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RINGIL{SAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran tentang bagaimana Persepsi Guru Kelas

Terhadap Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Penjaskes Pada Sekolah dasar Negeri Di
Kecamatan Makassar Kota Makassar. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Makassar Kota

Vakassar.
populasi dalam penelitian ini adalah guru umum yang terdaftar rnengajar sebagai gr$u

kelas pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar yang berjumlah

sebanyak 35 olang yang terdiri dari 6 orang guru lakiJaki dan 29 orang guru perempuan.vang

sekahgus d{ad*an sampel. Karena Jumlah populasl relatll sedlkrt maka dalam penehtlan lnl
penulis menarik sampel dengan cara total sampling, dimana mengambil semua populasi yang ada

iebagai sampel, seperti yang dikemukakan oleh Arikunto bahwa apabila subjeknya kurang dari

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 107o sampai 25% atau lebih. oleh
Larcrra ii.u pgpuiasi riaiarrr p,clciiiiarr iri sciuruiurya tiijadikal sarlpui yaiiu 35 urarry guru kcias

lang mengajar pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu dengan pendekatan krnlitatif
deskiptif, yang bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu apa adanya sebagaimana yang

dikemukakan oleh Arikunto bahwa: "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak
t--^t,.,,,1 ,,nr,,L -^^-,ii hi^^+-"i. t-r-^; h^-.,- ---^^^-h-.1 

.- ^-- -,1-^"^ r---- -.1- "^""'i-j;i;iiiii,iuu iijiiii;, iiiLiibi.J. ".ijuiiii;J lli;i-;i iiiiiitn iiiL i i66n, i,i/strr4',

tambahan dan pengurangan dari kejadian yang diteliti dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi guru kelas terhadap faktor perencanaan

dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar

Kota Makassar memperoleh angka penafsiran sebesar 87,4 dan memiliki kriteria penilaian sangat

tinssi Hal ini berarti kemamnrran slnr dalam merencanakan pemhelaiaran nenjasorkes nada

Sekolah Dasar Negeri di Kecarnatan Makassar Kota Makassar sangat tinggi. 2) Persepsi guru

kelas terhadap faktor pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar Negeri

di Kecamatan Makassar Kota Makassar memperoleh angka penafsiran sebesar 88,2 dan memiliki

kriteria penilaian sangat tinggi. Hal ini berarti kemampuan guru dalam pelaksanaan

pembelaiaran peniasorkes pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

sangat tinggi. 3) Persepsi guru kelas terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar penjaskes

pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar secan umum memiliki

iriteria yang tinggi, walaupun masih ada beberapa indikator yang memiliki angka penafsiran

yang lebih kecil. Hal ini sudah cukup dijadikan bukti bahwa kemampuan guru kelas dalam

pelJksanaan proses belajar mengajar penjaskes pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassar unggl.
Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 1) Sebagai sumbangan yang

berarti bagi perkembangan dunia pendidikan terutama pendidikan dasar. 2) Bermanfaat dan

berguna bagi Dinas Pendidikan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kualitas

p"ndidikao dasar. 3) Bermanfaat bagi penelitian yang lebih luas dalam rangka pengembangan

Feljaskcs.
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This study aims to see the description of how Teachers Perceptions class on

irripieirierriaiiuri oi Tvaciiirig iuid L-arr'rirrg Procesr C uidtuics Ai Siate Eieiricri'tary Sr,iruoi hi

\,lakassar District Makassar City. The location of this research is in Makassar District of
Makassar City.

The population in this study is the registered public teacher teaching as a classroom

teacher at the State Elementary School in Makassar Subdistrict Makassar City which amounted
r^ ?( --^nta nnnoic+ina ^f A *.1^ +a^^h-rq rrd 1Q fam.?lg l3onhorc."h^ ..a rlqn qrnrr-rler! aanarrca

vvgere!'rb '-"'--! !;;LiieiJ

the population is relatively small then in this study the authors draw samples by total sampling,

.ihictriakes all the existrng population as a sample, as proposed by Arikunto that ifthe subject is

less than 100, better taken all so that the research is a population study. Furthermore, il the

number of large subjects can be taken between 10 Vo to 25 7o or more. Therefore the population

in this study Jnrirely samoled that is 35 classroom teachers who teach at the State Elementarv

School in Makassar District Makassar Ciq/.
The method of research approach used by the researcher is descriptive qualitative

approach, which aims to reveal something as it is as stated by Arikunto that: "Descriptive

reiearch is a study that does not intend to test the hypothesis but only describes what is there

riithout any additional elements and reduction of events which was researched in the field.

The results showed that: 1) the perception of classroom teachers on the factors of
planning in physical education leaming at State Elementary School in Malassar Sub-District

Makassar goi an interpretation of 87.4 and has very high assessment criteria. This means that the

ability of teachers in planning leaming spofis physlcal tsducation and health at the State

Elemlntary School in tire District Makassar Makassar city is very high 2) The perception of
classroom teachers on the lactors ol physlcal educatlon leamrng at State Elementary Schoot ln
Makassar Sub-District Makassar got an inte{pretation score of 88.2 and has very high assessment

criteria. This means that the ability of teachers in the implementation of leaming sports physical

Education and health at the State Elernentary School in the District Makassar Makassar city is

very high. 3) The perception of classroom teachers towards the implementation of teaching and

i"orlirrg pruuyss ir pubiiu prirlary suiruui irr iviairassar Sub disirici lviakassar Ciiy gcrrcraiiy iras

high crrteria although there are some indicators that have smaller interpretation numbers. This is

en-ough to prove that the ability of classroom teachers in the implementation of teaching and

leaming process Physical education and Health Sciences at State Elementary School in Makassar

. District Makassar City high.
a^nal;t. +h-r ^^h t- .-l-^h li.rl_ l!'e rr-q::!!c.+. lhrn r+rrrl' ^'- lI A' ^ 'i-;+i^^'+'---"- Ji 
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contribution to the development of the world of education, especially primary education. 2)

Useful and useful for Dinas Pendidikan in taking policies related to the quality of basic

education. 3) Useful for broader research in order to develop Physical education and Health

Sciences.
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BAB I

PENDAHULUAN

-{.. Latar Belakang

Pendidikal memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan

kehidupan manusia. Berawal dari kesukesan di bidang pendidikan suatu bangsa

menjadi maju. Melalui pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas dicetak

untuk menjadl motor penggerak kemajuan dan kemakmuan bangsa. lndonesla

sebagai negara yang berkembang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia melalui pendidikan nasional.

Berdasarkan IJU No.20 Tahun 2003 tentans Sistem Pendidikan Nasional Bab

II Pasal 3 menginformasikan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional:

Pendidikan Nasional berfirngsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermarlabat dalam rangka mencerdaskan

kehldupan bangsa, bertuJuan untuk berkembargnya potensl peserta dldlk agar

menjadi manusia yang beriman dan berlaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

Negara vang detnokratis dan bertanggung iawab.

Pada dasamya pendidikan merupakan landasan penting untuk

mengembangkan kepribadian dan perkembangan intelektualisasi seseorang. Baik

pendldlkan yang datangnya dan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Seorang guru

merupakan pendidikan yang selalu ditauladani di sekolah karena selalu memberikan

pelajaran berharga bagi setiap siswa.

Pendidikan dasar dj Indonesia vanq diamanatkan konstitusi untuk meniadi

prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadamya. Pemerintah masih berorientasi

pada mengejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah,

sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim. Padahal, soal sarana dan prasarana

pendldlkan dl sehap sekolah unfuk menlngkatkan mutu pembelaJalan 1tu sudah dlatur



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana

dan prasarana. Peraturan rm memben arah soal kebeladaan perpustakaan dl setlap

sekolah.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang

Sistern Pendidikan Nasional atau vans lebih dikenal dengan sebutan Undang-undanq

Sistem Pendidikan Nasional GruSPN) pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa "Pendidikan

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, dan/atau latthan bagi peranannya di masa yang akan datang " Jika dikaji

leblh mendalam, batasan pendldlkan ml mengandung beberapa hal, yaltu:

1. Pendidikan itu merupakan usaha sadar, artinya tindakan mendidik bukan

merupakan tindakan yang bersifat refleks atau spontan tanpa tuj uan yang jelas,

mclainkan nerupakan tindakan yang rasional, disengaia, disiapkan. direncanakan

untuk mencapai tujuan tefientu. Tindakan mendidik harus berdasarkan atas tujuan

dan dengan alasan-alasan yang jelas dan rasional, bufurn tindakan serdmpungan

atctu asal-asalan.

2. Pendldlkan dlwuJudkan melalul tlga upaya clasar, yaltu blmblngan, pengajaran

dan atau latihan. Upaya pendidikan bukan hanya sekedar mengajar atau

menyampaikan materi pengetahuan tertentu pada siswa, melaintan juga

membimbing dan melatih- bahkan membimbinq meruoakan upava vang

didahulukan dari dua kegiatan lainnya. 3. bahwa tujuan pendidikan adalah untuk

menyiapkan peserta didik agar dapat berperan penting dalam kehidupannya di

masa yang akan datang. Artinya upaya membimbing' mengajar dan melatih

pesertadldlkltuharusdrorlentaslkanagalpesertadldlkmemlhklkemampuan,

pengetahuan, sikap dan berbagai keterampilan yang dibutuhkannya sehingga

kelak dia dapat memainkan peranan yang signifikan dalam kehidupan (Ahman,

1998: 5)

Untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia' Pemerintah membuat

perubahan-perubahan baru diantaranya Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan pen-Yempurnaan dari Kurikulum



Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini menekankan pada kecakapan-kecakapan

vang berguna untuk menghadapr permasalahan dalam kehldupan.

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) merupakan salah

satu bidang studi yang secara umum dapat menunjang mata pelajaran yang lain.

Bidang studi pendidikan jasnarn olahraqa dan kesehatan dapat menjadikan proses

pendidikan di sekolah menjadi lengkap, utuh dan mengantarkan siswa mengalami

pertumbuhan dalam dirinya.

Pendidikan yang integral secara menyeluruh merupakan bagian dari kegiatan

olahraga anak drdlk dalam lrngkungan sekolah. Pendrdlkan penjasorkes bertuJuan

untuk mempersiapkan siswa menuju kesehatan jasmani, rohani dan mental. Hal ini

disebabkan karena dalam materi penjaskes terdapat nilai keativitas, disiplin,

pengembangan iasmani. rohani. mental, etnosional. sosial, moral dan seni.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan penjaskes di lndonesia, pemerintah

menerapkan kurikulum penjasorkes di Sekolah Dasar menyatakan bahwa melalui

program penjasorkes yang teratur dan terencana, terarah dan berimbang hendaknya

dapat merungkatkan daya kualrtas peserta dldrk. Adapun tujuannya yang mehputl

pembentukan dan pembinaan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan

rohani. Penjasorkes di sekolah merupakan salah satu bidang studi yang harus diikuti

oleh sernua siswa.

Bldang studl ml dapat mengembangkan aspek-aspek potensl yang leblh luas

bita dibandingkan dengan bidang studi yang lainnya. Penjaskes tidak hanya dapat

mengembangan kemampuan dan keterampilan motorik peserta didik saja, tetapi dapat

juga mengembangkan kemampuan bemikir dan kemampuan bersikap mental

terhadap perkembangan peserta didik.

Menurut Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.

4l3NN 1987 Tanggal 14 Juli 1987 menyatakan: Perubahan kurikulum yang dulu

bemama mata pelajaran olahtega dan kesehatan (Orkes) berganfi menjadl penjaskes.

Perubahan atau pergantian kurikulum hanya terjadi dipermukaan saja, sedangkan

kualitas pembelajaran masih berbentuk seperti kurikulum yang lama, hal ini dapat



dilihat pada sebagian guru penjaskes yang masih terpaku pada pola pembelajaran

) ang lama.

Pelaksanaan pembelajaran olahraga pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan

llakassar Kota Makassar, belum terlaksana dengan maksimal, karena sarana dan

Drasarana belum memadai. Hal ini sesuai dengan kenvataan vang ditemukan di

lapangan masih banyak ditemui sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana

untuk kegiatan olahraga. Dengan demikian tujuan penjasorkes tidak pemah tercapai

dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

J umlah slswa dr tlngkat pendrdrkan tldak selmbang dengan alat olahraga yang

ada. Akibatnya pelaksanaan olahraga di lapangan terkesan sekedar melakukan

kewajiban saja pada rvaktu pernbelajararL yang penting guru sudah mengajarkan

materi aiarnya dan unpan balih dari siswa jarang terevaluasi oleh guru. Darnpak dari

semua pelaksanaan itu, terlihat dimana materi teori yang diberikan diruang kelas

tidak tampak aplikasinya di lapangan dan siswa sering menunjukan sikap kurang aktif

dan kreaktifdisaat praklek olahraga di lapangan.

PembelaJaran penJasorkes drlaksanakan dalam dua kegtatan yattu pelaJaran

yang bersifat praktek dan bersifat teori, dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan.

Materi kurikulum yang bersifat praklek diklasifikasikan terdiri dari berbagai cabang

olahraea. sepertii pemrainan olahraga. aktivitas oengembanaan" aktifitas ritmik.

senam, pendidikan luar kelas dan pendidikan kesehatan. Apabila dilihat dari distribusi

rvaktunya hanya satu kali dalam satu minggu dengan lama 2 x 35 menit, ha1 ini

memperkecil kemungkinan tercapainya tujuan yang trerhubungan dengan kesegaran

Jasmanl.

Adanya asumsi di Sekolah Dasar menyatakan bahwa guru penjasorkes jarang

membuat RPP dan silabus yang baru, guru hanya menyalin silabus dan RPP dari

tahun ke tahun sebelurnnya, karena apa vang akan diajarkan sudah ada didalam

konsep pemikiran guru te.sebut tanpa memikirkan kurikulum yang telah ditetapkan.

Tugas seorang guru wajib memahami bahwa silabus dan RPP merupakan

penjabaran tentang isi kurikulum yang akan di ajarkan kepada siswa. Jika guru



snj asorkes tidak menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dari tahun ke tahun dalam

membuat sllabus dan RPP, maka kuahtas pelaksanaan pembelaJaran tldak akan sesuat

len gan tuntutan kurikulum.

Selain itu guru penjasorkes kurang mendapat kesempatan di dalam menambah

ii a\\'asan dan keilmuwan dibidangnva, baik rnelalui seminar dan Denataran

penjasorkes sehingga pada waktu pelaksanaan pembelajaran penjasorkes di sekolah

kemampuan mereka kurang berkembang.

Penjasorkes merupakan suatu sistem pendidikan individu dalam proses yang

slstemlk dan slstematlk yang bertujuan untuk mentngkatkan kuahtas balk secara

kognitil afelctif dan motorik- Dalam pendidikan tersebut hasil yang akan dimiliki

oleh setiap individu siswa akan terkait erat dengan input, proses dan output, input

merupakan masulial dalarn hal ini adalah sisrva.

Setiap siswa tidaklah sama, dengan arti kata siswa merupakan individu-

rndividu yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. Dalam konsep

pendidikan disini, input dapat dikatakan sebagai bahan materi yang lain perlu di olah

atau dlproses. Proses dalam pen]askes merupakan suatu slstem pengolahan atau

tempat untuk mengolah siswa sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan, kesegaran

jasmani, keterarnpilan dan sikap. Dalam proses ini ada unsur-unsur penting yang

selalu menjdi bagian dalam setiap proses pembelaiaran penjaskes diantaranva:

tuj uan, materi, metode, kurikulum, sarana dan prasarana. Sedan$an output

merupakal keluaran atau hasil akhir yang dimiliki oleh setiap siswa setelah proses

pembelajaran penjasorkes dilaksanakan.

Menurut penuhs apabrla tanggung Jawab dan dlslphn ker]a guru tldak

terlaksana dalam kegiatan proses belajar mengajar tentu tidak akan tercipta suasana

pendidikan yang lebih baik. Tidak setnudah yang dibayangkan bahwa guru yang

sudah rnernpela.iari teori-teori mengaiar akan mampu mengaiar dengan baik. Namun

lebih dari itu seorang guru harus betul-betul profesional dan mampu menempatkan

materi pelajaran, menggunakan medi4 metode dan pengelolaan siswa serta

memberikan evaluasi dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diberikan oleh



guru dan akan lebih buruk lagi apabila seorang guru yang mengajar tidak sesuai

dengan brdang kellmuannya karena akan berpengaruh besar terhadap slswa dalam

proses belaj ar megajar.

Untuk menjawab tantangan ini diperlukan personil sekolah yang saling

bekerjasama terutama zuru-guru dengan kepala sekolah. Seorang guru harus memiliki

kemampuan dalam mendidik sehingga guru proaktif dalam pendidikan tersebut.

Mengingat penfingnya seorang guru yang professional yaitu, guru

mengajarkan bidang studi yang sesuai dengan bidang keilmuannya dan penuh

tanggung Jawab datam proses belaJar mengaJar, dalam usaha menumbuhkan lnsan-

insan yang berkualitas, maka sangat menarik untuk dicermati dalam sebuah lembaga

pendidikan bagaimana keprofesionalan seorang guru dalam proses pembelajaran

terutama pada guru penjaskes. sehingga proses belajar mengaiar dapat mencapai

tujuannya secara berhasil guna dan berdaya guna.

Untuk meningkatkan kemampuan dan kualitasnya dalam mengajar, seorang

guru membutuhkan bimbingan dan pembinaan, karena pada kenyataannya banyak

kesuhtai yang dlalamlnya. Dalam kondrsl yang demlkran bantuan dan masukkan dan

seoarang figur sargat dibutuhkan untuk menunjang potensi yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena di atas, merupakan indikasi bahwa pelaksanaan proses

belaiar menqajar peniaskes oleh guru penjasorkes belum terlaksana dengan tnaksimal.

Hal ini disebabkan oleh beberapa falitor seperti, 1) tanggung jawab guru penjasorkes

dalam proses belajar mengajar dan disiplin ke1a. 2) kemampuan guru merencanakan

program pembelajaran- 3) metode mengajar yang digunakan guru" 4) sarana dan

prasarana, 5) kemampuan guru dalam memodolrkasl maten, 6) motiasr belajar slswa,

7) media yang digunakan guru, 8) persepsi guru kelas, 9) kemampuan guru

merencanakan pembelajaraq 10) kemampuan guru melaksanakan pembelajaran, 11)

kemampuan guru mclgevaluasi pembelaiaran. Oleh karena itu penulis tcrtarik unfuk

mengadakan penelitian dengan judul "Persepsi Gwu kelas Terhadap Pelaksanaan

Proses Belajar Mengajar Penjaskes pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassai' yang akan dijadikan judul penelitian.
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B. Perurnusan Masalah

Bertolak danpada uraran latar belakang yang &paparkan dl atas, maka masalah

pokok yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran penjasorkes

pada Sekotah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar ?

2. Bagaimana kemampuan guru dalam melaksanakan penbelajaran penjasorkes

pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamakn Makassar Kota Makassar ?

3. Bagaimana kemampuan guru dalarn mengevaluasi pembelajaran penjasorkes

pada Sekolah Dasar Negen dl Kecamatan Makassar Kota Makassar ?
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A. Kajian Teori

1. Eakikat Persepsi

Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang cukup besar

sumbanganya dalam menilai suatu objek. Persepsi seseorarg terhadap suatu objek

atau penstiwa tidak akan sama, meskipun berhadapan dengan atau objek peristiwa

vang sama. Menurut Slagan (2004: 100), persepsr adalah proses yang mana

seseorang mengorganisasikan dan menginterprestasikan kesan-kesan sensorinya

dalam usahanya memberikan sesuatu makna tertentu kepada lingkungannya.

