berbagai pengalaman 
belajar siswa hams 
dilakukan dibawah 
bimbingan Guru Penjas 
Siswa hams aktif dan kritis 
dalam mengemukakan 
pendapat walaupun 
berbeda dngan pendapat 
guru. 
Media pembelajaran yang 
diperlukan lebih mudah 
didapat Karena 
disesuai kan dengan 

f 
34 

12 

17 

10 

22 

36 

16 

22 

RR 
O h  

5 1,5 

18,l 

25,7 

15,5 

33 ,3  

54, 5 

24, 2 

33,3 



Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan maka 16 orang atau 24,2 O h  dari 

Guru Penjas mengatakan sangat setuju dalam pelaksanaan ada empat domeind yang 

dicapai dalam pelaksanaan Pembelajaran Penjas yaitu unsur kognitif, motorik afekti f dan 

sosil. Sedang sebanyak 34 orang atau 5 1,5 % dari Guru Penjas mengatakan ragu-ragu 

dalam pelaksanaan ada empat domeind yang dicapai yaitu unsur kognitif, motorik afektif 

dan sosil. Kemudian sebanyak 16 orang atau 24,2 % mengatakan tidak setuju dalam 

pelaksanaan ada empat domeind yang dicapai yaitu unsur kognitif, motorik afektif dan 

sosil. 

Dalam penelitian ini temui bahwa dalam melaksanakan pembelajaran Penjas 

sebanyak orang atau 69,6 % dari Guru Penjas mengatakan sebelum pembelajaran 

dimulai dia memeberikan penjelasan, pemanasan dan dilanjutkan kepada inti 

pembelajaran dan ditutup dengan pel-lenangan. Sedangkan sebanyak 12 orang atau 18,l % 

dari Guru Penjas mengatakan ragu-ragu sebelum pembelajaran dimulai dia memeberikan 

penjelasan, pemanasan dan dilanjutkan kepada inti pembelajaran dan ditutup dengan 

100 

100 

100 

33,3 

24,2 

54,5 

9. 

10. 

11 

36 

43 

24 

lingkungan sekolah. 
Media pembelajaran dapat 
disediakan oleh guru 
maupun siswa tanpa 
memerlukan biaya yang 
mahal. 
Buku-buku Penjas sebagai 
surnber yang ada telah 
sesuai dengan KBK, baik 
untuk pegangan guru 
mupun siswa. 
Pengaturan organisasi 
pem be laj aran 
memungkinkan anak bebas 
melakukan aktifitas baik 
dilapangan, kolom renang 
dan dikelas. 

8 

7 

6 

54,5 

65,l 

36,3 

12,l 

10,6 

9,O 

22 

16 

36 

66 

66 

66 



penenangan. Selanjutnya ditemukan sebanyak 8 orang atau 12,l % dari Guru PerEjas 

mengatakan sangat tidak setuju bahwa sebelum pembelajaran dimulai dia memeberikan 

penjelasan, pemanasan dan dilanjutkan kepada inti pembelajaran dan ditutup dengan 

penenangan. 

Pemilihan materi ajar dikatakan oleh 46 orang atau 69,6 % dari Guru Penjas 

sangat setuju bila pemilihan materi ajar hams disesuaikan dengan kompetensi dasar yang 

diharapkan. Sedangkan sebanyak 17 orang atau 25,7 % dari Guru Penjas ragu-ragu bila 

pemilihan materi ajar hams disesuaikan dengan kompetensi dasar yang diharapkan. 

Selanjut dikatakan oleh 3 orang atau 4,5 % dari Guru Penjas sangat tidak setuju bila 

pemilihan materi ajar hams disesuaikan dengan kompetensi dasar yang diharapkan. 

Materi yang diajarkan juga disesuaikan dengan pengalaman belajar siswa dan 

keterampilan hidup seperti dinyatakan oleh 56 orang atau 84,8 % dari Guru Penjas 

sangat setuju bila materi yang diajarkan juga disesuaikan dengan pengalaman belajar 

siswa clan keterampilan hidup. Sebanyak 10 orang atau 15,l % dari Guru Penjas ragu- 

ragu bila materi yang diajarkan juga disesuaikan dengan pengalaman belajar siswa dan 

keterampilan hdup. Sedangkan tidak ada satupun dari Guru Penjas menyatakan sangat 

tidak setuju bila materi yang diajarkan juga disesuaikan dengan pengalaman belajar siswa 

dan keterampilan hidup. 

