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SARI 
 

DWI APRILIYANI. 2012. Upaya Mengajak Anak Bergerak Pada Pembelajaran 
Penjasorkes Terhadap Siswa Inklusi Melalui Media Bola Warna-warni Pada 
Siswa Kelas III SD Negeri Polbayem Kab. Rembang Tahun Ajaran 2011/2012. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 
Kata Kunci : Pembelajaran, Media, Inklusi 

Latar belakang permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam 
penelitian ini adalah : Bagaimana upaya mengajak siswa bergerak pada 
pembelajaran penjasorkes terhadap anak ABK SD inklusi melalui media bola 
warna-warni pada siswa kelas III SD Negeri Polbayem tahun ajaran 2011/2012. 
Dan juga karena sekolah inklusi tersebut mendidik anak yang normal dan yang 
berkebutuhan khusus menjadi satu, dan hal ini yang membuat guru merasa 
kesulitan dalam pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa inklusi melalui media bola warna-warni pada 
siswa kelas III SD Negeri Polbayem di lihat dari aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus 
meliputi: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Teknik analisa data menggunakan penilaian lembar observasi aktivitas guru, penilaian 
lembar observasi aktivitas siswa lembar pengamatan untuk guru kolaborator dalam proses 
pembelajaran sehingga dapat diketahui media untuk pembelajaran layak digunakan atau tidak dan 
tes praktek. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
permainan melalui media bola warna-warni pada siswa inklusi pada siswa kelas 
III SD Negeri Polbayem. Aktivitas guru dalam mengajar permainan melalui media 
bola warna-warni pada siklus satu mencapai nilai 78. Aktivitas siswa dalam 
pembelajaran permainan melalui media bola warna-warni pada siklus satu 
mencapai nilai 47. Pada siklus I, nilai tertinggi siswa 85. Pada siklus I hanya 3 
orang siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal dengan prosentase 
20% dan dengan nilai rata-rata 74,67 yang berarti aktivitas guru, aktivitas siswa 
dan nilai rata-rata siswa dalam mengikuti pembelajaran permainan melalui media 
bola warna-warni pada siswa inklusi belum melampaui indikator ketercapaian 
siklus pertama, sehingga perlu dilaksanakan siklus dua. Hasil siklus dua 
menunjukkan bahwa, Aktivitas guru dalam mengajar permainan melalui media 
bola warna-warni pada siklus dua mencapai nilai 90. Aktivitas siswa dalam 
pembelajaran permainan melalui media bola warna-warni pada siklus dua 
mencapai 100. siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sebanyak  
sebanyak 10 peserta didik dengan prosentase 66,7%  dan nilai rata-rata kelas 
mencapai 80,00. Pada pelaksanaan siklus II, ketuntasan belajar peserta didik dan 
nilai rata-rata kelas sudah mencapai indikator yang ditetapkan. Berdasarkan hasil 
penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran permainan melalui media 
bola warna-warni dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas III SD 
Negeri Polbayem tahun 2011/2012. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Dengan menghargai orang lain, maka diri kita juga akan sangat berharga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

bertujuan untuk  mengembangkan  aspek kesegaran jasmani, keterampilan gerak, 

keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, 

tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih dan 

aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari program pendidikan 

umum yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara menyeluruh.  Pendidikan  jasmani adalah pendidikan yang menggunakan 

aktivitas jasmani sebagai media utama mencapai tujuan pembelajaran, adapun 

aktivitas utamanya adalah cabang-cabang olahraga. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah 

memiliki peranan yang sangat penting, diantaranya: memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk terlibat secara langsung dalam berbagai pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani olahraga dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan 

secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar yang diarahkan untuk membina 

pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik dan sekaligus 

membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

Kesegaran jasmani merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan 

kualitas manusia, pendidikan jasmani adalah pendidikan yang menggunakan 
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jasmani sebagai titik pangkal mendidik anak dan anak dipandang sebagai satu 

kesatuan jiwa raga. Dengan demikian tujuan pendidikan jasmani di sekolah 

identik dengan tujuan pendidikan. Istilah pendidikan jasmani berkembang sejak 

perjuangan fisik, dengan terbitnya Undang-undang No. 4 tahun 1950, memberikan 

landasan yang kuat pendidikan jasmani di sekolah. Dalam Bab VI pasal 9 

tercantum: Pendidikan jasmani yang menuju keselarasan antara tumbuhnya. 