Sedangkan menurut Robbins (2001: 88) persepsi didefinisikan sebagai suatu proses

dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera

mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses indera, yaitu

msrupakan proses dltenmanya sttmulus oleh lndludu melalul alat rndera. Stimulus

yang dikenai alat indera tersebut kemudian diorganisasikan, diinterprestasikan

sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Dengan demikian

dapat dikemukakan bahwa persepsr itu meruDakan pengorganisasian.

penginterFestasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu

yang berarti, dan merupa.kan respon yang inlegrated dalam diri individu. Dengan

persepsi indrlvidu akan menyadari tentang keadaan disekitamya juga keadaan diri

sendlfl.

Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang sumbangannya terhadap

tingkah laku seseorang cukup besar. Dalam memandang objek atau peristiwa yang

sama, pengertian vang ditangkap oleh orang lain rnungkin berbeda. Obiek sekitar

yang kita tangkap dengan alat indera, kemudian diproyeksikan pada bagian-bagian

teitentu di otak sehingga kita bisa mengamati objek tersebut.



Berkaitan dengan uraian diatas, yang dimaksud dengan persepsi dalam

penelllan rn1 adalah tanggapan guru mengenal pelaksanaan proses belaJar mengajar

penjaskes yang sedang berjalan. Persepsi guru terhadap pelaksanaan proses belajar

mengajar penjaskes akan memberikan gambaran bagaimana sebenamya pelaksanaan

oroses belajar mengajar peniaskes selama ini. Setiap guru akan memberikan persepsi

vang berbeda terhadap apa yang dirasakan dan apa yang dialaminya dalam

pelaksanaan proses belajar mengajar penjaskes.

Wirawan (2002. 49) menjelaskan bahwa terbentuknya persepsi dipengaruhi

oleh beberapa hal, sebagal benkut :

1) Perhatian

Seluruh rangsang yang ada disekitar kita, tidak dapat kita tangkap sekaligus,

tetapi harus dilbkuskan pada satu atau dua objek saja. Perbedaan lbkus antara satu

orang dengan orang lain menyebababkan te{adinya perbedaan persepsi.

2) Set

Set adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul. Pertredaan setjuga

akan menyebabkan perbedaan persepsl.

3) Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun menetap dalam diri individu akan mempengaruhi

persepsi orang tersebut. Kebutuhan vang berbeda akan menvebabkan persepsi

yang berbeda pula bagi tiaptiap individu.

4) Sistem Nilai

Sistem nilai yang berlaku didalam masyarakat j uga berpengaruh terhadap persepsi

5€sCUtatrg.

5) Ciri Kepribadian

Pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang

berbeda.

Brmo Walgrto ()002'. 7U) fiengemukakan bahwa ada beberapa syarat sebelum

individu mengadakan persepsi- Beberapa syarat te{adinya persepsi sebagai berikut:

l) Objek
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Objek menimbulkan stimulus lang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulut

dapat datang dan iuar lndlvrdu yang bersangkutan yang langsung mengenat syaraf

penerima yang bekerja sebagal reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus

datang dari luar individu.

2) Reseptor

Reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu pula harus ada

syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor

kepusat susunan syaraf. yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk

mengadakan respon drperlukan syarat mototis. Dan alat lndeB merupakan syarat

fisiologi.

3) Perhatian

Untuli rnenvadari atau untuk mengadakan persepsi di perlukan adanva perhatian,

yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka

mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari

seluruh aklivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Dan perhatlan merupakan syarat pslkologl.

Perhatian te{adi apbila seseoftulg mengkonsentrasikan diri pada salah satu

alat indranya dan mengesampingkan masukan-masultan melalui alat indra yang lain.

Apa yanq diperhatikan seseorans ditentukan oleh faktor-faktor Dersonal vaitu

kebutuhan, pengalaman masa lalu dan lainnya dan faktor-faktor fungsional yang

nantinya akan membentuk sebuah persepsi.

Selanjutnya faktor struklural yang membentuk persepsi ditentukan oleh sifat-

srtat sfiuktural secara keseluruhan. J lka lndlvldu dtanggap sebagat anggota kelua.rga,

semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat keluarga akan dipengaruhi oleh

anggota keluarganya dengan aspek yang berupa asimilasi.



2. Konsep Dasar Pembelajaran

a. Pengertran fembelajaran

Secara etimologi, pembelajaran adalah kata benda (noun) dari kata kerja

rverb) belajar, yang berarti proses, cara, menjadikan orang atau maklluli hidup

belaiar. Selaniulnya. secara terminologi. pembelaiaran adalah hal membelaiarkan,

artinya mengacu ke segala daya upaya bagaimana membuat seseorang belajar,

bagaimana menghasilkan terjadinya peristiwa belajar di dalam diri orang tersebut,

istilah pembelajaran ini diperkenalkan sebagai ganti istilah pengajaran.

PembelaJaran pada hahkatnya adalah proses mteraksr antara peserta dldlk

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilal'-u ke arah yang lebih baik.

Dalam interaksinya tersebut banyak sekali faklor-faktor yang mempengaruhinya, baik

1-aktor internal yang datang dari tlalam diri individu. maupun laktor vang datang dari

lingkungan. Dengan demikian pembelajaran merupakan hasil dari upaya-upaya yang

dilakukan supaya seseorang mau dan mampu belajar. Hasil yang diharapkan dengan

pembelajaran itu adalah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik atau lebih

5sulPL[ ud.

Pembelajaran yang berhubungan dengan proses tersebut tidak bisa dipisahkan

dari adanya elemen-elemen (komponen), seperti guru, murid- materi, dan metode

pembelajaran. Guru sebagai pelaksana pembelajaran, murid sebagai peserta

pembelajaran, maten adalah bahan yang akan dlajarkan, sedangkan metode adalah

cara atau strategi yang diterapkan supaya pembelajaran mencapai sasaran yang

diharapkan. Masing-masing komponen-komponen itu sama penting dan sama-sama

bemeran untuk mencapai tuiuan pembelajaran itu sendiri.

Jadi sistem pembelajaran merupakan sinergisitas antara komponen-komponen

pembelajaran, dimana antara satu komponen dengan komponen lainnya saling

mempunyai ketergantungan. Satu sistem pembelajaran tidak akan berjalan dengan

balk dan sempuma manakala salah satu dan komponen tersebut dlabalkan.

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan

dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Peristiwa belajar mengajar berakar
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:ada pandangan dan konsep. Usman Moh Uzer mengatakan, proses belajar mengajar

nerupakan suatu proses yang mengandung serangkalan perbuatan guru dan slswa

atas dasar hubungan timbal balik yang belangsung dalam situasi edukatif untuk

;nencapai tuj uan tertentu.

Nana Sudiana juqa menvatakan bahwa: oembelajaran atau Droses belajar

mengajar adalah interaksi siswa dengan lingkungan belajar yang dirancang

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan yang

diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajamya.

Jadl pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkalan

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam

situasi edukatif untuk mencapai tujuan teftentu.

b. Batas-batas tsroses Pemt elajaran

Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk

memulai dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan,

agar uiuan-uiuan tersebut dapat dicapai, kegiatan pembelaiaran yang dilalisanakan

oleh guru merupakan bagian penting yang dapat mempengaruhi hasil pendidikan

sekolah. Oleh kama itu kegiatan pembelajaran perlu dilaksanakan secara maksimal

agar tujuan dari pembelajaran itu dapat dicapai.

l)alam proses pembelalaran terdapat komponen-komponen yang dlkelompok

dalam tiga kategori utama yaitu: guru, isi, atau materi pembelajaran siswa, interalisasi

dari ketiga ini rnelibatkan faklor-faktor yaitu, sarana dan prasarana, metode, media,

alokasi waktu dan lingkungan belajar sehingga terciptanya suasana penrbelaiaran

yang ef'ektif dan kondusif. Sehingga memungkinkan tercapainya tujuan yang telah

ditetapkan.

Dengan demikian guru Penjaskes yang memiliki keterampilan dan

kemampuan dalam menjalankan proses pembelajaran mampu menlalankan tlga tugas

utamanya, yaitu
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1) Kemampuan Guru Merencanakan Pembelajaran

2. Progam bulanan

3. Prograrn tahunan

4. Program semester

5. Silabus

6. Rencana Program Pembelal aran

2) Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran

a) Pernbuka dan menutup pelajaran

b) Penggunaan metoda

c) Penggunaan media

3) Kemampuan Guru Mengevaluasi Pembelajaran.

a) Kognrtll

b) Afeklif

c) Motorik

B. Kerangka Konseptual

Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan kegiatan siswa untuk

meningkatkan keterampilan motorik dan nilai-nilai fungsional yang mencakup

kognitif, afektif dan sosial, sehinmgga siswa dapat berkembang sesuai dengan

karaktefl st*nya masrng-m.rslng.

Secara sistemafis dengan pelaksanaan proses belajar mengajar penjaskes ada

. tiga hal yang selalu menjadi bagian dari proses belajar mengajar, yaitu sebagai

berikut

l. Kemampuan guru merencanakan pembelalaran

2. Kemampuan guru melaksanakan pembelajaran

3. Kemampuan guru mengevaluasi pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksankan oleh guru beserta siswa akan menarik

dan apabila guru dapat menyampaikan bahan pelajaran sesuai dengan tujan yang

dicapai dan siswa pun dapat menguasainya. Semua ini tentu tidak terlepas dari cara
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guru dalam memp€rsiapkan rancangan pengajaran itu agar tersusun dengan baik, serta

pelaksanaan pembelajaran yang etektrt, etlslen serta melaksanakan evaluasl dengan

baik dan benar selama dalam pelaksanaan pembelajaran, yang disesuaikan dengan

kurikulum serta pengguuan metode dan media pembelajaran yang tepat yang

disesuaikan dengan materi atau bahan pelaiaran.

Selain dari uraian di atas yang lebih penting perlu diperhatikan oleh guru yaitu

dapat menghidupkan suasana dalam pembelajaran penjaskes agar menjadi

menyenangkan dan terciptanya interaksi yang baik antara guru dengan siswa, siswa

dengan slswa selama p€lajaran ltu berlangsung dengan memperhatrkan slswa dan

karakterisik individu masing-rnasing dalam menyesuaikan bahan pelajaran dengan

pengalaman masalalu.

Apa bila guru sudah memperhatikan dan melakukannya dengan baik dan

benar diharapan tujuan pembelajaran akan tercapai lebih optimal. Untuk lebih

jelasnya tentang kerangka pemikiran dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gamttar I

Kerangka Konseptual

Kanampuan Curu Merencanakan
Pembelajaran

Kemampuan Guru Mel aksanakan
Pembelajaran

nrlrLdr Puarr \rur u rvrurlb( t ara&rsr

Pembelajaran

Persepsi Guru Kelas
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C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajlan teon dalam kerangka konseptual datas, maka dapat

diajukan pertayaan peneliti yaitu :

1. Bagaimana kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran penjasorkes

pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar ?

2. Bagaimrrtta kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran penjasorkes

pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar ?

3. Bagaimana kemampuan guru dalam mengevaluasi pembelajaran penjasorkes

pada Sekolah llasar Negen dr Kecamatan Makassax Kota Makassar ^/
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BABIII

'I'LJJUAN DAN I}IANTIAA P&NELI 'IAN

A. Tujuan Penelitian

Oleh karena jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan

untuk mengungkapkan sesuatu apa adanya sebagarmana yang dlkemukakan oleh

Arikunto (1990:310) bahwa: '?enelitian desknptif adalah penelitian yang tidak

bermaksud untuk menguj i hipotesis tetapi hanya menggambarkan apa adanya tanpa

ada unsur tambahan dan pengurangan dari kejadian yang diteliti dilaurngan, sehingga

tuj uan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan guru dalam merencanakan

pembelajaran penjasorkes pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar

Kota Makassar.

2. Berhrjuan untuk melihat kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran

penjasorkes pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota

Makassar.

3. .tsertuJuan untuk mehhat kemampuan guru dalam mengevaluasl pembelaJaran

penjasorkes pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota

Makassar.
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B. Manfaat Penelitian

Hasll penehtlan tentang peffepsr guru kelas terhadap pelaksanaan proses

Hrjar mengajar Penjaskes pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Makassar Kota

lakrssar, tentu diharapkan mempunyai manfaat terhadap pengembangan proses

Hajar mengaiar Per{askes. antara lain sebagai berikut :

I S€bagal sumbangan yang berarti bagi perkembangan dunia pendidikan terutama

pendidikan dasar.

2 Bermanfaat dan berguna bagi Dinas Pendidikan dalam mengambil kebijakan yang

berfiubungm dengan kualltas pendldlkan dasar.

3- Bermanfaat bagi penelitian yang lebih luas dalam rangka pengembangan

penjaskes
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M['',lOlrtr Pl;N],Ll l lAN

.{.. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, vang bertuiuan untuk

mengungkapkan sesuatu apa adanya sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto

(1990:310) bahwa: "Penelitiar deskriptif adalah penelitian yang tidak bermaksud

untuk menguji hipotesis tetapi hanya menggambarkan apa adanya tanpa ada unsur

tambahan dan penguangan dafl kejadlan yang drtehh drlapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian

direncanakan pada bulan Maret - Agustus 2017.

C, fopulasi dan Sampel

l. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah guru umum yang terdaftar mengajar sebagai

suru kelas pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar vang

berjumlah sebanyak 35 orang yang terdiri dari 6 orang guru laki-laki dan 29 orang

guru perempuan.
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'Iabel J.l

Populasi Penelitian

No Sekolah
.Ienis Kelemin

Jumlah
T, P

I SD INPRES MONGISIDI I 5 6

2 SDN. LARIANBANGI 1 5 5

3 SDNMONGISIDI 2 I 5 6

4 SDNUNGGULAN
MONGISIDI 1

I 5 6

5 SDN. MONGISIDI 3 2 4 6

6 SD INPRES

BAWAKARAENG

5 6

Jumlah 6 29 35

2. S8mpel

Karena jumlah populasi relafif sedikit maka dalam penelitian ini penulis

menarik sampel dengan cara total sampling, dimana mengambil semua populasi yang

ada sebagai sampel, seperti yang dikemukakan oleh Arikrmto (20O2:712) bahwa

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi. Selanjutny4 jika jwnlah subjeknya besar dapat

diambil antara 10% sampai 25o/o ataulebrh. Oleh karena itu populasi dalam penelitian
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ini seluruhnya dijadikan sampel yaitu 35 orang guru kelas yang mengajar pada

Sekolah -Dasar Negen dr Kecamatan Makassar Kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sesuai denqan hrjuan wnelitian vang hendak dicapai maka.ienis data dalam

penelitian ini adalah:

a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dengan

mengajukan kuisioner kepada guru kelas yang terpilih sebagai sampel.

b. Data sekunder, yaltu data yang dlambll dan kantor reglstrasl dan statlsuk pada

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar.

2. Sumber Data

Sumber data vang dikumpulkan oleh peneliti adalah guru kelas yang terpilih

sebagai sampel. Yang berjumlah sebanyak 35 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Laki 6 orang

2. Perempuan 29 orang

tr, 'leknrk dan Alat fengumpul Data

1. Teklik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data dan sumber data yang dibutuhkan, maka teknik yang

digunakan dalam pengumpulan dala yaitu angket (kuisioner). Berdasarkan tekmk

pengumpulan data untuk angket dilakukan dengan skala Quetrnaan sehingga

memudahkan bagi responden untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan

persepsi guru kelas, disamping itu juga sebagai penguat data, juga digunakan teknik

wa\.vancara terbatas dan observasl dt lapangan.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen vang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket. Angket

yang digunakan adalah angket tertutup yaitu jawabanya sudah dinyatakan dan

responden tinggal memilih salah satu altemative jawaban tersebut. Ya atau Tidak.
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Penlusunan angket dilakukan berdasarkan indikator-indikator yang telah

drtetapkan yartu dengan menjabarkannya menJadl butlr-butlr pemyataan, setlap buhr

pemyataan mempunyai dua altematif yang pada masing-masing diberi skor sebagai

berikut:

Ya :1
lldak :0
Pemberian nilai ini mengacu kepada pendapat Sudjana (1982 : 12 )

Prosedw penyusunan instrumen adalah :

1. Membuat kisi-kisi soal"

2 Menetapkan variabel yang akan diteliti,

3. Menyusun butir-butir pemyataan sesuai dengan indikator,

4. Uji coba instrument,

5. Melakukan anahsls raslonal untuk mellhat kesesuatan dengan rndlkator dan

aspek yang diukur, untuk lebih j elasnya kisi-kisi instrumen.

Tabel 3.2

lcsi - kisr l{.ursroner Penelitran

Jumlah Soal

10

10

t0

Indikator

Perencanaan

Pelaksanaan

Evaluasi

Nomor Soal

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1.2.3.4,5,6,7 ,8,9,10
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F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data berhasll dlkumpr. kan kemudtan dlolah, karena Jerus

penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik analisis data yang dapat digunakan

adalah dengan menggunakan teknik distribusi frek-uensi (statistik deski'iptif) dengan

oerhitungan Dersentase, seperti diielaskan Azusfidar Nasution dalam Rosa (1996:33).

bila suatu penelitian bertujuan mendapatkan gambaran atau menemukan sesuatu

sebagaimana adanya tentang suatu objek yang diteliti, maka teknik analisis data yang

dibutuhkan cukup dengan perhitungan persentase.

Adapun langkah-langkah yang dlgrmakan untuk menghltung persentase

adalah:

P = 1x100%
N

Keterangan :

P : Persentase jawaban

F : Frekuensi responden

N : J umlah responden (Arikunto : 1990)

Data deskriptif menyajikan tingkat pencapaian responden veriabel

penelitian.untuk mengetahui tingkat pencapai masing-masing kategori jawaban untuk

setiap variabel dan indikator dilakukan dengan mencari nilai skor rata-rata.

Adapun langftah - langkah dalam anallsls data lnl sebagal benkut :

1 . Mentabulasi jawaban jawaban responden pada tabel persiapan

2. Menghitung frekwensi jawaban

3. Menghitung altematif iawaban sesuai dengan skala parmatif san alternative

jawaban sesuai dengan skala Guttrnan. Sesudah itu baru dicari jumlah skor

masing-masing butir dengan mengklasitikasikan frekwensi dengan bobot

masing- masing
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Tabel 3.3

Klasilikasr nrlal

Sansat baik

Kwang

Kurang Sekali

81 100

21 -40
0J0

( Suharsimi Arikunto, 1989 : I 55 ).
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BABV

HASTL PENI,LI'I TAN I'AN TEMBAITASAN

Ternpat dilaksanakannya penelitian ini adadalah di Kecamatan Makassar Kota

I{akassar Propinsi Sulawesi Selatan. Pada bab ini akan dibahas dan dikemukakan

mengenai basil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian diperoleh dari angket

vang diedarkan kepada sampel dan responden. Angtet berisikan pemyataan yang

menyangkut variabel p€rencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Penjas.

.{. Verifikasi Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini sebelum dianalisis,

terlebih dahulu dilakukan verif-ikasi data (seleksi data). Tujuan dari verifikasi data ini

adalah jika ada data yang tidak memenuhi persvaratan sesuai dengan petuniuk

pengisisan angket, data tersebut tidak dapat diolah. Setelah data terkumpul tugas

selanjutnya adalah menyiapkan tabel ke{a sebanyak item pemyataan yang dibenkan

setelah itu dilakukan pengolahan data. kemudian memasukan pengolahan data

kedalam tabel trekuensl.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui penyebaran angket kepada

sampel maka altematif jawaban dibagi menjadi dua kelompok yaitu Ya dan Tidak.