Penggunaan media seperti dikatakan oleh 36 orang atau 54, 5 % dari Guru 

Penjas sangat setuju jika disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Sebanyak 22 orang atau 

33, 3 % dari Guru Penjas ragu-ragu jika disesuaikan dengan lingkungan sekolah, dan 

sebanyak 8 orang atau 12,l % dari Guru Penjas sangat tidak setuju jika disesuaikan 

dengan lingkungan sekolah. Dalam mengorganisir pembelajaran Penjas dilapangan dan 



dikelas dinyatakan oleh 24 orang atau 36,3 % dari Guru Penjas sangat setuju bila dalam 

pengorganisasian pembelajaran siswa bebas berkeliaran di lapangan dan dikelas. 

Sedangkan sebanyak 36 orang atau 543 % dari Guru Penjas ragu-ragu bila dalam 

pengorganisasian pembelajaran siswa bebas berkeliaran di lapangan dan dikelas, dan 

sebanyak 6 orang atau 9,O % dari Guru Penjas sangat tidak setuju bila dalam 

pengorganisasian pembelajaran siswa bebas berkeliaran di lapangan dan dikelas. 

Sebelum pelaksanaan pembeljaran dinyatakan sebanyak 43 orang atau 65, 1 % 

dari Guru Penjas sangat setuju bila buku ajar atau buku sumber disesuai dengan tuntutan 

KBK. Sementara sebanyak 16 orang atau 24,2 % dari Guru Penjas ragu-ragu bila buku 

ajar atau buku surnber disesuai dengan tuntutan KBK, senyak 7 orang atau 10,6 % dari 

Guru Penjas sangat tidak setuju bila buku ajar atau buku sumber disesuai dengan tuntutan 

KBK. 



Tabel 3. Persepsi Guru Penjas Terhadap Evaluasi Pembelajaran Sesuai dengan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Total Pernyataan 

Alat penilaian yang 
digunakan dapat mengukur 
4 dmaind (kognitif, 
motorik, afektif dan 
social). . 
Alat penilaian sebaiknya 
disesuai kan dengan standar 
kompetensi Yang 
di harapkan. 
Tes sebaiknya 
dilaksanakan dalam bentuk 
pre tes, tengah dan pos tes. 
Penilaian yang diberikan 
hams berkesinambungan, 
adil, terbuka dan 
menyel uruh 
Hasil penilaian hams dapat 
mengambarkan kopetensi 
yang telah dikuasai oleh 
anak. 
Guru Penjas memerlukan 
remedial dan bimbingan 
pada siswa yang belum 
menguasai kompetensi 
tertentu. 
Pemberian remedial dan 
pengayaan memberatkan 
guru karena memerlukan 
tambahan waktu. 
Sangat diharapkan tes 
sesuai dengan materi atau 
pengalaman belajar 
dilahukan 

f 
66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

O h  

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

f 
44 

48 

29 

42 

41 

54 

4 1 

54 

Alternatif Jawaban 
SS 

O h  

66,6 

72,7 

43,9 

63,6 

62,l 

81,8 

62,l 

81,8 

RR STS 
f 
13 

12 

4 

12 

5 

7 

5 

7 

O h  

13, 
66 

9,O 

50,0 

18, 1 

33,3 

7 ,5  

33,3 

7,5 

O h  I 
19,6 

18,l 

6,O 

18,l 

7,5 

10,6 

7,5 

10,6 

f 
9 

6 

33 

12 

20 

5 

20 

5 



Dalam memilih instrument penilaian ternyata sebanyak 44 orang atau 66,6 % dari 

Guru Penjas mengatakan bahwa sangat setuju apabila alat evaluasi disesuaikan dengan 

kemampuan kognitif, motorik afektif dan social. Sedangkan sebanyak 13 orang atau 19,6 

% dari Guru Penjas ragu-ragu mengatakan bahwa sangat setuju apabila alat evaluasi 

disesuaikan dengan kemampuan kognitif, motorik afektif dan social, dan sebanyak 9 

orang atau 13, 6 % dari Guru Penjas mengatakan bahwa sangat setuju apabila alat 

evaluasi disesuaikan dengan kemampuan kognitif, motorik afektif dan social. 