Adapun sub variabel dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu, 1) perencanaan, 2)

pelaksanaan, dan 3) evaluasi. Masing-masing sub variabel memiliki item pemyataan

sebanyak l0 (sepuluh) pemyataan yang menggambarkan pelaksanaan pembelajaran

penjaskes di SD Negeri se Kecamatan Makassar Kota Makassar. Berdasarkan hasil

observasi, wawancara, dan angket maka diperoleh hasil sebagai berikut;

l. Perencanaan
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Sub variabel perencanaan pada pelaksanaan pembelajaran penjaskes di SD

Negeri se Kecamatan Makassar Kota Makassar meliputi aspek pembuatan RPP dalam

progam pembelajaran pendidikan jasrnani.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru pendidikan jasmani pada pada SD

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar .ata-rata membuat program tahunan,

program semester, silabus, dan RPP. Hasil wawancara dengan kepala SD Negeri di

K,ecaqratar Makassar Kota Makassar juga nenyebr,rtkan bah*a para gr!r'! rlihalrskan

membuat program tahunan, progam semester, silabus, dan RPP. Berdasarkan hasil

angket yang diberikan kepada 35 orang guru kelas di SD Negeri se Kecamatan

Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan "Guru menyusun program tahllnan,

program semester, silabus, dan RPP setiap awal tahun ajaran", dapat digambarkan

sebagai berikut;

Guru nenyusur program tahunaq program senester, silabts, dan RPP setiap

awal lahun alaran

10

5

o

Gambar 4. 1

Guru menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP
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Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahr.va semua responden menjawab

bahwa guru menlusun pro$am tahunan, program semester, srlabus, dan RPP setlap

awal tahun ajaran. Secara rinci penilaian masukan terhadap penlusunan program

lahunan, program semester, silabus, dan RPP setiap awal tahun ajaran dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 4. I

Guru menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru menwsun progam

tahunan, program semester, silabus, dan RPP dengan angka penafsiran sebesar 100

dan memiliki kiteria penilaian sangat tinggi. Hal ini berarti semua guru pendidikan

jasmani pada SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar membuat program

tahunan, program semester, srlabus, dan RPP se ap awal tahun ajaran.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa para guru dalam membuat progam

tahunan, program semester, silabus" dan RPP kadang-kadang dilakukan secara

mandiri akan tetapi iuga dilakulian secara bersama-sama di gugus atau KKGO. Hasil

angket yang diberikan kepada 35 orang guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota

Makassar terhadap pernyataan "Dalam menlusun program tahunan, progmm

semester, silabus, dan RPP dilakukan secara mandiri", dapat digambarkan sebagai

benkut;

No. Alternatif .Iawaban Frekuensi x F (x) M

1

2

Ya

Tidak

35

0

1

0

35

0

100

Jumlah 35 3s

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Dalam nrcnyrsun program tahuraq program sefiEster, silab6, dan RPP

dilakukan secara nerdiri

Gambar 4.2

Dalam me$.usun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP dilakukan

secara mandiri

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

rnenjawab bahwa dalam menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan

RPP dilakukan secara mandiri diperoleh jawaban 21 orang menjawab Ya dan 14

orang menjawab Tidak. Secara rinci penilaian masukan terhadap penyusunan

Drosram dilakukan secara mandiri daoat dilihat nada tabel berikut ini:
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Tabel4.2

L)alam menyusun proglam tahunan, Fogram semester, $labus, dar KPP dllakukan

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam men]nsun program

tahunan, prosam semester, silabus, dan RPP dilakukan secara mandiri dengan angka

penaisrran setresar 6U dan memiirlo kntena peruiaran cukup tlnggr. Hai inr beranr

dalam menyusun pro$am tahunaq program semester, silabus, dan RPP tidak

dilalnrkan secara mandiri, akan tetapi secara bersama-sarna dengan kelompok guru.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menwsun RPP guru

mencantumkan standar kompetensi dan kompstensi dasar yang harus dikuasai oleh

seorang siswa. Flasil angket yang diberikan kepada 35 orang guru SD Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pernyataan "Guru mencantumkan

standax kompetensl dan komp€tensl dasar dalam ltPP", dapat dlgambarkan sebagar

berikut;

secara mandiri

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (x) M

I

2

Ya

Tidak

2T

14

I

0

2t

0

6{J

Jumlah 35 2t

sumber : Hasll p€nelltlan zul'l
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Gambar 4.3

Gum mencantumkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam RPP

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa semua responden menjawab

bahwa guru mencantumkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam RPP.

Secara rinci penilaian masukan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Guru mencantumkan standar komoetensi dan komnetensi dasar dalam RPP

Gu:u nrrrcartwrkan stardar konpetemi dan konpetersi dasar dahmRPP

No. Alternatif Jawalnn f,'rekuensi x F (x) M

I

2

Ya

Tidak

35

0

1

0

35

0

100

Jumlah 35 35

Sumber : Hasil oenelitian 2017
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru mencaltumkan

standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam RPP dengan angka penafsiran

sebesar I 00 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil obsewasi diperoleh hasil bahwa dalam menlusun RPP guru

menentukan materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam pembelajaran

pendidikan jasmani. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassar jrtga melj'ebrtlkan bah.oa 9e1j4p menutsltn BPP grr4l akal

menentukan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Hasil angket yang diberikan

kepada 35 orang guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap

pemyataan "Guru menentukan materi pembelajaran yang akan dipelajan dalam

pembelajaran pendidikan jasmani di RPP", dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Guru menentukan nnteri pembelajaran yarg akan dtpelajari dalam pembelajaran

perdrdrkan j asrnni di RPP

Gambar 4.4

Guru menentukan materi pembelajaran yang akan dipelajari dalarn pembelaiaran

pendidikan jasmani di RPP

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru menentukan materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam
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D€mbelajaran pendidikan jasmani di RPP diperoleh jarvaban 30 orang menjawab Ya

,1an 5 orang menjawab l rdak. Secara nncl p€nllalan masukan terhadap pemyataan

guru menentr.rkan materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam pembelajaran

pendidikan jasmani di RPP rlapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Guru menentukan matefl pembelaja.ran yang akan dlpelaJan dalam pembelajaran

pendidikan j asmani di RPP

tserdasarkan tabel dr atas, maka dapat dlhhat bahwa guru mencanfumkan

indikator pembelajaran dalam menyusun RPP dengan angka penafsiran sebesar 86

dan rnemilikr kriteria pcnilaian sangal tinggl.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menl'usun RPP guru menyusun

metode mengajar yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran

pendidikan jasmani. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan

Mkassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa setiap menyrsun RPP guru

menentukan metode yang akan dlgunakar pada saat mengaJar. Hastl angket yang

diberikan kepada 35 orang guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

terhadap pemyataan "Guru menentukan metode mengajar didalam menyusun RPP",

dapat digambarkan sebagai berikut;

/l t+a*--rif r-,-,-1,^- E -^t..'^--: ll,'

I

2

Ya

Tidak

30

5

1

0

30

0

86

a< ?n

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Gnu nrnenlrkan netode rcrgajar dilahm nrnymun RPP

35

25

Gambar 4.5

Gunr menenhrkan metode mengaiar didalan menyusun RPP

Berdasarkan garnbar di atas, dapat dilihat bahwa semua responden menjawab

Ya bahwa guru menentukan metode mengajar didalam menyusun RPP. Secara rinci

penilaian masukan terhadap indikator menentukan metode mengajar dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Guru menentukan metode mensaiar didalam menvusun RPP

No. Alternatif Jawaben Frekuensi x F (x) M

1

2

Ya

Tidak

35

0

I

0

35

0

100

Jumlah 35 35

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahrva guru menentukan metode

mengajar didalam menyusun RPP dengan angka penaf-siran sebesar 100 dan memiliki

k riteria penilaran sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalzun menyusun RPP guru melakukan

analisis alat dan fasilitas belajar yang akan digunakan pada saat pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani. Flasil wawancara dengan guru SD Negeri di

Kefalrrata!! Makassar Kola Makassar juga men)'ebirlkar bahwa seliap oen)arsrrl R-PP

guru melakukan analisis alat dan fasilitas belajar. Hasil angket yang diberikan

kepada 35 orang guru SD Negen di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap

pemyataan "Guru melakukan analisis alat dan fasilitas belajar dalam menyusun

RPP", dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 4.6

Guru melakukan analisis alat dan fasilitas belaiar dalam menlusun RPP

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menjawab

bahwa guru melakukan analisis alat dan fasilitas belajar dalam menyusun RPP

d; ;;a;* "*hir "1" 
dur, fiuititu" u"tuju, oalam nrerryrsun RPP

l
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diperoleh jarvaban 32 orang menjawab Ya dan 3 orang menjawab Tidak. Secara rinci

penrlaran masukan terhaclap mdlkator anahsls alat dan taslhtas belajar dapat dlhhat

pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Guru melakukan analisis alat dan fasilitas belaiar dalam menlusun RPP

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru melak-ukan analisis

alat dan fasilitas belajar dalam menyusun RPP derrgan angka penafsiran sebesar 91

dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasii bahwa dalam menyusun RPP guru melakukan

analisis kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan kompetensi. Hasil

wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga

menyebutkan bahwa setlap menyusun t{-PP guru akan menganalrsrs kebutuhan medla

dan sumber belajar sesuai dengan kompetensi. Hasil angket yang diberikan kepada

3 5 orang kepala SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap

pernyataan "Guru melakukan analisis kebutuhan media dan sunber belajar sesuai

dengan kompetensi dalam menyusun RPP", dapat dilihat pada gambar berikut ini;

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (*) M

1

2

Ya

Tidak

-Jl

J

1

0

JL

0

91

.Iumlah 35 32

Sumber : Flasil penelitian 2017
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i

Gambar 4.7

Gum melakukan analisis kebutuhan media dan srmrber belaiar sesuai dengan

kompetensi dalam menyusun RPP

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa semua responden rnenjawab

bahwa guru melakukan analisis kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan

kompetensi dalam menyusun RPP. Secara rinci penilaian masukan terhadap

indikator analisis kebutuhan media dan sumber belajar dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Gmu nnhkri<an analisb kebrtutnn nrdia dan sun$er behjar sesuai dengan

konpetasi dahm nrnyusun RPP
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Tabel 4.7

Guru melakukan anahsls kebutuhan medra dan sumber belajar sesuar dengan

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru melakukan analisis

kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan kompetensi dalam menyusun

K-PP dengan angka penalsiran sebesar IUU dan memrlrkr knlena penriaran sangat

tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menyusun RPP seorang guru

melakulian alokasi waktu agar tuiuan yans diiabarkan dapat tercapai dengan baik.

Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

juga menyebutkan bahwa setiap menyusun RPP seorang guru akan menganalisis

alokasi waktu agar waktu yang tersedia dapat memenuhi semua tujuan yang ada di

kuflkulum. Hasll angket pada J5 orang guru S.D Negen dt Kecamatan Makassar

Kota Makassar terhadap pemyataan "Guru melakukan analisis alokasi waktu dalam

menyusun RPP", dapat dilihat pada gambar berikut ini;

kompetensi dalam menyusun RPP

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (x) M

I

2

Ya

Tidak

35

0

I

0

35

0

t00

Jumlah 35 35

Sumber : Hasll penelltran ./u I /
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Gambar 4.8

Guru melakukan analisis alokasi waktu dalam meryusun RPP

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa semua responden menjawab

bahwa guru melakukan analisis alokasi waktu dalam menyusun RPP. Secara rinci

penilaian masukan terhadap menganalisis alokasi waktu dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 4.8

Guru melakukan analisis alokasi waktu dalam menvusun RPP

Guru rrphkukan arnlisis alokasi *aktu dahm penyusunan RPP

No. Alternatif .Iawahan Frekuensi x F (') M

1

2

Ya

Tidak

35

0

1

0

35

0

i00

.Iumlah 35 35

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru melakukan analisis

alokasi waktu dalam menyusun RPP dengan angka penafsiran sebesar 100 dan

memiliki knteria penilaian sangat linggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menlusun RPP guru

menganalisis kebutuhan siswa terlebih dahulu untuk menentukan materi yarg tepat.

Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

jrga nenyeb'rtkan bah',a setiap menyrs411 FfP g'lal akal menganairsis kehrfrtha!1

siswa sesuai dengan tingkatannya. Hasil angket yang diberikan kepada 35 orung guru

SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pernyataan "Guru

menganalisis kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelum menyusun RPP", dapat dilihat

pada gambar berikut ini;

20t ''

18

14

12

I
8
6

4
2

Gambar 4.9

Guru menganalisis kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelum menyusun RPP

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru menganalisis kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelum

Gul nengarnlse kebutuhan sbwa terlebft dahuhr sebelurn neryrmn RPP

Tidak
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menyusun RPP diperoleh jawaban 20 orang menjawab Ya dan 15 orang menjawab

lidak. Secara nncl perularan masukan terhadap lndrkator menganallsls kebutuhan

siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9

Guru menganalisis kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelum menwsun RPP

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru menganalisis

kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelurn men)rusun RPP dengan angka penafsiran

sebesar 57 dan merniliki kriteria penilaian cukup tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru pendidikan jasmani dalam

menyusun RPP kebanyakan melakukan pengembangan materi sebatas tidak

menyimpang dari kurikulum yang ada. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di

Kecamatan Makassar Juga menyebutkan bahwa selama lm guru pendldlkan Jasman

diberikan kebebasan untuk memgembangkan materi pembelajarannya di lapangan

yang penting tidak menyimpan dari kurikulum yzng ada. Hasil angket yang

diberikan kepada 35 orang guru SD Negeri di Kecauratan Makassar terhadap

pefiy^taan "Sebelum men)'usun RPP Bapak/Ibu guru melakukan pengembangan

materi pembelajaran", dapat dilihat pada gambar berikut ini;

No. Alternatif .Iawaban Frekuensi x F (*) M

1

2

Ya

Tidak 15

1

0

20

0

57

.Iumlah 35 20

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Sebehnn nrcnywun RPP BapaV Ibu guru rchkukan pengnbangan nnteri
peri:elajaran

Gambar 4.10

Sebelum menlusun RPP Bapak/Ibu guru melakukan pengembangan materi

pembelajaran

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa sebelum menyusun RPP Bapak/Ibu guru melakukan pengembangan

materi pembelajaran diperoleh jawaban 28 orang menjawab Ya dan 7 orang

menjawab Tidak. Secara rinci penilaian masukan terhadap pengembangan materi

oembelaiaran danat dilihat oada tabel berikut ini:
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Tabet 4.1 0

Sebelum menyusun RPP lJapaldlbu guru melakukan pengembangan maten

p€mbelajaran

Sumber : Hasil penelitian 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sebelum menyusun RPP

Bapaldltlu guru melakukan pengembangan maten pembeialaran dengan angka

penafsiran sebesar 80 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Kesimpulan tanggapan responden pada indikator perencan urn dapat dilihat

pada tabel berikut:

L11^--^}ic In,.,-1,-- D /-r n/'

I

2

Ya

Tidak

28 I

0

28

0

80

2< 1a
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Tabel 4. I 1

Rekapltulasr 'l anggapan Responden tentang

Indikator Perencanaan

Lttt. ASlr€h yallg r4u^ur /lllull(alul ttl r\CJ|r|lpUrau

1. Menlusun progftrm talunan, program

semester, silabus, dan RPP setiap awal tahrm

100

87,4

2 Dalam menyusun program tahunan, program

semester, silabus, dan RPP dilakukan secara

mandiri

60

J Mencantumkan standar kompetensi dan

kompetensi dasar dalam RPP

100

4. Menentukan materi pembelajaran yang akan

<iipeiajari <ii R??

86

5. Menentukan metode mengajar didalam

menyusun RPP

100

6. Melakukan analisis alat dan fasilitas belajar

dalam menyusun RPP

91

7. Melahrkan analisis kebutuhan media dan

sumber belajar sesuai dengan kompetensi

dalam menyusun RPP

100

8. Melak-ukan analisis alokasi waktu dalam

penyusunan RPP

100

g Melgalalisis kebrttrth,an sis'^'a lerlebih .tahtrltr

sebelum menyusun RPP

57
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10. Melakukan pengembangan materi

pembelaj aran sebelum menyusun RPP

80

Jumlah 874

lJerdasarkan tabel dr atas, maka dapat dlllhat bahwa persepsl guru kelas

terhadap faktor perencanaan dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada Sekolah

Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar memperoleh angka penafsiran

sebesar 87,4 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi. Hal ini berarti kemampuan

guru dalam merencanakan pembelajaran penjasorkes pada Sekolah Dasar Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar sangat tinggi. Adanya kriteria yang rendah

dalam sub indikator menganalisis kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelum

men).usun RPP hendaknya menjadr perhatlan prmplnan dalam membenkan arahan

pada guru dalam menyusun RPP.

2. Pelaksanaan

Dalam lndlkator pelaksanaan lru melftat pelaksanaan pembelaJaran

pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota

Makassar. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner, maka

diperoleh hasil sebagai berikutl

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa kegiatan pembelajaran pendidikan

jasmani yang dilakukan guru sudah sesuai jadwal yang diberikan oleh sekolah

masing-masing sehingga tidak te{adi benturan dengan kelas lain. }Iasil wawancara

dengan guru SD Negen dr Kecamatan Makassar Kota Makassar Juga menyebutkan

bahwa jadwal pelajaran sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada kelas yang

memiliki jadwal pelajaran pendidikan jasmani yang bersamaan mengingat lapangan

vang digunakan sempit. Hasil angket yang diberikan kepada 35 orang guru SD

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan "Guru dalam
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melalflrkai kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani sudal sesuai dengan jadwal

yang ada", dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Guru dahnr nrlakukan kegiatan pembhjaran penddftan jasrrani sudah sesrnr

denganjadwal yang ada

Gambar 4.11

Gunr dalam melakukan kegiatan pembelaiaran pendidikan.iasmani sudah sesuai

dengan jadwal yang ada

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa semua responden menjawab

bahwa guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani sudah

sesuai dengan jadwal yang ada- Secara rinci penilaian proses terhadap kesesuaian

dengan jadwal dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.12

Guru dalam melakukan kegratan pembelajaran pendldlkan Jasma sudah sesual

dengan jadwal yang ada

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam melakukan

kegratan pembelajaran pendrdrkan Jasmanl sudah sesuar dengan Jadwal yang ada

dengan angka penafsiran sebesar 100 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi,

yang berarti setiap guru yang mengajar pendidikan jasmani sudah sesuai dengan

iadwal vang sudah dibuat sekolah.

Hasil observasi diperoieh hasil bahwa guru tidak bisa mengganti jadwal

kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani karena akan berpengaruh terhadap jadwal

pelajaran yang lainnya. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassar Juga menyebutkan bahwa Jadwal pelajarar yang sudah

dibuat tidak dapat dirubah seenaknya oleh guru karena akan berhubungan dengan

jadwal pelajaran yang lainnya. Hasil angket pada 35 orang kepala SD Negeri di

Kecarnatan Maliassar Kota Makassar terhadap pemyataan "Curu diperboletrkan untuli

mengganti jadwal kegiatan pembelajarar pendidikan jasmani sekehendaknya", dapat

dilihat pada gambar berikut in i.

A t+^--^r:f r-.,,^rr-- D,/-\ n,[

I

2

Ya

Tidak

35

0

I

0

35

0

r00

f.,-!^1, 2S 2<

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Gtru diperbolehkan urruk nrnggarti;adwal kegatan pembehjaran pendidft an

Gambar 4. l2

Guru diperbolehkan untuk mengganti iadwal kegiatan pembelaiaran pendidikan

jasmani sekehendaknya

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru diperbolehkan untuk mengganti jadwal kegiatan pembelajaran

pendidikan jasmani sekehendaknya diperoleh jawaban 7 orang menjawab Ya dan 28

orang menjawab Tidak. Secara rinci penilaian proses terhadap perubahan j adwal

daoat dilihat r)ada ubel berikut ini
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Tabel 4.1 3

Guru dlperbolehkan untuk menggantr Jadwal kegratan pembelajaran p€ndldlkan

jasmani sekehendaknya

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru diperbolehkan untuk

mcnggantr Jadwal kegratan pembelaJaran pendidtkan Jasmanl sekehenclaknya dengan

angka penafsiran sebesar 20 dan memiliki kriteria penilaian rendah, yang berarti guru

tidak bisa mengganti jadwal mengajar pendidikan jasrnani sekehendaknya karena hal

tersebut akan berbenturan dengan pelaiaran lain.

Hasil observasi diperoleh hasrl bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran

pendidikan jasmani sudah sesuai dengan RPP. Hasil wawancara dengan guru SD

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa pelaksanaan

pembelaJaJan pendldkan Jasmanl sudah sesuar dengan RPP. Hasrl angket yang

diberikan kepada 35 orang kepala SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

terhadap pernyataan "Curu dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani

sudah sesuai dengan RPP"', dapat dilihat pada garnbar berikut:

A l+^--^drf In,.,-lr-- ,f

I

2

Ya

Tidak

.7

28

I

0

7

0

20

2<

Sumber : Hasil penelitian 2017
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GLnu dalam nelaksamkan pembebjaran penddikanjasnani sudah sesuai

dengan RPP

Tidak

Gambar 4.I 3

Guru dalam melaksanakan p€mbelajaran pendidikan jasmani sudah sesuai dengan

RPP

Berdasarkan gambar di atas" dapat dilihat bahwa semua lesponden menjawab

bairwa guru daialr rleiaksalakarr pcrtrbciajtuan pcr rti.iriikan jastlarri sudair scsuai

dengan RPP. Secara rinci penilaian proses terhadap kesesuaian dengan RPP dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14

Guru dalam melaksanakan pembelajaran pendidikanjasmani sudah sesuai dengan

RPP

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (x) M

I

2

Ya

Tidak

35

0

1

0

35

0

100

Jumlah 35 35

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Berdasarkan tabel di atas. maka dapat dilihat bahwa guru dalam melaksanakan

pembelaJaran pendldkan Jasmanl sudai sesuar dengan RtsP dengan angka penalslran

sebesar 100 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran

pendidikan jasmani quru diberi kebebasan unhrk menqembangkan materi

pembelajaran, jadi tidak hanya berdasarkan perencanaan saja. Hasil wawancara

dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan

bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani diberi kebebasan

untuk mengembangkan maten pembelajaran termasuk d1 dalamnya mengasal

kemampuan anak dalam beberapa cabang olahraga seperti renang, futsal, dan lain-

lain. Hasil angket yang diberikan kepada 35 orang guru SD Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan "Guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani diberi kebebasan rmtuk mengembangkan materi

pembelajaran", dapat dilihat pada gambar berikut ini;



50

Grru dalam pehksarnan pen$ehjaan pendidikan jasnnni diberi kebebasan

rrtuk firngen$angkan rmteri penSehjaran

Gambar 4.14

Guru dalam pelaksanaan pembelaiaran pendidikan iasmani diberi kebebasan untuk

mengembangkan materi pembelajaran

Berdasarkan gambax di atas, dapat dilihat bahwa semua responden menjawab

bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani diberi kebebasan

unhrk mengembangkan materi pembelajann. Secara rinci penilaian terhadap

p€ngembangan materi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.15

Guru dalam pelaksanaan pembelaJaran pendtdlkanjasmanl dlben kebetlasan untuk

mengembangkan materi pembelajaran

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam melaksanakan

pembelajaran pendidikan jasmani diberi kebebasan untuk mengernbangkan materi

pembelajaran dengan angka penafsiran sebesar 100 dan memilikr kriteria penilaian

sangat tinggi.

Hasrl observasl dlperoleh hasll bahwa dalam pelaksanaai pembelajaran

pendidikan jasmani guru menggunakan media pembelajaran. Hasil wawancara

dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan

bahwa setiap kegiatan pembelajaran Dendidikan jasmani di sekolahnva selalu

menggunakan media pembelajaran. Hasil angket yang diberikan kepada 35 orang

gffu SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan "Guru

dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan media

pembelaJaran", dapat dllrhat pada gambar benkut mr;

,t l+^--^+:f I---,-L-- ,,r

I

2

Ya

Tidak

35

0

1

0

35

0

100

2S

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Gr.nu dabm pelaksanaan penbelajaran pendllkan jasrnani rrrcnguakan nrdia
pembelaj aran

Gambar 4.15

Curu dalam pelaksanaan pembelaiaran pendidikan iasmani menggunakan media

pembelajaran

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

menggunakan media pembelajaran diperoleh jawaban 33 orang menjawab Ya dan 2

orang menjawab Tidak. Secara rinci penilaian penggunaan media pembelajaran dapat

dilihat oada tabel berikut ini.

15
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Tabel 4.16

Guru dalam pelaksanaan pembelaJaran pendldlkan Jasmanl menggunakan medla

Berdasarkan tabel di atas, ma}Ia dapat dilihat bahwa gwu dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan iasmani menggunakan media pembelaiaran dengan angka

penafsiran sebesar 94 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa selain mengandalkan media

pembelajaran yang tersedia di sekolah, guru pendidikan jasmani juga memanfaatkan

l*,1,1*u,*i,i, l,+,|,li iil{iil 
llult 

fillllilEilfl| 
llruil tllilllill0ilr ruil$lll

guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran pendidikan jasmani

kadang-kadang iuga dilakukan oleh zuru tetapi iarang dilal-ukan. l{asil angket vang

diberikan kepada 35 orang guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

terhadap pemyataan "Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

mampu memanfaatkan fasilitas di sekolah sebagai media pembelajarari" dapat dilihat

pada gambar benkut lrx;

pembelaj aran

No. Alternatif .Iawaban Frekuensi x F (x) M

I

2

Ya

Tidak

33

2

I

0

33

0

94

.Iumlah 35 33

Sumber : Hasii peneiitian 20t7
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Gtnu dalam pehksanaan pembelajaran perdiCikan jasrmni rranpu
nenranhatkan fisilitas di sekolah sebagai rredta pembelajaran

Gambar 4.16

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani mampu memanfaatkan

fasilitas di sekolah sebagai media pembelajaran

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa semua responden menjawab

bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani mampu

rrrenraliaaikan iasiiiias tii sckoiair scbagai rlcciia pcrlbciajaral. Seuara tittui

penilaian proses terhadap pemanfaatan fasilitas sekolah dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 4. i7

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani mampu memanfaatkan

Tidak

fasilitas di sekolah sebagai media pembelajaran

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (x) M

1

2

Ya

Tidak

35

0

1

0

35

0

100

Jumlah 35 35

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Berdasarkan tabel dl atas, maka dapat dthhat bahwa guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani mampu memanfaatkan fasilitas di sekolah sebagai

media pembelajaran dengan angka penafsiran sebesar 100 dan memiliki kriteria

penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru dalam menggunakan media

pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga tidak menimbulkan

permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Hasil wawancara dengan guru SD

Negefl dr Kecamatan Makassar Kota Makassar3uga menyebutkan bahwa penggunaan

media pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kebutuhan siswanya, jadi

guru tidak memaksakan harus menggunakan media tertentu. Hasil angket yang

diberikan kepada 35 orang guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

terhadap p€myataan "Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa", dapat dilihat

pada gambar berikut ini;
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Ganbar 4.77

Guru dalam pelaksanaan pembelaiaran pendidikan iasma:ri menggunakan media

pembelajaran sesuai dengan kebuhrhan siswa

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa diperoleh jawaban

30 orang menjawab Ya dan 5 orang menjawab Tidak. Secara rinci penilaian proses

terhadap penggunaan media pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dapat dilihat pada

tabel berikut ini:
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Tabel 4.18

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendldlkan Jasmanl menggunakan medla

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan media pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan siswa dengan angka penafsiran sebesar 86 dan memiliki Lriteria penilaian

sangat tinggi.

Hasll observasl dlperoleh hasll bahwa dalam melaksanakan pemttelajaran

pendidikan jasmani seorang guru menggunakan metode sesuai dengan perencanaan

pembelajaran. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar

Kota Makassar iusa menvebutkan bahwa setiap kegiatan oembelajaran pendidikan

jasmani di sekolahnya dalam menggunakan metode pembelajaran seorang guru akan

berpedoman pada RPP yang sudah dibuat. Hasil angket yang diberikan kepada 35

orang guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan

"Guru dalam pelaksanaan pembelalaran pendldlkan Jasma menggunakan metode

pembelajaran sesuai dengan RPP", dapat dilihat pada gambar berikut ini;

,l l.^--^a:f l-,-,^L- - D /-\ lt

I

2

Ya

Tidak

30

J

1

0

30

0

86

2< ?n

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Gwu dalam pehksarnan pembelalaran perddikan jasnnni nenggurnkan

trtode penbelajaran sesirai dengan RPP

Gambar 4.1 8

Guru dalam pelaksanaan pembelaiaran pendidikan jasmani menggunakan metode

pembelaj aran sesuai dengan RPP

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan RPP diperoleh jawaban 32 orang

menjawab Ya dan 3 orang menjawab Tidak. Secara rinci penilaian proses terhadap

Denscunaan metode oembelaiaran sesuai RPP danat dilihat Dada tabel berikut ini:
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Tabel 4. 1 9

Guru dalam pelaksanaan pembelaJaran pendrdtkan Jasma menggunakan metode

Sumber : Hasll penelltlan lul /
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam pelaksanaan

pembelaj aran pendidikan jasmani menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan

RPP dengan angka penalsiran sebesar 91 dan memiliki l.'Titena penilaian sangat

tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru dalam mengajar pendidikan

jasmani menggunakan metode yang bervariasi agar anak tidak jenuh. Hasil

wawancara dengan guru SD Negen dt Kecamatan Makassar Kota Makassar Juga

menyebutkan bahwa guru sering menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi

untuk menghindari kejenuhan pada diri siswa. Hasil angket pada 35 orang guru SD

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pernyataan "Guru dalam

pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan metode yang

bervariasi", dapat dilihat pada gambar berikut ini;

pembelaj aran sesuai dengan RPP

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (*) M

1

2

Ya

Tidak

j2

t

I

0

3',)

0

9t

Jumlah 35 32
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Cruru dalam pelaksanaan pembelajaran perdilftan jasrrnni nrngunakan
rrelod€ yang berva asi

Gambar 4.19

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasrnani menggunakan metode

yang bervariasi

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembeiajaran pendidikan jasmani

menggunakan metode yang bervariasi diperoleh jawaban 34 orang meqiawab Ya dan

1 orang menjawab Tidak. Secara rinci penilaian proses terhadap penggunaan metode

vans bervariasi daoal dilihat oada tabel berikut ini:

15
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Tabel 4.20

Guru dalam pelaksanaan pembelaJaran pendldlkan Jasman menggunakan metode

yang bervariasi

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan metode yang bervariasi dengan

angka penafsiran sebesar 97 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru dalam menggunakan metode

pembelajaran yang membuat srswa aktli belaJar, sehrngga tldak merasa bosan dalam

belajar. Hasil wawancaftr dengan guru SD Negeri di Kecamatan Matassar Kota

Makassar juga menyebutkan bahwa penggunaan metode yang membuat siswa aktif

dalam belaiar. Hasil ansket vang diberikan kepada 35 orang zuru SD Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan "Guru dalam pelaksanaan

pembelajaraa pendidikan jasmani menggunakan metode yang membuat siswa aktif',

dapat dilihat pada gambar berikut ini;

A l.-r,-r!f t-,,,-1,-- D /-\ It,{

1

2

Ya

Tidak

34

I

1

0

34

0

97

r,,^t-L ?< 2A

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Gtru dalam pehksanaan pembelajaran pendilikan jasnnni nrrggmakan
metode yang rnembuat sis*a aktif

Gambar 4.20

Guru dalam pelaksanaan pembelaiaran pendidikar jasmani menggunakan metode

yang membuat siswa aktif

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

menggunakan metode yang membuat siswa aktif diperoleh jawaban 33 orang

menjawab Ya dan 2 orang menjawab Tidak. Secara rinci penilaian proses terhadap

Denssunaan nretode vans membuat siswa aktif daoat dilihat oada tabel berikut ini:
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Tabel 4.21

Liuru dalam pelaksanaan pembelaJaran pendldrkan Jasmafl menggunakan metode

yang membuat siswa aktif

Sumber : Hasrl penelrtran 20t7

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan metode yang membuat siswa al.tif

dengan angka penat'siran sebesar 94 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Kesimpulan tanggapan responden pada indikator pelaksanaan pembelajaran

penjas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel4.22

RekaprtuIast 'l anggapan Responden tentang

Indikator Pelaksanaan

No. Aspek yang DiukurAndikator M Kesimpulan

1. Melakukan kegiatan pembelaj aran pendidikan

jasmani sudah sesuai dengan j adwal yang ada

100

88,2

2. Mengganti jadwal kegiatan pembelajaran

-^-li,l:1.^- :^^..^^-; ^^1.^L^-r^r--..^pw4ur\!a4r JqJ!r41! nw^elrels4ArrJ4

20

3. Melaksanakan pembelajaran pendidikan

jasmani sudah sesuai dengan RPP

t00

4. Kebebasan untuk mengembangkan materi

pembelaj aran

100

5. Menggunakan media pembelaj aran 94

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (') M

1

2

Ya

Tidak

'J3

2

I

0

33

0

94

.Iumlah 35 33
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6. Mampu memanfaalkan fasilitas di sekolah

sebagai media pembelajaran

100

7. Menggunakan media pembelajaran sesuai

dengan kebutuhan siswa

86

il ivielggunakzur rlciotie pcrlbeiaJaran scsuar

dengan RPP

>t

9. Menggunakan metode yang bervanast 97

10. Menggunakan metode yang membuat siswa

aktif

94

Jumlah 882

Berdasarkan tabel dr atas, maka dapat dlllhat bahwa persepsl guru kelas

terhadap faktor pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasrnani pada Sekolah Dasar

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar memperoleh angka penafsiran sebesar

88.2 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi. Hal ini berarti kemampuan Euru

dalam pelaksanaan pembelajaran penjasorkes pada Sekolah Dasar Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar sangat tinggi. Adanya kriteria yang rendah

dalam sub indikator mengganti jadwal kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani

sekehendaknya men]adl p€rhatlan prmpman dalam membenkan arahan pada guru

dalam pelaksanaan pembelaj aran.

3. Evaluasi

lndrkator evaluasl dalarn proses program pembelajaran pendldlkan Jasma

pada SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar berisi 10 (sepuluh)

pernyataan meliputi dua indikator yaitu pelaksanaan evaluasi dan penggunaan alat

evaluasi.
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Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru pendidikan jasmani tidak

melaksanakan evaluasi setiap kali selesai kegiatan pembelajaran, akan tetapi setelah

beberapa kali pertemuan. Hasil wawancara dengan glru SD Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa pelaksanaan evaluasi dalam

pembelajaran pendidikan jasmani tidak dilaksanakan setiap kali habis kegiatan

pembelajaran, akan tetapi dilakukan ketika pokok bahasan seiesai. Hasil angket yang

diberikal kepada 35 orallg gr!!:'! SD Negen cli K-ecamatan Makassar Kota Makassar

terhadap pemyataan "Guru dalam pelaksanaan penbelajaran pendidikan jasmani

melaksanakan evaluasi pembelajaran setiap kali selesai kegiatan", dapat dilihat pada

gambar berikut ini,

C** A"fr*-p"htt-*" p"*"f":ar"n penddikan jasnnni nelaksarnkan

erahrasi pembelajaran setiap kali selesai kegratan

Gambar 4.2 I

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani melaksanakan evaluasi

pembelajaran sefiap kali selesai kegiatan
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Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menJawab bahwa guru dalam pelaksanaar pembelajaran p€ndldlkan Jasmanl

melaksanakan evaluasi pembelajaran setiap kali selesai kegiatan diperoleh jawaban 8

orang menjawab Ya dar 27 orang meqjawab Tidak. Secara rinci penilaian proses

terhadap pelaksanaan evaluasi pembelaiaran dapat dilihat pada tabel berik-ut ini:

Tabel4.23

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani melaksanakan evaluasi

Sumber : Hasil penelitian 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendld*an Jasmam melalGanakan evaluast pembelajaran sehap kah

selesai kegiatan dengan angka penafsiran sebesar 23 dan memiliki kriteria penilaian

rendah.

Ffusil observasi diperoleh hasil bahwa zuru dalam melaksanakan evaluasi

menggunakan alat evaluasi yang sudah ada- Hasil wawancara dengan guru SD

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa alat

evaluasi yang sudah dibuat digunakan oleh guru pada saat melaksanakan evaluasi.

Hasll angket yang dlbenkan kepada 35 orang guru SD Negen dl Kecamatan

Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan "Guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan alat evaluasi yang sudah aM' , dapat

dilihat pada uarnbar berikut ini.

pembelajaran setiap kali selesai kegiatan

No. Alternatif .Iawaban Frekuensi x F (') M

1

2

Ya

Tidak

8

27

1

0

8

0

23

.fumlah 35 8
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Guru dahm pehksarnan pembelajaran pendid can jasnrani rcngunkan alai

evahrasi yang sudah ada

Gambar 4.22

Guru dalam pelaksanaan p€mbelaiaran pendidikan iasmani menggunakan alat

evaluasi yang sudah ada

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

menggunakan alat evaluasi yang sudah ada diperoleh jawaban 31 orang menjawab Ya

dan 4 orang menjawab Tidak. Secara rinci penilaian proses terhadap penggunaan alat

evaluasi vans sudah ada danat dilihat Dada tabel berikut ini.

20

15
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Tabel 4.24

Guru dalam pelaksanaan pembela]aran pendrdrkan Jasmam menggunakan alat

evaluasi yang sudah ada

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan alat evaluasi yang sudah ada dengan

angka penafsiran sebesar 89 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru dalam melakukan kegiatan

pembelajaran pendldlkan Jasmam sudah sesuat dengan tu]uan pembelaJaran yang

sudah dibuat, artinya bahwa guru dalam mengajar selalu berpegang pada perencanaan

yang sudah dibuat. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar

Kota Makassar juga rnenyebutkan bahrva setiap guru melaksanakan pembelaiaran

pendidikan jasmani di sekolahnya selalu berpegang pada RPP, sehingga tidak

melenceng dari tujuan pembelajaran pendidikan jasmani. Hasil angket yang

diberikan kepada 35 or:tng guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

terhadap pernyataan "Guru dalam melakukan keglatan pembelaJaran pendldlkan

jasmani sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan jasmanl', dapat dilihat

pada gambar berik-ut ini;

A t}^--^.:f r-..,-t -- E-^t.,,^--; n/f

I

2

Ya

Tidal

31 1

0

31

0

89

f ,...t-L ?1

Sumber : Hasil penelitian 2017



69

Guru dalam nrlakukan kegiatan penbehjaran pendidftan jasrnam sudah sesr.rar

dengan tqluan pembehjaran pendidikan j asnrani

Gambar 4.23

Guru dalam melakukan kegiatan pembelaiaran pendidikan iasmani sudah sesuai

dengan tujuan pembelajaran pendidikan jasrnani

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

me4jawab bahwa guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani

sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan jasmani diperoleh jawaban 33

orang menjawab Ya dan 2 orang menjawab Tidak. Secara rinci penilaian hasil

terhadao kegiatan Dembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.25

Guru dalam melakukan keglatan pembelajaran pendrdrkan Jasmarx sudah sesuat

dengan tujuan pembelajaran pendidikan jasmani

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam melakukan

kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran

pendidikan jasmani dengan angka penafsiran sebesar 94 dan memiliki kriteria

penilaian sangat tinggi.