Kemudian dinyatakan pula oleh 48 orang atau 72, 7 % dari Guru Penjas Sangat 

setuju bila alat penilaian yang digunakan disesuaikan dengan standard kompetensi. 

Selanjut dinyatakan oleh 12 orang atau 18, 1 % dari Guru Penjas ragu-ragu bila alat 

penilaian yang digunakan disesuaikan dengan standard kompetensi, dan sebanyak 6 

orang atau 9,O % dari Guru Penjas sangat tidak setuju ragu bila alat penilaian yang 

digunakan disesuaikan dengan standard kompetensi. 

Selanjutnya dalam penelitian ini ternyata sebanyak 29 orang atau 43,9 % dari 

Guru Penjas sangat setuju bahwa pelaksanaan penilaian dengan pre tes, mid tes dan post 

tes. Sedangkan sebanyak 4 orang atau 6,O % dari Guru Penjas ragu-ragu bahwa 

pelaksanaan penilaian dengan pre tes, mid tes dan post tes, dan sebanyak 33 orang atau 

50, 0 % mengatakan sangat tidak setuju bahwa pelaksanaan penilaian dengan pre tes, 

mid tes dan post tes. 

Berkaitan dengan standar kompetensi dinyatakan sebanyak 42 orang atau 63,6 O h  

dari Guru Penjas sangat setuju bila alat penilaian disesuaikan dengan standard 

kompetensi yang diharapkan. Sedangkan sebanyak 12 orang atau 18, 1 % dari Guru r 

ragu-ragu bila alat penilaian disesuaikan dengan standard kompetensi yang 



diharapkan,dan sebanyak 12 orang atau 18, 1 % sanagat tidak setuju bila alat penilaian 

disesuaikan dengan standard kompetensi yang diharapkan. 

Selanjut nya yang berkaitan dengan pemberian remedial dinyatakan oleh 4 1 orang 

atau 62, 1 % dari Guru Penjas sangat setuju jika siswa yang belum mencapai standard 

diberikan remideal. Kemudian sebanyak 5 orang atau 7, 5 % dari Guru Penjas ragu-ragu 

jika siswa yang belurn mencapai standard diberikan remideal, dan sebanyak 20 orang 

atau 33, 3 % dari Guru Penjas sangat tidak setuju jika siswa yang belum mencapai 

standard diberikan rernideal 

Alat tes harus chsesuai dengan materi ajar dan pengalaman belajar siswa seperti 

dinyatakan oleh 54 orang atau 8 1,8 % dari Guru Penjas sangat setuju apabila materi ajar 

dan pengalaman belajar siswa dan alat evaluasainya disesuai dengan materi dan 

pengalaman belajar siswa. Senayak 7 orang atau 10,6 % dari Guru Penjas rap-ragu 

apabila materi ajar dan pengalaman belajar siswa dan alat evaluasainya disesuai dengan 

materi dan pengalaman belajar siswa, dan sebanyak 5 orang atau 7,5 % dari Guru Penjas 

sangat tidak setu apabila materi ajar dan pengalaman belajar siswa dan alat evaluasainya 

hsesuai dengan materi dan pengalaman belajar siswa. 

Berkaitan dengan persepsi guru penjas tentang masalah aktual yang dirasakan 

oleh respoden yang diungkap melalui instrumen mengenai perencanaan,pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran yang didasri oleh KBK seperti berikut ini. 

Banyak ha1 yang dihadapi dan dirasakan oleh guru penjas dilapangan setelah adanya 

instruksi dalam pengunaan KBK sejak tahun uji coba 2003 serta dilaksanakan pada tahun 

200412005. Sementara itu turun lagi edaran yaitu PERATURAN MENTERI 

PENDDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 



TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN 

DASAR DAN MENEGAH, maka guru penjas dalam ha1 ini berada pada posisi sulit 

dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajran penjas. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka pada bagiaa ini dilanjutkan dengan 

pembahasan terhadap hasil temuan tersebut. 