Hasll observasr dlperoleh hasrl bahwa tujuan pembelajaran pendld*an

jasmani pada SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar yang sudah tercapai

adalah tercapainya tingkat kebugaran para siswa. Hal ini terlihat dari antusiasme para

sis\4? pada saat mengikuti pembelajaran Dendidikan jasmani. I{asil wawancara

dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan

bahwa tujuan pembelajaran yang sudah tercapai adalah terpenuhinya tingkat

kebugaran para siswa sebagai tujuan yang diprioritaskan, sedangkan untuk tujuan

prestasl ada yang tercapal ada Juga yang belum. Hasll angket yang drbeflkan kepada

35 orang guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap

pernyataan "Tuj uan pembelajaran pendidikan jasmani yang sudah tercapai adalah

tingliat kebugaran para siswa", dapat dtlihat pada gambar berikut ini:

A lir^---+if f-"'-L-- ll,[

I

2

Ya

Tidak

JJ

2

1

0

JJ

0

94

2< ?2

Sumber : Hasil penelitran 2017
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Trluan perr$elajaran pendidikanjasrrnni yang sudah tercapai adalah tingkat

kebugai an pa:a 
"bwa

Gambar 4.24

Tuiuan pembelajaran pendidikan lasmani yang sudah tercapai adalah tingkat

kebugaran pzua siswa

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang sudah tercapai adalah

tingkat kebugaran para siswa diperoleh jawaban 31 orang menjawab Ya dan 4 orang

menjawab Tidak. Secara rinci penilaian hasil terhadap tujuan pembelajaran yang

sudah tercanai danat dilihat Dada tabel berikut ini.
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Tabel 4.26

I ujuan pembelaJaran pendldlkan J asmaru yang sudah tercapar adalai tlngkat

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa tuj uan pembelajaran

pendidikan iasmani yang sudah tercapai adalah tingkat kebugaran para siswa dengan

angka penafsiran sebesar 89 dan memiliki kiteria penilaiansangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa hasil belajar siswa pada SD Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar memiliki rata4ata 7,0. Hasil wawancara

dengan guru SD Negen dr Kecamatan Makassar Kota Makassar luga menyebutkan

bahwa hasil belajar pendidikan jasrnani sudah sangat memuaskan dan rata-tata

nilainya 7.0. Pencapaian ini sudah sesuai harapan dan pencapaiannya 85 persen ke

atas. Hasil angket vang diberikan kepada 35 orang guru SD Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan ' Hasil belajar siswa di sekolah dalam

mata pelajaran pendidikan jasmani sudah tinggi", dapat dilihat pada gambar berikut

ini;

kebugaran para siswa

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (x) M

I

2

Ya

Tidak

JI I

0

JI

0

89

.Iumlah 35 31

Sumber : Hasrl penelrtran 20t7
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F{asil bebjar sbrm di sekolah dahm nata pelajaran perdidikan jasrnani sudah

tnggr

15

Gambar 4.25

Hasil belaiar sisv/a di sekolah dalam mata pelaiaran pendidikan jasmani sudah tinggi

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa hasil belajar siswa di sekolah dalam mata pelajaran pendidikan

jasmani sudah tinggi diperoleh jawaban 33 orang menjawab Ya dan 2 orang

menjawab Tidak. Secara rinci penilaian hasil terhadap hasil belajar siswa dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.27

Hasll belajar srswa dl sekolah dalam mata pelaJaran pendrdlkan Jasmanr sudah tlnggl

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa dalam

mata pelaiaran pendidikan iasmani sudah tinggi sesuai dengan angka penafiiran

sebesar 94 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru pendidikaa jasmani melakukan

evaluasi pembelajaran baik materi rnaupun praktek. Hasil wawancara dengan guru

SD Negen dr Kecamatan Makassar Kota Makassar Juga menyebutkar bahwa

pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani dilaksanakan dalam

bentuk materi dan praktek. Hasil angket yang diberikan kepada 35 orang guru SD

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pernyataan "Guru

melakukan evaluasi pembelajaran baik materi maupun praktek", dapat dilihat pada

gambar berikut ini;

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (*) M

I

2

Ya

Tidak

33

2

I

0

33

0

94

.Iumlah 35 JJ

Sumber : Hasrl penetrtran 20i7
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Gru'u nehkukan evahrasi pen$ehjaran baft rnaleri rnaLpun praktek

Gambar 4.26

Guru melakukan evaluasi pembelaiaran baik materi maupun praktek

Berdasarkan gambax di atas, dapat dilihat bahwa semua responden menjawab

bahwa guru melakukan evaluasi pembelajaran baik materi maupun praktek. Secara

rinci penilaian proses terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat dilihat pada

tabel berikut ini:
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Tabel 4.28

Gwu melakukan evaluasl pembelajaran bark matefl maupun praktek

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru melakukan evaluasi

pembelajaran baik materi maupun praklek dengan angka penat'siran sebesar 100 dan

memiliki kriteria penilaian sangal finggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa gwu dalam pelalsanaan pembelajaran

pendidikan jasmani melakukan evaluasi baik di lapangan maupun di ruang kelas.

Hasll wawancara dengan guru SD Negen d1 Kecamatan Makassar Kota Makassar

juga rnenyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

nelakukan evaluasi baik di lapangan maupult di ruang kelas. Hasil angket yang

diberikan kepada 35 orang guru SD Neseri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

terhadap pemyataan "Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

melakukan evaluasi baik di lapangan maupun di ruang kelas", dapat dilihat pada

gambar berikut ini:

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (') M

I

2

Ya

Tidak

35

0

I

0

J5

0

100

.Iumlah 35 35

Sumber : Hasrl penelrtran Z0 t7
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Gambar 4.27

Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani melakukan evaluasi baik

di lapangan maupun di ruang kelas

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa semua responden rnenjawab

bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan j asmani melakukan evaiuasi

baik di lapangan maupun di ruang kelas. Secara rinci penilaian proses terhadap

penggun.vul alat evaluasi yang sudah ada dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gum dalam peiaksarnan pembelajaran pendidft an jasrnani nnlakukan evah:asr

baik di hpargan rmrpun di marg kelas

25

15
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Tabel4.29

Guru dalam pelaksanaan pembelaJaran pencudtkan Jasmanl melakukan evaluasl balk

di lapangan maupm di ruang kelas

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani melakukan evaluasi baik di lapangan maupun di

ruang kelas dengan angka penafsiran sebesar 100 dan memiliki kriteria penilaian

sangat tinggi.

Hasrl observasr d1p€roleh hasll baiwa gwu dalam melakukax kegratan

evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dengan cara memberitahukan terlebih

dahulu, artinya bahwa guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran tidak dilalcukan

secara diam-diam. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar

Kota Makassar juga menyebutkan bahwa sefiap guru akan melaksanakan evaluasi

pembelajaran pendidikan jasmani maka diberitahukan terlebih dahulu agar siswa

mempersiapkan diri. tlasil angket yang diberikan kepada 35 orang guru SD Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan "Guru dalam melakukan

kegiatan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan secara diam-diam",

dapat dilihat pada gambar berikut ini;

A l+^---irif I-'.'6L-- it,{

1

2

Ya

Tidak

35

0

1

0

35

0

100

r,-r.t- tr 26 2(

Sumber : Hasil penelitian 2017
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C'r.nu dalam nrelakukan kegiatan evaluasi pembelajaran pendidkar jasnnni

dilakukan secara diartdiam

30

'15

10

5

Gambar 4.28

Guru dalam melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran pendidikan iasmani dilakukan

secara diam-diam

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa guru dalam melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran pendidikan

jasmani dilal.-ukan secara diam-diam diperoleh jawaban 4 orang menjawab Ya dan 31

orang menjawab Tidak. Seoara rinci penilaian hasil terhadap kegiatan pembelajaran

danal dilihat nada tahcl berilut ini.
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Tabel 4.30

Guru dalam melakukan kegratar evaluasr pembela]aran pendldlkan Jasmanl dllakukan

Berdasarkan tabel di atas, malia dapat dilihat guru dalam melakukan kegiatan

evaluasi pembelajaran pendidikan iasmam dilakukan secara diam-diam dengan angka

penafsiran sebesar 11 dan memiliki kriteria penilaian rendah.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa evaluasi pembelajaran pendidikan

jasmani dilakukan untuk melihat sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai

slswa. l)engan evaluasl maka guru akan tahu sampal sejauhmara seorang slswa

menguasai materi yang telah diajarkan. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar juga rnenyebutkan bahwa evaluasi

penbelaiaran oendidikan iasmani dilakukan untuk melihat sejauhmana tujuan

pembelajaran telah dicapai siswa. Hasil angket yang diberikan kepada 35 orang guru

SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pemyataan "evaluasi

pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan untuk melihat sejauhmana tujuan

pembelaJaran telah drcapal stswa", dapat dlhhat pada gambar benkut lnl;

secara diam-diam

No. Alternatif .Iawaban Frekuensi x F (*) M

I

2

Ya

Tidak

4

31

I

0

4

0

ll

Jumlah 3s 4

sumber: Hasll penelrtlan lui /
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Eraluasi pembelajaran pedidikan jasmani dilakukan untuk rrElflat sejauhrmrn

tujuan pembebjaran telah dbapai siswa

Gambar 4.29

Evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan untuk melihat sejauhmana

tuj uan pembelajaran telah dicapi siswa

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden

menjawab bahwa evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan untuk melihat

scjauinrrala iujual pcrlirciaj wut teiait diuapai siswa tiipcroicir jawaban 34 uralg

menjawab Ya dan 1 orang menjawab Tidak. Secara rinci evaluasi hasil terhadap

tujuan pembelajaran yang sudah tercapai dapat diiihat pada tabel berikut:

Tabel 4.31

Evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan untuk melihat sejauhmana

t3

10

tujuan pembelajaran telah dicapai siswa

No. Alternatif ,Iawaban Frekuensi x F (x) M

1

2

Ya

Tidak

34

1

I

0

34

0

97

,Iumlah 3s 34

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa evaluasi pembelajaran

pendidikan jasrnani dilakukan untuk melihat sejauhmana tujuan pembelajaran telah

dicapai siswa dengan angka penalsiran sebesar 97 dan memiliki kriteria

penilaiansangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru memanfaatkan hasil evaluasi

belalar siswa sebagai brkri kema1'.ran belajar siswa p44a oratg tt41y4 Hasil

wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga

menyebutkan bahwa mereka memanfaatkan hasil evaluasi belajar sisrva sebagai bukti

kemajuan belajar sisrva pada orang tuanya. Hasil angket yang diberikan kepada 35

orang gwu SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar terhadap pernyataan

"Guru memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai bukti kemajuan belajar

orang tuanya", dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Grru nrrranfratkan hasil evahrasi belajar sbwa sebagai bukti kemajrnn behlar
siswa pada orang trmrya

i

siswa pada

0

5

1

1

Gambar 4.30

Guru memanlaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai bukti kemajuan belajar siswa

pada orang tuanya
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Berdasarkan gambar dl atas, dapat dllrhat bahwa sebagran besar responden

menjawab bahwa guru memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai bukti

kemajuan belajar siswa pada orang tuanya diperoleh jawaban 30 orang rnenjawab Ya

dan 5 oranq menjawab Tidak. Secara rinci penilaian hasil terhadap hasil belaiar

siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel4.32

Guru memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai bukti kemajuan belajar siswa

Berdasarkan tabel dl atas, maka dapat dllftat bahwa hasll belajar srswa dalam

mata pelajaran pendidikan jasmani sudah tinggi sesuai dengan angka penafsiran

sebesar 94 dan memiliki kriteria penitaian sangat tinggi.

Kesimpulan tangs,apan responden pada indrkator pelalisanaan pembelaiaran

penjas dapat dilihat pada tabel berikut:

pada orang fuanya

No. Alternatif Jawaban Frekuensi x F (*) M

1

2

Ya

'ljdak
30

5

I

(.)

30

0

86

Jumlah 35 30

Sumber : Hasil penelitian 2017
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Tabel 4.33

Rekapltulasl I anggapan Responden tentang

Indikator Pelaksanaan

No.

1.

Aspek yang Diukur/Indikator

Melaksanakan evaluasi pembelajaran setiap

kali selesai kegiatan

M

z1

Kesimpulan

78,3

2. Menggunakan alat evaluasi yang sudah ada 89

3. Sesuai dengan tujuan pembelajaran

pendidikan j asmani

94

4. lujuan pembelaJaran pendldlKan Jasmanl

yang sudah tercapai adalah tingkat kebugaran

para siswa

69

5. Hasil belaiar siswa di sekolah dalam mata

pelajaran pendidikan jasmani sudah tinggi

94

6. Guru melakukan evaluasi pembelajaran baik

materi maupun praktek

t00

7. Melakukan evaluasi baik di lapangan maupun

di ruang kelas

100

8. Melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran

pendidika-n jasnam d;Lz-t-rkzt secztz. dig-rt--

diam

11

9. Evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani

dilakukan untuk melihat sejauhmana tujuan

pembelaj aran telah dicapai siswa

97
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10. Memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa

sebagai bukti kemajuan belajar siswa pada

orang tuanya

86

.Iumlah 783

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa persepsi guru kelas

terhadap taKor evaluasr pembelajaran pendldrkan Jasmanl pada Sekolah Dasar Negerl

di Kecarnatan Makassar Kota Makassar memperoleh angka penafsiran sebesar 78,3

dan rnemiliki kiteria penilaian tinggi. lIal ini berarti kemampuan guru dalam

melakukan evaluasi pembelaiaran peniasorkes pada Sekolah Dasar Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar tinggi. Adanya kriteria yang rendah dalam sub

indikator Melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan

secara diam-diam menjadi perhatian pimpinan dalam memberikan arahan pada guru

dalam pelaksanaan pembelaJ aran.

Secara keseluruhan ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.34

Persepsi Guru Kelas terhadap Pelaksanaan Proses Belaiar Mengaiar Penjaskes

pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

Variabel Angka Penafsiran Kriteria

rerencanaan 61,+ sallgar r lnggi

Pelaksanaan 88,2 Sangat Tinggi

Evaluasi 78,3 Tinggi

Rata-rata 84,6 Tinggi
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Persepsi guru kelas terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar penjaskes

pada Sekolai lJasar Negen dl Kecamatan Makassar Kota Makassar secara umum

memiliki kriteria yang finggi, walaupun masih ada beberapa indikator yang memiliki

angka penafsiran yang lebih kecil. Hal ini sudah cuk-up dijadikan bukti bahwa

kemampuan quru kelas dalam pelaksanaan proses belaiar mengaiar penjaskes oada

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar tinggi.

C. Pembahasan

1. Perencanaan

PengaJaran harus dlrencanakan untuk mempermudah proses belaJar mengaJar

agar lebih bermakna. Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar

pengajarannya berhasil. Salah satu faklor yang bisa membawa keberhasilan itu, ialah

guru tersebut senantiasa membuat perencanaan mengaiar sebelurnnya. Guru iuga

harus menyadari bahwa tujuan pengajaran adalah untuk membentuk kepribadian

peserta didik dengan cara membekalinya dengan seperangkat materi pengajaran.

Hal ini rnenunjukan bahwa guru harus mempersiapkan perangkat Srang harus

dllaksanakan dalam merencanakan prograrn. Majrd (2005: 2t) mengemukakan bahwa

perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran antara lain; a)

memahami kurikulum, b) menguasai bahan ajar, c) menlusun program pengajaran, d)

melaksanakan program oengajaran, dan e) menilai program oengajaran dan hasil

proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

Adapun fungsi perencanaan pengajaran menurut Hamalik (2007: 135) adalah;

1) Memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan p€ndidikan sekolah dan

hubungannya dengan pengajaran yang dr laksanakan untuk mencap tuJuan; 2)

Membantu guru mempe{elas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap

pencapaian tujuan pendidikary 3) Menambah keyakinan guru atas nilai-nilai

pengaiaran vang diberikan dan prosedur vanq dieunakan; 4) Membantu guru dalam

mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi belajar;

5) Mengurangi kegiatan yang bersifal trial and error dalam mengajar dengan adanya

organisasi kurikuler yang lebih baik, metode yang tepat dan menghemat waktu; 6)



tal

Siswa akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri

untuk mengaJar sesual harapan-harapan mereka; 7) Membenkan kesempatan bagl

guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya; 8) Membantu

guru memiliki perasaan percaya pada diri sendiri dan jaminan atas diri sendiri; dan 9)

Membantu guru memelihara kegairahan mengaiar dan senantiasa memberikan bahan-

bahan yang up to date kepada murid.

Fungsi perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar menurut

Majid (2005: 22) yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan;

sebagar pola dasar dalam mengatul tugas dan wewenang bagl seuap unsw yang

terlibat dalam kegiatan; sebagai pedoman bagi setiap unsur, baik unsur guru ataupun

unsur murid; sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat

diketahui ketepatan dan kelemahan keria: untuk bahan penwsunan data aqar teriadi

keseimbangan keia; untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya.

Mengingat begitu pentingnya suatu perencanaan sebelum proses pembelajaran

dilakukan, maka seorang guru disarankan membuat rencana pelaksanaan

pembelaJaran (R?P). Kencana pelaksanaan pembelajaran adalah perencanaan Jangka

pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikal hal-hal yang akan dilakukan

dalam pembelajaran. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan

belajar peserta didik dalam uDaya mencaoai kompetensi dasar (KD). Setiao guru oada

satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar

pembelajaran berlangsrmg secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

. memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang

cukup bagl pmkarsa, kreatvrtas, dan kemandrnan sesual dengan bakat, mlnat, dan

perkebangan fisik serta fsikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap

kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih

sesuai dengan peniadwalan disatuan pendidikan yang telah ditentukan.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru pendidikan jasrnani pada pada SD

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar rata-rata membuat program tahunan,

progam semester, silabus, dan RPP. Hasil wawancara dengan kepala SD Negeri di
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Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa para guru diharuskan

membuat program tahunan, program semester, sllabus, dan KPP. (iuru men),usun

program tahunan, Fogram semester, silabus, dan RPP dengan angka penafsiran

sebesar 100 dan memiliki kiteria penilaian sangat tinggi. Hal ini berarti semwr guru

oendidikan jasmani pada SD Neeeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

membuat progam tahunan, program semester, silabus, dan RPP setiap awal talun

ajaran.

Hasil obsewasi diperoleh hasil bahwa para guru dalam membuat pro$am

lanunan, progam semester, srlabus, dan RPP kadang-kadang dllal rkan secara

mandiri akan tetapi juga dilakukan secara bersama-sama di gugus atau KKGO.