1. Persepsi Guru Penjas terhadap Perencanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani 
Sesuai dengan Tuntutan KBK 

Dalam usaha pelaksanaan pembelajaran secara efektif dan efesien, maka 

seharusnyanyalah setiap Guru Penjas membuat perencanaadsilabus tahunan, semesteran 

dan harian. 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 siap atau tidaknya Guru Penjas 

dalam menyusun perencanaan apakah itu perencanaan harian semesteran ataupun 

perencanaan tahunan. 

Menurut Hajanto dalam 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 efekhf dan 

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

pentingnya perencanaan pengajaran sebelum sesorang guru memulai proses 

pembelaj aran. 

Dengan perencanaan yang matang, maka kesiapan guru dalam mengajar juga 

akan lebih baik sehingga tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan 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 SUTERA 

Pesisir Selatan 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 SUTERA 

menerapakan kurikulum berbasis kompetensi. 

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

mengajar di SD Negeri di Kecamatan SUTERA 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 belum sarnpainya ke Negari-Negari pelaksanaan penataran, pelatihan 

mengenai KBK. Kemudian terungkap juga bahwa guru-guru penjas di Kecamatan 

SUTERA sudah terbiasa mengunakan persiapan pembelajaran dengan Satuan Pelajaran, 

sehingga sulit b a g  mereka untuk memahami 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. Di samping guru, para ahli atau tokoh 

masyarakat di daerah tersebut dapat pula dilibatkan. Mulyasa (2005 : 168) 

mengemukakan beberapa kreteria yang hams dimiliki sekolah bila ingin mengembangkan 

sesuatu yang sudah terpola dengan jelas silabus yaitu: 

a. Tenaga pengembang silabus yang potensial dan profesional 

b. Kemampuan menggali dana 

c. Kemampuan untuk meningkatkan kualitas 

d. Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis. 

e. Kemampuan menjalin hubungan dengan masyarakat. 

f. Guru penjas yang berkuaitas. 

Mempedomani kreteria yang dikemukakan terdahulu, maka jelas didalarn 

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 barangkali bila sekolah telah dapat 

memenuh kreteria tertera pada bagian terdahulu serta dapat memanfaatkan peluang 

dalam mengembangkan silabus sendiri maka terbuka kesempatan bagi sekolah ataupun 

guru untuk mengembangkan kreatifitas melalui 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 guru penjas 

hams membuat 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. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa persepsi guru-guru penjas terhadap pembuatan perencanaan pembelajaran 

sebelum mengajar sangat perlu dilakukan, tentunya perencanaan dimaksud adalah 

perncanaan yang mengacuh kepada kunkulum berbasis kompetensi. Namun pihak 

PEMDA tentunya perlu mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan 

kesekolah-sekolah paling tidak kepada kepala-kepala sekolah, sehingga kepala sekolah 

dapat mengantisipasi segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh guru-guru penjas 

2. Persepsi Guru Penjas Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Penjas 
Sesuai dengan Tuntutan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

Dalam pelaksanaan pengajaran Penjas, menetapkan standar kompetensi dan 

kompetesi dasar, meumuskan materi ajar, menentukan indikator dan pengalaman belajar 

serta strategi dan metode dalam mengangajar yang tepat sangat mempengruhi berhasil 

tidaknya seorang guru penjas dalam melaksanakan pembelajaran penjas. Karena dengan 

menetapkan standar kompetensi dan kompetesi dasar, meumuskan materi ajar, 

menentukan indikator dan pengalaman belajar serta strategi dan metode yang tepat siswa 

akan tertarik dalam mengikuti setiap kegatan pembelajaran penjas yang diberikan guru. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran penjas yang didasari oleh KBK, guru penjas lebih 

cenderung mengunakan deduktif dimana hampir semua 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 melakukan kesalahan 

terhadap gerakan, guru penjas memberikan latihqn serta guru penjas melakukan 

pentrapan terbadap rnateri ajar secarz sederhana, dengan dernikian siswa lebih banyak 

fasif dan selalu mengikuti apa yang dilakukan guru penja. 