Sebagian besar responden menjawab bahwa dalam menJrusun program tahunan,

program sernester, silabus, dan RPP dilakukan secara mandiri diperoleh iawaban 21

orang menjawab Ya dan 14 oraag menjawab Tidak. Dalam menyusun program

tahunan, program semester, silabus, dan RPP dilakukal secara mandiri dengan angka

penafsiran sebesar 60 dan memiliki kriteria penilaian cukup tinggi. Hal ini berarti

dalam menyusun program tahunan, proglam semester, srlabus, dan RPP tldak

dilakukan secara mandiri, akan tetapi secara bersama-sama dengan kelompok guru.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menyusun RPP guru

mencantumkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh

seorang siswa. Semua responden menjawab bahwa guru mencantumkan standar

kompetensi dan kompetensi dasar dalam RPP. Guru mencantumkan standar

kompetensi dan kompetensi dasar dalam RPP dengan angka penafsiran sebesar 100

dan memrllkr kntena perulalan sangat tlnggr.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menlTrsun RPP guru

menentukan rnateri pembelajaran yang akan dipelajari dalam pembelajaran

pendidikan jasmani. Hasil w-awancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa setiap menlusun RPP guru akan

menentukan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Sebagian besar responden

menjawab bahwa guru menentukan materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam



pembelajaran pendidikan jasmani di RPP diperoleh jawaban 30 orang menjawab Ya

dan 5 orang meryawab l rdak. Guru mencantumkan rndlkator pembelaJaran dalam

men)'usull RPP dengan algka penafsiran sebesar 86 dan memiliki kriteria penilaial

sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menvusun RPP guru menlusun

metode mengajar yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran

pendidikan jasmani. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan

Mkassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa setiap menyusun RPP guru

menentukan metode yang akan dlgunakan pada saat mengaJar. Semua responden

menjawab Ya bahwa guru menentukan metode mengajar didalam menlusun RPP.

Guru menentukan metode mengajar didalam men].usun RPP dengan angka penafsiran

sebesar 100 dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh has'il bahwa dalam menyusun RPP guru melakukan

analisis alat dan fasilitas belajar yang akan digunakan pada saat pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar Juga menyebutkan bahwa setrap menlusun RPP

guru melakukan analisis alat dan fasilitas belajar. Sebagran besar responden

menjawab bahwa guru melakukan analisis alat dan fasilitas belajar dalam menyusun

RPP dioeroleh j awaban 32 orang menjawab Ya dan 3 orang menjawab Tidak. Guru

melakukan analisis alat dan fasilitas belajar dalam menJrusun RPP dengan angka

penafsiran sebesar 9l dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menyusun RPP guru melakukan

anahsls kebutuhan medra dan sumber tlelajar sesual dengan kompetensl. Hasll

wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga

menyebutkan bahwa setiap menyusun RPP guru akan menganalisis kebutuhan media

dan sumber belajar sesuai dengan kompetensi. Semua responden menjawab bahwa

guru melakukan analisis kebutuhan media dan sumber belajar sesuai dengan

kompetensi dalam menyusun RPP. Guru melakukan analisis kebutuhan media dan
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sumber belajar sesuai dengan kompetensi dalam menyusun RPP dengan angka

penalslran sebesar 100 dan memllrkr kntena penllalan sangat tlnggt.

Dalam penyusunan RPP, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan

sehingga akan sesuai dengan prinsipprinsip yang telah diutarakan, diantaranya

sebaeai berikut;

a- Mengisi Identitas Mata Pelajaran

Dalam identitas mata pelajaran terdapat: satuan pendidikan, kelas, semester,

program keahlian, mata pelajaran, alokasi waktu dan jumlah pertemuan.

b. Menentukan Standar Kompetensl

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik

yang menggambarkan penguasaan pengetahuan" sikap, dan keterampilan yang

diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelaiaran.

Atau bisa disebutjuga kemampuan yang secara umum harus dikuasai lulusan.

c. Menentukan Kompetensi Dasar.

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus di kuasai peserta didik

dalam mata pelajaran tertentu sebagal ruJukan penyusunan lndlkator komp€tensl

daiam suatu pelajaran- Atau disebut juga kemampuan yang harus dimiliki oleh

peserta didik setelah menyelesaikan aspek mata pelajaran atau sub pokok bahasan

tertentu.

d. Menentukan lndrkator pencapalan kompetensr.

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi

untuk menurljukan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan

penilaian mata pelajaran- Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan denqan

menggunakan kata kefa operasional yang dapat diamati dan diukur, yang

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Indikator juga diartikan suatu

kompetensi yang dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap

suatu pokok baiasan atau mata peia]aran tertentu.

e. Merumuskan Tujuan Pembelaj aran.
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Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan

dlcapal oleh peserta dldlk sesuar dengan kompetensl dasar.

Merumuskan materi pembel aj aran.

Materi pernbelajaran secara garis besar adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikao vang harus diajarkan oleh guru dan dipelaiari siswa. Materi aiar memuat

fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang termasuk

materi fakla adalah nama-nama obyek, peristiwa sejarah, lambing, nama tempat,

nama orang dan sebagamya- I ermasuk maten konsep adalah pengertlan, dellnsl,

cirri khusus, komponen atau bagian suatu obyek. Yang termasuk materi prinsip

adalah dalil, rumus, adagium, postulat, teorema, atau hubungan antar konsep yang

menggambarkan " iika..maka...". dan prosedur adalah langkah-langkah secara

sistematis atau beruntun dalam mengerjakan suatu tugas.Dalam penyusunan

materi pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan

diantaranya adalah:

l) Pnnslp Relevansl ( keterkaltan )

Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar

kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai

siswa berupa menghafal. maka materi oembelajaran vang diaiarkan harus

berupa fakta. Dan jika kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa berupa

langkah-langkah teknik keterampilan gerak, maka materi pembelajaran yang

harus diajarkan berupa prosedur.

2) Pflnsrp Konsrstensl ( KeaJegan )

Jika kompetensi das61 ysng harus dikuasai siswa empat macam, maka materi

yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. Misalnya konipetensi

dasar vang harus dikuasai siswa adalah passing, ftibbling, dan shooting dalam

sepak bola, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik passing,

dribbling, dan shooting.

3) Prinsip Kecukupan
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Prinsip kecukupan artinya materi vang diajarkan hendal'nya cukup memadai

dalam membantu srswa menguasat kompetensl dasar yang dlaJarkan. Maten

tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit

akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Sebaliknya. iika terlalu banyak akan membuang-buans waktu dan tenaga vang

tidak perlu unruk mempelajarinya.

Menentukan metode pembelajaran.

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelaJaran agar p€serta dldk mencapat kompetensl dasar atau

seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran

disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakleristik dari setiap

indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Dalam

metode pembelajaran pendidikan jasmani terdapat beberapa pendekatan, yaitu

antara lain:

1) Pedekatan pada bahan/materi, meliputi; metode bagian dan metode

keseluruhan

2) Pendekatan pada praktek, meliputi; metode praktek padat dan metode praktek

distribusi

3) Pendekatan gun/siswa. meliputi: metode komando. tusas/latihan. resiprokal.

periksa sendiri, inklusi, discovery, problem solving.

4) Pendekatan pada pembelajaran, meliputi; pendekatan teknis dan pendekatan

taktis.

Merumuskan keglatan pembelaJaran (scenano pembelaJaran).

Dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 tahapan yang harus ditempuh,

diantaranya adalah:

1) Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian
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peserta didik untuk berpartisipasi aklif dalam proses pembelajaran. Dalam

tahap lnl guru mempersrapkan hal-hal sebagar benkut:

a) Menyiapkan p€serta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses

pembelajaran.

b) Mengajukan perianvaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.

c) Menjelaskan tujuan pembelaj aran atalo kompetensi dasar yang akan

dicapai.

d) Menyamparkan cakupan maten dan peryelasan uralan keglatan sesual

silabus.

2) Kegiatan lnti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelaiaran untuk mencapai

KD yang dilakukal secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aL1if, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,

mlnat dan perkembangan llslk serta tsftologrs peserta dldlk. Kegtatan rntl

menggunakan metode yang disesuaika dengan karakteristik peserta didik dan

mata pelajaran, yang dapat meliputi proses sebagai berikut:

a) Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi guru melakukan; (1) Melibatkan peserta didik

mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang

akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam tak ambang jadi guru dan

belajar dan aneka sumber. (2) Menggunakan beragam pendekatan

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. (3)

Memfasilitasi te{adinya interaki antar peserta didik serta antara peserta

didik denean euru, linekungan, dan sumber belajar lainnya. (4)

Melibatkan peserta didik secara altif dalam setiap kegiatan pembelajaran.

(5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan dilaboratorium,

studio, atau lapangan.
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bi Elaborasi

Dalam keglatan elaborasl guru melakutar; ( l) Memblarkan peserta dtdlk

membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang

bermakna- (2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas,

diskusi dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan

maupun tertulis. (3) Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis,

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. (4) Memfasilitasi

peseria didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif- (5)

Memlasllltasl pesefia dldk berkompetrsr secara sehat untuk mentngkatkan

prestasi belajar. (6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan

eksplorasi yang dilak-ukan baik lisan maupun tedulis, secara individual

maupun berkelompok. (7) Mernfasilitasi peserta didik untuk rnelalrukan

variasi kerja individual maupun kelompok. (8) Memfasilitasi peserta didik

melakukan pameran, tumamen, festival, serta produk yang dihasilkan. (9)

Memfasilitasi peserta didik melalcukan kegiatan yang menumbuhkan

kebanggaan dan rasa percaya dln peserta dldrk.

Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi guru melakukan; (1) Memberikan umpan balik

positif dan Denguatan dalam bentuk lisan, tulisan. isyarat. maupun hadiah

terhadap keberhasilan peserta didik. (2) Memberikan konfirmasi terhadap

hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. (3)

Memfasilitasi peserta didik melalcukan refleksi untuk memperoleh

pengalaman belajar yang telah drlakukan. (4) Memtaslhtasl peserta dldtk

untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai

kompetensi daqar, diantaranya dengan cara; (a) berfungsi sebagai

narasunber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik vane

menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar,

(b) membantu menyelesaikan masalah, (c) memberl acuan agar peserta

didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, (d) memberi

c)
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informasi untuk bereksplorasi lebih lanjut, (e) memberi motivasi kepada

peserta dldrk yasg kumng atau belum berpartlslpasl aktlt.

3) Kegiatan Penutup

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas

Dembelajaran yang daoat dilakukan dalam bentukt

a) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat

rangkuman/simpulan pelaj aran.

b) Melakukan penilaian danJatau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

drlaksanakan secara konslsten dan terprogram.

c) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

d) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedy,

program pengavaan, lavanan konseling dar/atau memberikan tugas baik

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta

didik.

e) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

r. Menentukan sumber belaJar.

Dalam sumber belajar im mencakup buku referensi, bahan, alat dan media yang

digunakan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan.

i. Merumuskan penilaian hasil belajar

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur

tingkat pencapaian kompetensi peseria didik, serta digunakan sebagai bahan

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar. dan memperbaiki proses

pembelaJaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematilg dan terprogram dengan

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kineda,

pengukuran sikap, penilaian hasil karva berupa tugas, proyek dan/atau produli.

portofolio dan penilaian diri. Penilaian yang digunakan yaitu berbentuk rubric

penilaian yang mengacu pada aspek kognitif, afeklif dan psikomotor.
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Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menyusun RPP seorang guru

melakukan alokasl waLtu agar tuJuan yang d{abarkan dapat tercapar dengan balk.

Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

juga menyebutkan bahwa setiap menlusun RPP seorang guru akan menganalisis

alokasi waklu agar waktu yang tersedia dapat memenuhi semua tuiuan vang ada di

kurikulum. Semua responden menjawab bahwa guru melakukan analisis alokasi

waktu dalam menyusun RPP. Guru melakukan analisis alokasi waktu dalarn

men!'usun RPP dengan angka penafsiran sebesar 100 dan memiliki kriteria penilaian

sangat trnggl.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam menyusun RPP guru

menganalisis kebutuhan siswa terlebih dahulu untuk menentukan materi yang tepat.

Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

juga menyebutkan balwa setiap menyusun RPP guru akan menganalisis kebutuhan

siswa sesuai dengan tingkatannya. Sebagian besar responden menjawab bahwa guru

menganalisis kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelum menyusun RPP diperoleh

Jawaban 20 o1ang menJawab Ya dan 15 orang menJawab I ldak. Guru menganallsls

kebutuhan siswa terlebih dahulu sebelum men)rusun RPP dengan angka penafsiran

sebesar 57 dan memiliki kriteria penilaian cukup tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa quru Dendidikan iasmani dalam

menyusun RPP kebanyakan melakukan pengembangan materi sebatas tidak

menyimpang dari kurikulum yang ada. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di

Kecamatan Makassar juga menyebutkan bahwa selama ini guru pendidikan jasmani

dlbenkan kebebasan untuk memgembangftan matefl pembelajaramya dl lapangan

yang penting tidak menyimpan dari kr-rikulum yang ada Sebagian besar responden

menjawab bahwa sebelurn menlusun RPP BapaMbu guru melakukan pengembangan

materi pembelaiaran diperoleh jawaban 28 orang menjawab Ya dan 7 orang

menjawab Tidak. Sebelum menyusun RPP Bapak/Ibu guru melakukan

pengembangan materi pembelajaran dengan angka penafsiran sebesar 80 dan

memiliki kntena penilaian sangat tinggi.
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pendldlkan Jasmampada sekotah Dasal Negen dl Kecamatan Makassar Kota

Makassar memperoleh angka penafsiran sebesar 87,4 dan memiliki kriteria penilaian

sangat tinggi. tful ini berarti kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran

penjasorkes pada sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

sangat tinggi.

2, Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran pendldlkan Jasmaff dan olahaga dt SD akan

berjalan efeltif apabila semua unsur bersinergi. Unsur-unsur yang ada didalamnya

adalah guru, kepala sekolah dan fasilitas pendukung PBM Guru menjadi bagian

utama dalarn pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu' kompetensi guru harus

dipelihara agar tetap memiliki motivasi unhrk berinovasi dalam melakukan persiapan

pembelajarannya, termasuk persiapan pesetu didik. Persiapan peserta didik untuk

mendapatkan pengalaman belajar dengan memberikan beberapa pengantar yang

meruluk pada komponen anfislpasl. Dalarn membuka pelaJaran guru memperslapkan

peserta didik dengan mengembangkan minat mereka pada pelajaran tersebut. Dalam

mempersiapkan peserta didik guru menyampaikan apa yang akan dipelajari dan

hubungannya dengan pelajaran sebelumnva dan aktivitas saat ini atau vang akan

dataag. Ha1 ini penting untuk melibatkan peserta didik secara aktii Pertanyaan, alat

bantu visual, dan diskusi kelas adalah beberapa aktivitas yang digunakan sebagai

pembuka. Pembuka ini akan memberikan awal dalam pikiran para peserta didik. oleh

karenakomponenpembukam!seharusnyaslngkatdanpadat,sehlnggaakanleblh

memberikan kebebasan pada guru untuk mengembangkan bahan sendiri'

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa kegiatan pembelajaran pendidikan

iasmani yang dilakulian guru sudah sesuai jadwal vang diberikan oleh sekolah

masing-masing sehingga tidak teljadi benturan dengan kelas lain. Hasil wawancara

dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan

bahwa jadwal pelajaran sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada kelas yang
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memiliki jadwal pelajaran pendidikan jasmani yang bersamaan mengingat lapangan

yang dlgunakan semplt. Semua responden menjawab bahwa guru dalam melakukan

kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani sudah sesuai dengan jadwal yang ada.

Curu dalam melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani sudah sesuai

dengan jadwal vang ada dengan angka penalsiran sebesar 100 dan r-riemiliki kriteria

penilaian sangat tinggi, yang berarti setiap guru yang mengajar pendidikan jasmani

sudah sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat sekolah.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru tidak bisa mengganti jadwal

keglatan pembelajaran pendtdlkan Jasmanl karena akan berpengaruh terhadap Jadwal

pelajaran yang lainnya. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa jadwal pelajaran yang sudah

dibuat tidak dapat dirubah seenaknva oleh guru karena akan berhubungan dengan

jadwal pelajaran yang lainnya. Sebagian besar responden menjawab bahwa guru

diperbolehkan untuk mengganti jadwal kegiatan pembelaj aran pendidikan jasrnani

sekehendaL-nya diperoleh jawaban 7 orang menjawab Ya dan 28 orang menj awab

i rdak. Guru dlperbolehkan untuk menggarh Jadwal keglatan pembelaJaran

pendidikanjasmani sekehendaknya dengan angka penafsiran sebesar 20 daa memiliki

kiteria penilaian rendatr, yang trerarti guru tidak bisa mengganti jadwal mengajar

pendidikan iasmani sekehendaknva karena hal tersebut akan berbenturan dengan

pelajaran lain.

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran diperlukan pendekatan-pendekatan

belajar yang tepat. Sehubungan dengan hal itu telah banyak bermunculan pendekatan-

pendekatan untuk merath tujuan belajar pendldlkan Jasmaxl tersebut. Adapun Jenls

pendekatan beserta deskripsi sederhana dari masing-masing pendekatan yang banyak

dipergunakan terutama di sekolah-sekolah Amerika ditulis oleh Adang Suhennan

( 1998 . 5) sebasai berikut:

1. Movement Education. Movement Education ini pada dasamya merupakan

pendekatan yang lebih menekan pada penguasaan keterampilan gerak- Tujuan

dari pendekatan ini terutama adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
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gerak secara terampil. efsien, efelt'if pada situasi yang terencana maupun yang

tldak terencana; menlngkatkan pengetlan, dan kesenangan terhadap gerak balk

sebagai pelaku mauprn sebagai penonton; meningkatkan pengetahuan dan

menerapkan pengetahuan tentang gerak manusia.

2. Filness Approuclt. Fitness Approacl ini pada dasarnva meruDakn pendekatan

yang lebih menekakankan pada peningkatan penguasiurn pengetahuan,

keterampilan dan kualitas gerak jasmani anak didiknya.

3. Academic-Discipline Approaclr. Pendekatan ini pada dasamya merupakan

pendekatan yang lebft menekankan pada penguasaan pendldrkan Jasmam secara

mendalam : bagaimana memelihara gaya hidup yang sehat, mengisi wal'1u

senggang, rnenjadi pelayan atau pengguna program fmess dan pendidikan jasmani

di rnasvarakat.

4. Social-Detelopment Model. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan yang

lebih menekankan pada perkembangan individu dan sosial anak didik. Salah satu

contoh model dari pendidikan ini dikembangkan oleh Donald Hellison

119'13,1976,1982) dengan $l'llah *teaching responsibitity through physical

actirity" dengan menerapkan konsep "/evels ofaffecttue development" .

5. Sport Education lulodel. Pendekatan ini pada dasamya merupakan pendekatan

vang lebih menekanl<an pada pemeliharaan dan peningkatan nilai'nilai mumi

olahraga kompetitif seperti yang sering dilakukan diluar lingkungan sekolah.

6. Adventure-Education Approacft. Pendekatan ini pada dasamya merupakan

. pendekatan yang lebih menekankan pada aktivitas-aktivitas petualangan yang

penuh reslko dalam lrngkungan yang leblh bersllat alamt (mlsal, malk gunung,

cros s country, camping).

Electic Approacft. Pendekatan ini pada dasamya merupakan pendekatan yang

merupakan perDaduan atau kombinasi dari semua pendekatan tersebut di atas.

8. Dari berbagai pendekatan di atas kaitannya dengan pendidikan jasmani sebagai

human movement dan sesuai dengan pendapat para ahli maka movement
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education merupakan pendekatan yang lebih tepat dibandingkan dengan yang

lalnnya, dan akan dllaUhl€n pada semlloka rm.

Gaya mengajar (teaching sr!/e) merupaka siasat untuk menggiatkan dalam

melakukan tugas-tugas ajar. Berkenaan dengan beLrerapa gaya yarrg dipergunakan,

Dada Delaksanaannya tidak ada satu qaya menqaiar yang dianggap paling berhasil.

sebab sangat tergantung pada situasi- Namun demikian dari beberapa gaya mengajar

yang ada, gaya pemecahan masalah dan penemuan terbimbing akan dibahas karena

sangat relevan dengan pembelajaran yang pendidikanjasmani berpusat pada siswa.

a. Liaya Pemecahan masalah. Gaya rn terdrn atas masuknya rnlormasr pemlklran

pemilihan dan respons. Masalahnya harus dirancang sehingga jawabannya bukan

hanya satu jawaban. Bila demikian, gaya ini berubah menjadi gaya yang disebut

discoveri tertuntun. Masalahnva dirangcang dari vang mudah ke vang sukar.

Misalnya,"apa perbedaan hasil lempar bola dalam keadaan kedua kaki diam di

atas lantai, dengan hasil lemparan dalam posisi kedua kaki bergerak. Pertanyaan

bisa menjadi lebih sulit. Misalnya, bagaimana bentuk gerakan lanjutan kaki untuk

menendang dalam sepakbola agaf 6ola tldak melambung Jauh dl atas mrstar

gawang?"Pemecahan masalah dapat dilaksaaakan secara perorangan atav

kelompok di kelas kelas atas. Langkah langkah sebagai berikut.

1) Penvaiian masalah, gurumenvaj ikan masalah kepada siswa dalam bentuk

pertanyaan atau pemyataan yang merangsang untuk berfkir. Tidak ada

penjelasan atau demontrasi karena pemecahannya bersumber dari anak.

. 2) Tentukan prosedur. Para siswa harus memikirkan prosedur yang dibutuhkan

unfuk mencapar pemecahan. -tslla usra anak masrh muda sepertl dr kelas awal

(kelas 1, 2, aIau3), maka persoalan yang diajukanjuga lebih sederhana.

3) Bereksperimen dan mengeksplorasi. Dalam bereksperimen, siswa mencoba

beberapa kemungkinan cara memecahlian masalah, serta menilai dan

membuat sebuah pilihan. Ketika mencari- cari jawaban, anaklah yang

menentukan arah pemecahannya. Sementara ifu, guru hanya berperan sebagai

penasehat, seperti menjawab pertanyaan, membantu, memberikan komentar
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dan mendorong siswa. Namun. ia tidak mengemukakan jawaban. Waktu harus

drrancang cukup untuk mencafl Jawaban.

4) Mengamati, mengevaluasi dan berdiskusi. Setiap anak perlu memperoleh

kesempatan untuli mengemukakan jawaban dan mengamati apa yang

diter-nukan siswa lainnva. Aneka macam hasil temuan. daoat dipertunjukan

oleh anak secara perorangan, kelompok kecil, rombongan agak besar, atau

bagian dari kelas diskusi terpusat pada pengujian pemecahan yang khas.

5) Penghalusan dan perluasan. Setelah mengamati pemecahan yang diajukan

slswa larnnya, dan mengevaluast alasan dlbalrk pemecahan yang dlplllh, apa

yang dilakukan?

6) Setiap anak memperoleh kesempatan untuk bekerja kembali melakukan pola

geral€nnva, menggabunglian satu gagasan denqan gagasan lainnya.

b. Diskoveri tertuntun, bentuk lain dari eksplorasi terbatas disebut diskoveri

tertuntun. Maksudnya, hasil pemecahan masalah yang diharapkan oleh guru,

dapat di temukan oleh siswa dengan tuntunan guru.

Pelaksanaanny4 guru mengemukakan beberapa altematlt mengenar cara

melaksanakan tugas, misalnya tentang posisi kaki pada waktu melempar bola. Siswa

diminta untuk mencobakan beberapa alternatif, dan kemudian menentukan sendiri

cara vans paling tepat. Setelah melakukan beberaDa percobaan dan mengamati sendiri

hasilnya, siswa sampai pada kesimpulan tentang pola gerak yang dinilainya paling

sesuai.

Pendidikan gerak memakai pendekatan "pemecahan masalah", dengan

penekanan pada eksplorasl, plhhan dan kreatrftas untuk mengembangkan kemampuan

motorik secara efektif dan efesien, melalui pengertian/ pemahaman prinsip dasar dari

gerak manusia. Model ini dikembangkan oleh Rudolf Laban, yang mengemukakan

adanya 4 elemen pokok dalam gerak valini; n) pemaharnan tentang tubuh,

menyargkut apa yang diperbuat oleh tubuh atau bagian tubuh, b) Pemahaman tentang

nxmg, mengenai kemana tubuh bergerak, c) Pemahaman tentang cara, yakni

bagaimana tubuh bergerak, d) tentang hubungan, yakni mengenai hubungan tubuh
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dengan bagian-bagiannya, atau dengan orang lain dan benda lain. Keempat elemen

tersebut dalam model pendldrkan gerak, drgunakan sebagal kerangka dasar dalam

membentuk berbagai pengalamaa gerak dan memperluas serta mengembangkan

kualitas gerak anak.

Disanping elemen tersebut di atas. dalam inerencanakan proqtram pendidikan

jasmani, model pendidikan gerak ini mengacu kepada tiga komponen gerak yakni; 1)

Locomotor: kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain (alan, lari,

lompat, meluncur, skipping, dan sebagainya). 2) Non locomotor'. pola gerak yang

dllakukan dl tempat (berayun, menolak, menaflk, menekuk, meregang, memutar dan

sebagainya) 3) Manipulutive : gerak yang menggunakan alat, yang melibatkan

koordinasi tangan dan mata, koordinasi kaki dan tangan, koordinasi kaki dan mata

(melempar. menangkap. memukul. menendang). Karakteristik model pendidikan

gerak; a) Pendidikan gerak memberi kesempatan kegiatan maksimal bagi anak didik,

b) Pendidikan gerak berpusat pada anak (child centeredl tidak pada kegiatan (activity

centeretl. Hal ini menuntut guru ,untuk senantiasa memodifkasi dan menyesuaikan

keglatan pada keburuhan anak, bukan mengaiarapkan anak untuk menyesualkan dln

dalam kegiatan, c) Wawasan efektif dibentuk secara langsung, dan bukan sebagai

hasil sampingan, d) Siswa secara kognitif terlibat dengan cara yang lebih langsung, e)

Rancanqan belajar adalah "pola keberhasllan" (succes slruclured). fl Siswa

diberlakukan sebagai "pembuat keputusan", g) "Penemuan terbimbing" dan

"pemecahan masalah" adalah pendekatan atau strategi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran

pendldlkan Jasmafi sudah sesual dengan RPP. Hasrl wawancara dengan guru Sl)

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani sudah sesuai dengan RPP. Semua responden

meniawab bah*'a guru dalam melaksanakan pernbelajaran pendidikan iasmani sudah

sesuai dengan RPP. Guru dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani

sudah sesuai dengan RPP dengan angka penafsiran sebesar 100 dan memiliki kriteria

penilaian sangat tinggi.
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Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran

pendldrkan Jasmanl guru dlbefl kebebasan untuk mengembangkan maten

pembelajaran, jadi tidak hanya berdasarkan perencalaan saja. Hasil wawancara

dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan

bahwa guru dalam pelaksanaan oembelajaran pendidikan jasmani diberi kebebasan

untuk mengembangkan materi pembelajaran termasuk di dalamnya mengasah

kemampuan anak dalam beberapa cabang olahraga seperti renang, futsal, dan lain-

lain. Semua responden menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran

pendldlkan Jasmaru drben ksbebasan untuk mengembangkan maten pembelajaran.

Guru dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani diberi kebebasan untuk

mengembangkan materi pmbelajaran dengan angka penafsiran sebesar 100 dan

memjliki kriteria perulaian sangat trncsi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran

pendidikan jasmani guru menggunakan media pembelajaran. Hasil wawancara

dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan

balrwa setlap keglatan pembelaJaran pendldrkan Jasmanr dl sekolahnya selalu

menggunakan media pembelajaran. Sebagian besar responden menjawab bahwa guru

dalam pelaksariaan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan rnedia

oembelajaran diperoleh jawaban 33 orang menjawab Ya dan 2 orang meniawab

Tidak. Suru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan

media pembelajaran dengan angka penafsiran sebesar 94 dan memiliki kiteria

penilaian sangat tinggi-

Hasll observasr drperoleh hasrl baiwa selaln mengandalkan medla

pembelajaran yang tersedia di sekolah, guru pendidikan jasmani juga memanfaatkan

fasilitas yang ada di sekolah sebagai media pembelajaran. Hasil wawancara dengan

guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar iuga menyebutkan bahwa

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran pendidikan jasmani

kadang-kadang juga dilakukan oleh guru, tetapi jarang dilakukan. Semua responden

menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani mampu
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memanfaatkan fasilitas di sekolah sebagai media pembelajaran. Guru dalam

pelaksanaan pembelaJaran pendtdlkan Jasman mampu memantaatkan tasllttas di

sekolah sebagai media pembelajaran dengan angka penafsiran sebesar 100 dan

rnemiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Flasil observ'asi diperoleh hasil bahwa suru dalam menggunakan media

pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga tidak menimbulkaa

permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Hasil wawancara dengan guru SD

Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar j uga menyebutkan bahwa penggunaan

medra pemb€lajaran dlsesuarkan dengan ketersedlaan dan kebutuhan slswanya, Jadl

guru tidak memaksakan harus menggunakan media tertentu. Sebagian besar

responden menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan

jasmani menggunakan media pernbelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa diperoleh

jawaban 30 orang menjawab Ya dan 5 orang menjawab Tidak. Guru dalam

pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan media pembelajaran

sesuai dengan kebutuhan siswa dengan angka penafsiran sebesar 86 dan memiliki

kntena penllalan sangat trnggl.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa dalam melaksanakan pembelajaran

pendidikan jasmani seorang guru menggunakan metode sesuai dengan perencaruuln

pembelaiaran. Hasil wawancara denqan guru SD Neqeri di Kecamatan Makassar

Kota Makassar juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan pembelajaran pendidikan

j asmani di sekolahnya dalam menggunakan metode pembelajaran seorang guru akan

berpedoman pada RPP yang sudah dibuat. Sebagian besar responden menjawab

bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendrdlkan Jasmanl menggunakan

metode pembelajaran sesuai dengan RPP diperoleh jawaban 32 orang menjawab Ya

dan 3 orang menjawab Tidak. Curu dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan

iasmani menggunakan metode pembelaiaran sesuai dengan RPP dengan angka

penafsiran sebesar 91 dan memiliki kriteria penilaian salgat tinggr.

llasil observasi diperoleh hasil bahwa guru dalam mengajar pendidikan

jasmani menggunakan metode yang bervariasi agar anak tidak jenuh. Hasil
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wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga

menyebutkan bahwa gwu senng menggunakan metade pembelajaran yang bervanasl

untuk menghindari kejenuhan pada diri siswa. Sebagian besar responden menjawab

bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan

metode vang bervariasi diperoleh jawaban 34 oranq menjawab Ya dan 1 orang

menjawab Tidak. Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

menggunakan metode yang bervariasi dengan angka penafsiran sebesar 97 dan

memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasll observasl dperoleh hasll bahwa guru dalam menggunakan metode

pembelajaran yang membuat siswa aLtif belajar, sehingga tidak merasa bosan dalam

belajar. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota

Maliassar juga menyebutkan bahwa penggunaan metode yang membuat siswa altif

dalam belajar. Sebagian besar responden menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan metode yang membuat siswa aklif

diperolehjawaban 33 orang menjawab Ya dan 2 orang menjawab Tidak. Guru dalam

pelaksanaan pembelaJaran pendrdrkan Jasmanl menggunakan metode yang membuat

siswa aktif dengan angka penafsiran sebesar 94 dan memiliki kriteria penilaian sangat

tinggi.

Persepsi guru kelas terhadap faktor pelaksanaan pembelaiaran pendidrkan

jasmani pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

memperoleh angka penafsiran sebesar 88,2 dan memiliki kriteria penilaian sangat

tinggi. Hal ini berarti kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran penjasorkes

pada Sekolah Dasar Negen d1 Kecamatan Makassar Kota Makassar sangat trnggl.

3. Evaluasi

Kejeiasan euru pendidikan iasrnani dalam mengungkapkan hasil belaiar

kepada siswa akan memberikan dampak keyakinan pada diri siswa atas kemampuan

yang sudah dimilikinya- Terlebih lagi bila penilaian yang diberikan guru merupakan

bentuk-trentuk penghargaan yang dapat meningkatkan harga diri siswa baik secara
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personal maupun dalam lingkup klasikal. Ini mengandung arti bahwa siswa yang

sesungguhnya belum mampu memperoleh hasll belaJar yang sesual dengan harapan

guru masih tetap memperoleh penghargaan yang sesuai dengan tingkat

kemampuannya. Tidak ada lagi istilah gagal atau tidak mampu melaksanakan suatu

tuqas gerak (materi belajar).

Apabila guru sudah mampu memahami tujuan dan fungsi evaluasi yaitu

memotret profil kemajuan setiap anak dan berfungsi sebagai umpan balik tentang

kelemahan dan sekaligus keberhasilan guru dan siswa dalam proses pembelajaran

(Chollk dan Lutan, 1996) maka proses evaluasr yang drdalamnya mengandung unsur

tes tidak akan lagi menyebabkan tes menyinggung perasaan pribadi seseorang, tes

menimbulkan kecernasan sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni, tes

mengkatagorikan siswa secara tetap, dan tes tidak tnenduliung kecemerlangan dan

daya kreasi siswa (Gilbert Sax dikutip Arikunto (1995) dalam Nurhasan (2000)).

Proses pengukuran harus mampu menghimpun berbagai aspek seperti pengetahuan

siswa, sikap, produk dan proses untuk memperoleh tujuan belajar (Suherman, 2001),

sehlngga proses penllalan tldak semata-mata hanya pembenan skor dan penetapan

status anak didik pada kelompok tertentu.

Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu evaluasi

kuantitatif dan evaluasi kualitatif.

a. Evaluasil(uantitatil

Evaluasi kuantitatif adalah evaluasi yang seluruh ungkapan tentang kemampuan

dan kemajuan belajar siswa dinyatakan dalam skor (Cholik dan Lutan, 1996),

misalnva hasil tes lari 100 rn yang diperoleh Badu adalah 7. Dalam prakteknya

biasanya menggunakan dua kriteria yaitu : (1) penilaian acuan nonna (PAN) yang

acuannya berdasarkan rata-rata kelompok, dan (2) penilaian acuan patokan (PAP)

yaitu kriteria berdasarkan standar yang bersifat umum.

Pada pelaksanaan evaluasr kuantltaul dengan kntena perulalan acuan norrna

(PAN), pendekatan ini sering diterapkan dengan dalih untuk membangkitkan

motivasi. Namun skor dan ranking tidak mempunyai makna apa-apa, dan umpan
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balik seperti itu tidak dipahami anak-anak, terutama siswa sekolah dasar. Bagi

anak yang memperoleh skor drbawah rata-rata kelas akan membenkan dampak

bahwa dirinya gagal melaksanakan tugas ajar dari gurunyq termasuk juga

rnendapatkan ejekan dari siswa lain (yang memperoleh skor tinggi) yang

sebenamva mereka sendiripun tidak mengerti tentang kebermaknaan skor vang

diperolehnya, terlebih memahami kemampuan yang dimilikinya diantara satu

siswa dengan siswa yang lainnya.

Pada kriteria penilaian acuan patokan (PAP) sering tidak realistis ketika

menetapkan tuJuan pembelajaran, mlsalnya srswa dapat melakukan tekmk dasar

lompat jauh dengan baik dan benar. Acuan ini adalah keterampilan yang sukar

dicapai, dan mungkin tuj uan ini akan tercapai setelah melakukan latihan yang

berulang-ulang, berbulan-bulan. bulian hanva dengan safu atau dua kali

pertemual saja.

Pendekatan kuantitatif seperti itu tidaklah sepenuhnya salah dalam konteks

pendidikan jasmani. Yang terpenting adalah hasil evaluasi yang diberikan kepada

slswa merupakan laporan kemaJuan belaJar slswa drbandmgkan dengan keadaan

sebelumnya (Cholik dan Lutan, 1996).

Evaluasi Kualitatif

Evaluasi kualitatif adalah pengungkapan hasil evaluasi dinyatakan secara

deskriptif (Cholik dan Lutan, 1996), yaitu ungkapan sifat-sifat dan kemampuan

yang ada pada anak digambarkan secara kualitatif, misalnya secara deskiptif

yang dinyatakan dalam kategori seperti baik, cukup, dan kurang. Dengan

ungkapan laln bahwa evaluasl kuahtatrt mengungkapkan hasll evaluasl secara

deskiptif, misalnya ketika proses pembelajaran selesai atau parla 5ua{u tahapan

melaksanakan tugas gerak, kernampuan anak dinyatakan dengan ungkapan

"koodinasi gerakan tangan dan kaki sudah semaliin baik". "kontrol bolanva sudah

semakin sempurna". Laporan hasil evaluasi kualitatif dapat pula dilakukan

dengan cara mengungkapkan katagori baik, cukup, kurang dan sebagainya.

Ungkapan seperti ini merupa.kan penghargaan yang diberikan guru kepada siswa.
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Ini sering sangat membantu siswa untuk segera mengetahui kemampuan dan

kemaJuan belaJarnya. Artrnya bahwa mteraksl antara guru dengan slswa lebrh

sering te4alin sebagai suasana sosial yang sangat berpengaruh untuk

menumbuhlian kebanggaan diri (Lutan, 2001)

Flasil observasi diperoleh hasil bahwa suru pendidikan jasmani tidak

melaksanakan evaluasi setiap kali selesai kegiatan pembelajarar, akan tetapi setelah

beberapa kali pertemuan. Hasil wawaacara dengan guru SD Negeri di Kecamatan

Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa pelaksanaan evaluasi dalam

pembelajaran pendldrkan Jasmam tldak dllaksanakan setlap kali habrs keglatan

pembelajaran, akan tetapi dilakukan ketika pokok bahasan selesai. Sebagian besar

responden menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan

iasmani melaksanakan evaluasi pembelaiaran setiap kali selesai kegiatan diperoleh

jawaban 8 orang menjawab Ya dan 27 orang menjawab Tidak. Guru daiam

pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani melaksanakan evaluasi pembelajaran

setiap kali selesai kegiatan dengan angka penafsiran sebesar 23 dan memiliki kriteria

penll an rendah.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru dalam melaksanakan evaluasi

menggunakan alat evaluasi yang sudah ada. Hasil wawancara dengan guru SD

Negeri di Kecarnatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan bahwa alat

evaluasi yang sudah dibuat digunakan oleh guru pada saat melaksanakan evaluasi.