Namun demikian pada materi ajar tertentu kelas yang sudah paham dengan 

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

memberikan tugas gerakan terbuka, mencari kebenaran terhadqp 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 surnber 

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

lapangan, stop woch dan lain sebagainya, sehingga proses belajar mengajar berjalan 

dengan baik. 

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. h i  

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

dengan proses pembelajaran yaitu: (1 ) berpusat pada siswa dengan segala keragarnannya, 

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

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

menciptakan kondisi yang menyenangkan, nyaman dan jauh dari perilaku yang 

menyakitkan perasaan siswa, dan ( 5 )  menciptakan beragam kemampuan dan pengalaman 

belajar siswa. 

Buku - buku sebagai sumber belajar serta media pembelajaran merupakan 

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

penelitian ini drtemukan bahwa hampir sebagian besar dari responden merasa bahwa 

buku-buku surnber belajar, alat-alat pembelajaran, media pengajaran serta buku-buku 

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

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

belum mampu mengelola dan memanfaatkan surnber belajar dan medra 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 sumber yang ada di luar diri seseorang yang memungkinkan 

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

Berdasarkan hasil analisis clan pemhasan tersebut, ternyata persepsi guru-guru 

penjas terhadap pelaksanaan pembelajaran penjas belum bejalan sebagaimana yang 

diharapkan dan sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi. 

3. Persepsi Guru Penjas Terhadap Evaluasi Pembelajaran Sesuai Dengan 
Kurikulurn Berbasis Kompetensi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketuntasan peserta didik yang 

telah menguasai kompetensi dasar, untuk mengetahui sejauh mana siswa memperoleh 

ilmu yang telah diberikan dan juga sebagai ukuran untuk melihat sejauh mana 

keberhasilan guru dalam memberikan pelajaran. Hasil penilaian akan bermamfaat untuk 

mengatahui sikap dan minat siswa terhadap pelajaran Penjas sehingga hasilnya dapat 

dimamfaatkan untuk memperbaiki sikap serta minat siswa tersebut dalam pembelajaran 

Penjas. 

Dalam KBK penilaian dilakukan disetiap akhir pembelajaran setelah materi 

yang diberikan selesai. Kemudian diakhir semester diuji kemampuan motorik yang telah 

dikuasai siswa. Setelah penilaian dilakukan terhadap siswa, maka akan diberikan 

remedial terhadap siswa yang belum marnpu menyelesaikan tugasnya untuk melengkapi 

kekurangan nilainya. Untuk memudahkan dalam memberikan penilaian seobjektif 

mungkin maka disetiap aktifitas pembelajaran dan penilaian yang dilakukan sebaiknya 

menggunakan lembar pengamatan. 

Berdasarkan hasil penelitian, Guru Penjas melakukan penilaian disetiap akhir 

pembelajaran, menilai keterampilan motorik siswa dan memberikan remedial teaching 



bagi siswa yang belurn menguasai suatu standar kompetensi yang ditetapkan. Namun 

dmikian di SD-SD Negeri Kecamatan SUTERA belum semua guru penjas membuat 

lembar pengamatan dalam setiap proses pembelajaran dan disetiap penilaian. Dari uraian 

di atas maka dapat dikatakan bahwa persepsi guru penjas di SD Negeri Kecamatan 

SUTERA dalam melakukan evaluasi penjas di SD-SD Negeri di Kecamatan Sutera baru 

sebagian kecil dari guru penjas dimaksud. 



BAB VI 

KESMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan : 

1. Sebagian besar guru-guru penjas SD Negeri di Kecamatan Sutera berpersepsi 

bahwa penyusunan silabus sebelum mengajar menambah beban tugas mereka apa 

lagi persiapan tersebut mengacuh kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

sedangkan sebelumnya mereka belurn mengenal KBK dimaksud. 