Sebagian besar responden menjawab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaran

pendidikan jasmani menggunakan alat evaluasi yang sudah ada diperoleh jawaban 31

orang meruawab Ya dan 4 orang menJawab l ldak. Guru dalam pelaksanaan

pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan alat evaluasi yang sudah ada dengan

angka penafsiran sebesar 89 dan memiliki kriteria penilaian sanlat tinggi.

Hasil observ-asi diperoleh hasil bahwa guru dalam melakukan kegiatan

pembelajaran pendidikan jasmani sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang

sudah dibuat, artinya bahwa guru dalam mengajar selalu berpegang pada perencanaan

yang sudah dibuat. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar
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Kota Makassar juga menyebutkan bahwa setiap guru melaksanakan pembelajaran

pendrdlkan Jasma dl sekolahnya selalu berpegang pada RP-t', sehrngga tldak

melenceng dari tujuan pembelajaran pendidikan jasmani. Sebagian besar responden

menjawab bahwa guru dalam melakukan kegiatan pmbelajaran pendidikan jasmani

sudah sesuai dengan tujuan Dembelaiaran pendidikan jasmani diperoleh iawaban 33

orang menjawab Ya dan 2 orang menjawab Tidak. Guru dalam melakukan kegiatan

pembelajaran pendidikan jasmani sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran

pendidikan jasmani dengan angka penafsiran sebesar 94 dan memiliki kriteria

penllalan sangat trnggr.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa tujuan pembelajaran pendidikan

jasmani pada SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar yang sudah tercapai

adalah tercapainya tingkat kebugaran para siswa. Hal ini terlihat dari antusiasme para

siswa pada saat mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. Hasil wawancara

dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan

bahwa tujuan pembelajaran -vang sudah tercapai adalah terpenuhinya tingkat

kebugaran para slswa sebagal tuJuan yang dtpnontaskan, sedangkan untuk tujuan

prestasi ada yang tercapai ada juga yang belum. Sebagian besar responden menjawab

bahwa tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang sudah tercapai adalah tingkat

kebugaran para siswa diperoleh jawaban 31 orang meniawab Ya dan 4 orang

menjawab Tidak. Tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang sudah tercapai

adalah tingkat kebugaran para siswa dengan angka penafsiran sebesar 89 dan

memiliki kriteria penilaiansangat tinggi.

Hasll observasr dlperoleh hasll bahwa hasll bela]ar slswa pacla SD Negen dl

Kecamatan Makassar Kota Makassar memiliki rata-rata 7 ,0. Hasil wawancara

dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan

bahwa hasil belaiar pendidikan iasmani sudah sangat memuaskan dan rata-rata

nilainya 7.0. Pencapaian ini sudah sesuai harapan dan pencapaiannya 85 persen ke

atas. Sebagian besar responden menjawab bahwa hasil belajar siswa di sekolah

dalam mata pelajaran pendidikan jasmani sudah tinggi diperoleh jawaban 33 orang
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menjawab Ya dan 2 orang menjawab Tidak- Hasil belajar siswa dalam mata

pelajaran pendldrkan Jasmanl sudah tlnggl sesual dengan angka penalsrran sebesar 94

dan memiliki kriteria penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru pendidikan jasmani melakukan

evaluasi pembelaiaran baik materi maupun pralitek. Hasil wawancara dengan quru

SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga menyebutkan balwa

pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani dilaksanakan dalam

bentuk materi dan praktek. Semua responden menjawab bahwa guru melakukan

evaluasl pembelaJaran bark maten maupun praktek. Guru melakukan evaluasl

pembelajaran baik materi maupun praktek dengan angka penafsiran sebesar i00 dan

rnemiliki knteria penilaian sangal tinggi.

Hasil obsewasi diperoleh hasil bahwa guru dalam pelalisanaan pembelaiaran

pendidikan jasmani melakukan evaluasi baik di lapangan maupun di ruang kelas.

Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani

melakukan evaluasl balk dl lapangan maupun dl ruang kelas. Semua responden

menj awab bahwa guru dalam pelaksanaan pembelajaraa pendidikan jasmani

melakukan evaluasi baik di lapangan maupun di ruang kelas. Curu dalam

pelaksanaan pembelaiaran pendidikan jasmani melakukan evaluasi baik di lauangan

maupun di ruang kelas dengan angka penafsiran sebesar 100 dan memiliki kriteria

penilaian sangat tinggi.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru dalam melakukan kegiatan

evaluasr pembelaJaran pendldrkan Jasmanl dengan cara membentahukan terlebth

dahulu, artinya bahwa guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran tidak dilakukan

secara diam-diam. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar

Kota Makassar iuga menvebutkan bahwa setiap guru akan melaksanakan evaluasi

pembelajaran pendidikan jasmani maka diberitahukan terlebih dahulu agar siswa

mempersiapkan diri. Sebagian besar responden menjawab bahwa guru dalam

melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan secara
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diam-diam diperoleh jawaban 4 orang menjawab Ya dan 31 orang menjawab Tidak.

Guru dalam melakukan keglatan evaluasr pembelaJaran pendldrkan Jasmanl dllakukan

secara diam-diam dengan angka penafsiran sebesar 1 I dan memiliki kriteria penilaian

rendah.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa evaluasi wmbelajaran pendidikan

jasmani dilakukan untuk melihat sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai

siswa. Dengan evaluasi maka guru akan tahu sampai sejauhmana seorang siswa

menguasai materi yang telah diajarkan. Hasil wawancara dengan guru SD Negeri di

Kecamatan Makassar Kota Makassar Juga menyebutkan bahwa evaluasr

pembelajaran pendidikan jasmani dilal-ukan untuk melihat sejauhmana tuj uan

pembelajaran telah dicapai siswa- Sebagian besar responden menjawab bahrva

evaluasi pembelaiaran pendidikan jasmani dilal-ukan untuk melihat sejauhmana

tujuan pembelajaran telah dicapai siswa diperoleh jawaban 34 orang menjawab Ya

dan 1 orang menjawab Tidak. Evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan

untuk melihat sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai siswa dengan angka

penatslran sebesar 97 dan memllrK kntena penllalansangat tlnggl.

Hasil observasi diperoleh hasil bahwa guru memanfaatkan hasil evaluasi

belajar siswa sebagai butli kemajuan belajar siswa pada orang tuanya. Hasil

wawancara dengan guru SD Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar juga

menyebutkan bahwa mereka memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai bulti

kemajuan belajar siswa pada orang tuanya. Sebagian besar responden menjawab

bahwa guru memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai bukti kemajuan

belajar slswa pada orang tuanya drperoleh Jawaban 30 orang menlawab Ya dan 5

orang menjawab Tidak. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan jasmani

sudah tinggi sesuai dengan angka penafsiran sebesar 94 dan memiliki kriter-ia

penilaian sangat tinggi.

Persepsi guru kelas terhadap faktor evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani

pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar memperoleh

angka penafsiran sebesar 78,3 dan memiliki kriteria penilaian tinggi. Hal ini berarti
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kemampuan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran penjasorkes pada Sekolah

Dasar Negen dl Kecamatan Makassax Kota Makassar fingg1.

Persepsi guru kelas terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar penjaskes

pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar secara umum

memiliki kriteria yans tinggi. walaupun masih ada beberapa indikator vang memiliki

angka penafsiran yang lebih kecil. Hal ini sudah cukup dijadikan bukfi bahwa

kemampuan guru kelas dalam pelaksanaan proses belajar mengajar penjaskes pada

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar tinggi.
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BABVI

I(!;STlrlPU LAN DAN SAKAN

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaaa

Persepsi guru kelas terhadap faktor perencanaan dalam pernbelajaran

pendldlkan Jasmafi pada Sekotah Dasar Negen dl Kecamatan Makassar Kota

Makassar memperoleh angka penafsiran sebesar 87,4 dan memiliki kriteria penilaian

sangat tinggi. Fful ini berarti kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran

peniasorkes pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar

sangat tinggi.

2. Pelaksanaan

Evaluasi proses program pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah Dasar

Negen dr Kecamatan l)ulen Sawrt Jakarta limur memperoleh angka p€natslran

sebesar 3,76 dan memiliki kriteria penilaian tinggi. Dengan demikian, evaluasi

proses yang meliputi kesesuaian dengan jadwal, kesesuaian dengan RPP, penggunaan

media, oenggunaan metode. pelaksanaan evaluasi. dan hambatan vang ditemui sudah

berjalan dengan baik.

3. Evaluasi

. Persepsi guru kelas terhadap faktor eval'rasi pembelajaran pendidikan jasmani

pada Sekolai Dasar Negen dl Kecamatan Malassar Kota Makassar memperoleh

angka penafsiran sebesar 78,3 dan memiliki kriteria penilaian tinggi. Hal ini berarti

kemampuan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran penjasorkes pada Sekolah

Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar tinggi.

Persepsi guru kelas terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar penjaskes

pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar secara umum

memiliki kriteria yang tinggi, walaupun masih ada beberapa indikator yang memiliki
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angka penafsiran yang lebih kecil. Hal ini sudah cukup dijadikan bukti bahwa

kemampuan guru kelas dalam pelaksanaan proses belaJar mengaJzf penJaskes pada

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota Makassar tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasll penehtlan Persepsl guru kelas terhadap pelaksanaan proses

belajar mengajar penjaskes pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Makassar Kota

Makassar ini, maka dapal disarankan beberapa hal berikut ini.

1. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru pendidikan iasmani dilakukan

antara lain dengan memberikan kesempatan untuk belajar, baik meialui

program pendidikan dan pelatihan yang bergelar ataupun tidak bergelar

dalam jangka pendek atau jangka panjang, ataupun melalui program tatap

muka dan Jarak lauh. lm dapat drlakukan dengan mengadakar program

penyetaraan, baik yang bersifat tatap muka ataupun dengan cara jarak jauh,

serta penataran-penataran singkat sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian,

diharapkan nantinya semua guru pendidikan tasmani Sekolah Dasar (SD)

minimal berpendidikan serendah-rendalnya diploma dua (D2), guru

pendidikan jasmani Sekolah Menengah Pertama (SMP) serendah-rendahnya

berpendidikan Diploma Tiga @3) dan guru pendidikan jasmani SMA"/SMK

serendah-rendahnya berpendldlkan Sfiata Satu (Sl )

2. Perencanaan pendidikan guru pendidikan jasmani pada masa mendatang

. ditr.urtut tidak hanya berorientasi kepada upaya untuk memberikan kesempatan

memperoleh pendidikan. tetapi bagaimana dapat memberikan layanan

pendidikan yang bermutu pada masa mendatang.

3. Untuk mengantisifasi permasalahan yang dihadapi guru pendidikan jasmani di

era globalisasi agar dapat mengangkat harkat dan martabat profesinya, maka

upaya untuk menrngkatkan peranan dan p€ngembangan proteslonahsme guru

pendidikan jasmani, merupakan upaya yang perlu dilakukan secara bersama-



4.

5

sama baik oleh unsur pemerintalL masyarakat, ataupun individu guru

pendldlkan Jasmax! rtu sendn.

Guru hendaknya terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam

mengembangkan materi, menyampaikan materi, serta dalam mengelola kelas,

sehingea kualitas pembelaiaran yang dilaliukannva daDat terus meningkat

seiring dengan peningkatan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, guru

hendaknya mau membuka diri untuk menerima berbagai bentuk masukan,

saran, dan kritikan agar dapat lebih memperbaiki kualitas mengajamya.

Penyedlaan tasllltas be.la]ax blsa drlakukan secara mandln dan sekolah guna

mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani. Jadi

sekolah tidak hanya bisa menunggu bantuan dari pemerintah, akan tetapi juga

berkreasi sendiri menvediakan fasilitas belaiar.

5.
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INSTRUMT)N PtrN ELITIAN

PERSEPSI GT]RU KEI-AS TERIIADAP PEL4,KSAN.{4N PROSES

BELAJAR MENGAJAR PENJASKES PADA SEKOLAH DASAR NEGERI

T'I I(I;UAMA'I'AN MAKASSAI{ KU'IA MAKASSAR

A. Identitas Responden

Nama :..-.......................

NamaSekolah :..........................

Jenis Kelamin : Ll P

Pendidikan Terakhir : ..........................

lt. Petunjuk Pen$sian

1 . Cantrunkan identitas anda pada lembar yang telah disediakan

2. Berikan tanda (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan pilihan Anda

3. Isilah angket denean beinr dan jujur

4. 1 erunaka$h atas bantuan dan kerJasama Anda

5 Angket ini hanya untuk kepentingan penelitian sanata, jadi tidak berpengaruh

terhadap hal apapun

C. Butir lnstrumen

' 1. Guru menyusun program tahunan, progrirm semester, silabus, dan RPP

setiap awal ta.hun ajaran

["J'" Iu I ria"r

2. Dalam meny'usun progam tahunan, program semester, silabus, dan RPP

dilakukan secara mandiri

[ulrn"r['J"^



3. Guru mencantumkan standar kompeten$ dan kompetensr dasar da.lam KPP

["] '" @ ria.t

4. Guru menenhrkan materi pembelajaran yang akan dipelajari dalarn

pembelaJaran pendidikan jasman dl ttfP

f^l "u i-u.-l tiaurI J T-J
5. Guru menentukan metode mengaiar didalam men)'usun RPP

I u. ] "u I r. I tiour.t_-J t_J
6. Guru melakukan analisis alat dan fasilitas belajar dalam menl.usun RPP

[l t" f-nl t,n,uT-J TJ
7. Guru melakukan analisis kebutuhan media dan zumber belajar sesuai dengan

kompetensi dalam menyusun RPP

I lui{r

8. Guru melahrkan analisis alokasi waktu datam penyusunan RPP

LJJ
r.-lL:1a

9. C:uru menganalisis kebuirhan siswa terlebih dahulu sebelum menyusur RPP

@"" F l ''ouo
I n sahal,,d manr',orn PDD Elonolz / th" o'-' m^l.l-"Lon nannorhonmn ra+aridr ru r !uPl/J! rve 6l4e ur!rl!!l!

pembelajaran

@r. [-r,.-l tia.r

ii. Guru daiam meiakukan kegiatan pembeiajaran por<iidi(:an jasmani su<iah

sesuai dengan jadwal yang ada

@r" [Tl 'io"r

@"" @ tta't



12. Guru dlperbolelrkan rultuk menggantl Jadwal kegatan pembelajaran

pendidikan j a$nani sekehendaknya

Fl '" Fl 'iaut
13. Guru dalam melaksanakan pembelaJaran pendrdrkan Jasman sudah sesual

dengan RPP

@r" [T-l rruuu

14. Guru dalarn pelaksanaan pembelajaran pendtdftan Jasmam dtben kebgbasan

untuk mengembangkan materi pembelaj aran

@"" Fl'o*
15. Ouru dalam pelaksanaan pembelaJaran pendldftan Jasmanl menggulakan

media pembelaj aran

16. Ouru dalam pelaksanaan pembelajaran pendld*an Ja$nan mampu

memanfaatkan fasilitas di sekolah sebagai media pembelajaran

[Tl "" F.-J tuuu

17. GUru dalam pelaksanaan pembelaJaran pendld*an Jasmanl menggunakan

media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa

@"" [Tl 'o"o

F l"" [Tl 'ia*
18. Guru dalam pelaksanaan pembelaJaran pendld*an Jasmaru menggunakan

metode pernbelajaran sesuai dengan RPP

@"" [T] ''ouu
i9. Guru dalam pelaksanaan pernbelajaran pendld*an Jasma menggunakan

metode yang bervariasi

[Tl "" [-rl tio"t



2U. Guru dalam pelaksanaan pembelajaran pendldftan Jasmiun menggunakan

metode yang membuat siswa aktif

[Tl '" [-il 'ia"t
21. Guru dalarn pelaksanaan pembelalaran pendrd*an Jasman melaksanakan

evaluasi pembelajaran setiap kali selesai kegiatan

22. Guru dalam pelaksanaan pembelaJaran pendldtkan Jasmam menggunakan

alat evaluasi yang sudah ada

E"" F.-l ''o"u
23. Gurx dalam melala&an keglatan pembela.laran pendrdikan 3asmaru sudah

sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan jasmani

8"" ITJ ''a"r

Fl'" [T] 'ia"r
24. l ujuan pembelajaran pendldtkan 

";asmam 
yang sudah tercap adalah tlngkat

kebugaran para siswa

@r" [-u,l tto"u

25. Hasll belajar slswa dr sekolah dalam mata pelajaran pendrdlkan jasmani

sudah tinggi

l-ol ,,0*L'J'u r J

26. Guru melal<ukan evaluasr pembelajaran bark maten mauprur pral,lek

f-'-l tu [-o-l ,,0*r_J t_J
27. Guru dalam pelaksanaan pembeiajaran pendidikan jasmani melakukan

evaluasi bark di lapangan maupun dl ruang kelas

[T"l "" tr Tidak



28. Guru dalam melakukan kegratan evaluasi pembelajaran pendrdikan jasmaru

dilakukan secara diarn-diam

[Tl '" Flru't
29. Lvaluasi pembelajaran pendldikan jasmani dilakukan untuk melihat

sejaulmana tujuan pembelajaran telah dicapai siswa

30. Guru memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai bukti kemajuan

[ ''l '" I tl riour

belajar siswa pada omng firanya

@r"
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Personalia Tenaga Peneliti :

1. Nama Lengkap dan gelar

2. Jams Kelamrn

3. Agama

4. Fakultas / Jurusan

5. Penddikan

6. Pekeiaan

7. NIP.

8. Pangkat / Golongan

9. Bidang Keahlian

10. Alamat Kantor

11. Alamat Rumah

CURRICULUMVITAE

: Dr. Wahyudin, S.Pd., M.Pd

: Lakr - lakr

: Islam

: FIK i Ilmu Olahraga

: Pendidrkan Olahraga

: Dosen FIK UNM

:197906062008011013

: Lektor/lll c

: Tenis Lapangan

: Jl. Wijaya Kusuma No. 14 Makassar

: Jl. Maccim Gusmg No.29 Makassar

NIP. 19790606200801 1013
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l. Nama Lengkap dan gelar

2. Janis Kelamin

3. Agama

4. ! akultas / Jurusan

5. Pendidikan

6. Pekerjaan

7. NIP

8. Pangkat / Golongan

9. Bidang Keahlian

10. Alamat Kantor

11. Alamat Rumah

CIIRRICT]LTIM \TTAE

: Dr. Saharullah, S-Pd-, M.Pd

: Laki - laki

: Islam

: llK / ilmu Olahraga

: Pendidikan Olahraga

: Dosen FIK UNM

: 197472O72OodJ41002

: Lektor/ III c

: Sepakbola

: Jl. Wilaya Kusuma No. 14 Makassar

: Jl. Jipang Raya Perum Villa Mega Sari Blok

F No18A.

Makassar, 03 Oktober 2017
Anggota,

Dr. Saharullah, S.Pd..M.Pd
NlP .197 41207200604 I 002
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CURRICTLUMVITAE

L Nama Lengkap : Ardiansyah

1. Jenis Kelamin : Laki - laki

2. Agama : Islam

3. lakuttas / Prodi : FIK / Ilmu KeolatragaNt

4. Pendidikan : Ilmu Keolalragaan Sl

5. Peke{aan : Mahasiswa FIK llNM

6. NIM :ilill4007l

7. Bidang Keahlian : Futsal

8. Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 14 Makassar

11. A-lamat : tsTN Gowa pelrta Mas _Blok C I No. ?

Makassar, 03 Oktober 20t?
Anggota,

Ardiansvah
NIP. 1133140071
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DOKUMENTASI PENELITIAI{
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