2. Guru-guru penjas SD Negeri di Kecamatan Sutera mengatakan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran penjas sebagian dari mereka telah melaksanakan sesuai 

dengan tuntutan KBK, namun sebagian lainnya masih melaksanakan 

pembelajaran penjas mengacuh Kurikulurn tahun 1 974 

3. Persepsi guru-guru penjas tentang evaluasi, dinyatakan oleh hampir seluruhnya 

guru-guru penjas belurn melaksanakannya sesuai dengan tuntutan KBK. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada : 

1. Kepala-kepala sekolah hendaknya selalu mendorong guru-guru penjas sebelum 

mengajar membuat persiapan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2. Disarankan kepada guru-guru penjas supaya lebih proaktif untuk mencari 

pembaharuan-pembaharuan terutama terkait dengan pengembangan diri seperti 

penataran KBK, KTSP dll. 



3. Kepala Sekolah untuk memberikan perhatian yang lebih pada Pelajaran Penjas 

disekolah yang ia pimpin, sehingga tidak muncul pandangan bahwa mata 

pelajaran Penjas merupakan mata pelajaran pelengkap. 

4. Pihak Fakultas Ilmu Keolaharagaan untuk membekali mahasiswanya terhadap 

KBK dengan melakukan tahap pengenalan awal dengan menyikapinya dalam 

pengajaran Micro Teaching. 

5. Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan diharapkan dapat menerapkan KBK 

disaat melakukan PL di sekolah latihan. Ini dilahukan sebagai sosialisasi terhadap 

KBK, sehingga nanti setelah menjadi seorang tenaga pendidik yang sebenamya 

bisa mengaplikasi kannya dengan baik. 
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Lampiran 2 

Tabel 1 Populasi dan Sampel 



Lampiran 3 

Tabel 1. Persepsi Guru Penjas terhadap Perencanaan Pengajaran Pendidikan 
Jasmani Sesuai dengan Tuntutan KBK 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6 .  

7. 

8. 

9. 

10. 

Pernyataan 

Perencanaan pembelajaran 
dikembangkan berdasarkan 
silabus 
Silabus yang digunakan 
sebaiknya disusun oleh tim 
yang telah ditentukan 
termasuk guru 
Guru Penjas yang terlibat 
dalam penyusunan silabus 
harus ditatar terleblh dahulu. 
Penyusunan silabus menurut 
Kurikulum Berbasis 
Kompetensi dapat dipahami 
karena komponennya tidak 
terlalu rumit. 
Guru-gum Penjas telah 
dilatih untuk 
mengembangkan program 
tahunan, semester, menjadi 
silabus dan rencana 
pembelajaran. 
Guru-guru Penjas membuat 
rencana pembelajaran setiap 
akan melaksanakan 
pembelajaran. 
Rencana pembelajaran dibuat 
secara keseluruhan pada awal 
semester oleh tim, guru 
Penjas tinggal 
melaksanakannya 
Pengembangan silabus, 
program semester, tahunan 
dan rencana pembelajaran 
tidak terlalu mernbebani tugas 

Referensi Isumber yang 
dibutuhkan telah tersedia atau 
mudah didapat 
Guru-gum Penjas sebelum 
membuat silabus dan 

SS 
Total 

f Ye 
STS 

Alternatif Jawaban 
RR 

f % f % f %  
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12. 

13. 

14 

15 

perencanaan, selalu 
menyrapkan sumber bacaan 
terlebih dahulu. 
Sebelum menyusun 
perencanaan Pernbelajaran 
Guru Penjas selalu membaca 
beberapa surnber lebih dulu 
Guru Penjas memilih materi 
yang cocok untuk mendukung 
pencapaian kompetensi dan 
hasil belajar. 
Waktu yang tersedia dirasa 
cukup untuk menguasai 
kompetensi dasar yang 
diharapkan. 
Metode dan strategi yang 
akan digunakan hams 
dicanturnkan dalam rencana 
pembelajaran 
Alat penilaian yang dirancang 
hams mengacu pada penilaian 
setiap kompetensi yang telah 
ditetapkan. 



Lampiran 4 

Tabel 2. Persepsi Guru Penjas Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Penjas Sesuai 
dengan Tuntutan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

No 

I .  

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Pernyataan 

Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani memungkinkan 
siswa mengembangkan 
kompetensinya dalam aspek 
kognitif, motorik, afektif clan 
sosial 
Materi yang dipelajari siswa 
disesuaikan dengan berbagai 
kompetensi yang hams 
dirniliki 
Guru Penjas dalam 
menyajikan pembelajaran 
letnh banyak mengunakan 
medode deduktif 
Pernbelajaran Pendidikan 
Jasmani menuntut 
penggunaan metode yang 
bervariasi agar siswa 
termotivasi untuk lebih aktif 
belajar 
Metode yang digunakan harus 
menyediakan beragam 
pengalaman belajar melalui 
contoh dan bukti yang nyata. 
Berbagai pengalaman belajar 
siswa hams dilakukan 
dibawah bimbingan Guru 
Penjas 
Siswa harus aktif dan kritis 
dalam mengemukakan 
pendapat walaupun berbeda 
dngan pendapat guru. 
Media pembelaiaran yang 
diperlukan lebih mudah 
didapat Karena disesuaikan 
dengan lingkungan sekolah. 
Media pembelajaran dapat 
disediakan oleh guru maupun 
siswa tanpa memerlukan 
biaya yang mahal. 
Buku-buku Penjas sebagai 

SS 
Total 

f O/o 
STS 

Alternatif Jawaban 
RR 

f % f % F %  
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surnber yang ada telah sesuai 
dengan KBK, baik untuk 
pegangan guru mupun siswa. 
Pengaturan organisasi 
pembelajaran memungkinkan 
anak bebas melakukan 
&tifitas baik dilapangan, 
kolom renang dan dlkelas. 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

LEMBAGR PENELITBAN 
Jalan Prof. Dr. Harnka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450, 

Operator 7051260,7058691 Pes. 213 Fax. 443450, 7055628 E-mall : Ipunp@telkom.net 

24 Mei 2006 

Yth. : I<cpa!a Dinas Pendidil<nn 
ICahupatcn Pcsisir Selatnn 
I'ninan 

Ilcngan hormal. 
Schubungan dcngan permohonan I'encliti Universitas Negeri Padang tanggal 9 Mei 2006 
pcrihal scperti poltok surat, dengan ini kalni mohon ltiranya Saudara memberi iyin kepada 
nama : 

Icetua Pencliti : Nama : Drs. Kibadra 
NIP. : 131460571 
Jurusan / Fakultas : Pendidiltan Olnhraga / Fakultas Ilrnu 

I<eolaliragaan 

Anygota Peneliti : Nania : Drs. Erinazar 

lJntul< mengumpulkan data penelitian : 

S L I ~ L I ~  : Persepsi Guru Penjas terliadap Pendekatan Pembelajaran Pe11.jas 
Berdasarltan Kuriltululn Berbasis ICompetensi di SI) Negeri 
I<ccaliiatali Sutra I'esisir Sclatan 

I .ol<asi : SD se Icecarnatan Sutra Pesisir Selatan 
Waktu : 9 Mei s/d 9 September 2006 

Atas bantuan dan lterjasarna Saudara, kami sampailtan terilna ltasih. 

31- llniversitas Ncge 
- ST1 se Kecalnatan Sutra Pesisir Selatan 
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Ketua Pelaksana 

a. Nama dan gelar Akademik 

b. Pangkat/Golongan/NIP 

c. Jabatan Fungsional 

d. Bidang Keahlian 

e. FakultasIProgram Studi 

Anggota Pelaksana 

a. Nama dan gelar Akademik 

b. Pangkat/Golongan/NIP 

c. Jabatan Fungsional 

d. Bidang Keahlian 

e. FakultasIProgram Studi 

: Drs.Kibadra 

: PenatafLektorI III/c 1 13 146057 1 

: Dosen 

: Didaktik Metodik Olahraga 

: Ilmu Keolahragaanl Penjas- UNP 

: Drs.Erinazar 

: Ass. AhliMedid IIIIa I 13 1460571 

: Dosen 

: Voli Ball 

: Ilmu Keolahragaanl Penjas- UNP 


	1.pdf