Badan dan perkembangan jiwa merupakan satu usaha untuk membuat bangsa 

Indonesia menjadi bangsa yang sehat lahir batin, diberikan kepada semua jenis 

sekolah. 

Dari uraian di atas diharapkan dapat tercapai tujuan pendidikan jasmani. 

Olahraga merupakan suatu bentuk pendidikan individu dan masyarakat yang 

mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan fisik manusia. Olahraga adalah 

salah satu cara belajar mengenai dunia sekelilingnya dan diri sendiri oleh karena 

itu olahraga merupakan bagian integral dari pendidikan yang dapat memberikan 

sambungan yang berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia 

seutuhnya yang berlangsung seumur hidup.  

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan mata pelajaran yang 

memiliki kontribusi besar untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara 

keseluruhan. Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dapat tercapai, 

jika materi-materi dalam Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan diajarkan 

dengan baik dan benar. Menurut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(2007: 20) bahwa, “Ruang Lingkup mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 
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dan Kesehatan meliputi aspek: permainan olahraga, aktivitas pengembangan, 

aktivitas senam, aktivitas ritmik dan kesehatan”. 

Mengingat pentingnya jasmani yang kuat agar dapat melaksanakan tugas 

sehari-hari maka pendidikan jasmani menjadi kunci bagi peningkatan kemampuan 

jasmani di sekolah. Mutu, kesuksesan dan keberhasilan pembelajaran pendidikan 

jasmani sangat dipengaruhi unsur-unsur antara lain: guru sebagai unsur utama, 

siswa, kurikulum, tujuan, metode, sarana dan prasarana, penilaian dan suasana 

kelas. Pendidikan jasmani di sekolah juga mempunyai peranan penting 

diantaranya: memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara langsung 

dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani.     

Menurut Lawson (1981) yang dikutip Ardiansyah (2009:1) menyatakan 

bahwa tujuan penjas adalah 

1) Memberi kesempatan siswa belajar bergerak secara terampil dan cekatan. 

2) Memberi kesempatan siswa untuk memahami berbagai pengaruh dan akibat 

keterlibatan mereka dalam kegiatan jasmani yang menggembirakan. 

3) Membantu siswa untuk memadukan keterampilan baru yang dibutuhkan 

dengan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. 

4) Meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan 

ketrampilan secara rasional. 

 

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, 

tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga 
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negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. 

Pendidikan merupakan usaha sadar seseorang untuk meningkatkan kualitas 

pribadi baik secara jasmani maupun rohani. Dengan adanya pendidikan yang 

merata akan melahirkan bangsa yang maju, adil dan makmur. 

Maka dari itu hendaknya pemerintah menghimbau masyarakat agar 

mengenyam pendidikan WAJAR 9 TAHUN (wajib belajar 9 tahun). Pemerataan 

pendidikan juga harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang 

mempunyai kelainan atau disebut anak berkebutuhan khusus (ABK) maupun yang 

normal. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan 

bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. Warga negara yang berkelainan juga telah disebutkan 

dalam Pasal 5 ayat 2, yang menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus. 

Dengan demikian berarti anak-anak yang dengan kebutuhan khusus seperti, 

tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan anak-anak berkesulitan 

belajar juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. 

Seyogyanya, agar semua anak berkebutuhan pendidikan khusus dapat ditampung 

di SLB. Salah satu penyebab masih terbatasnya jumlah SLB adalah biaya 

operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah biasa/reguler. 

Selain itu SLB yang ada biasanya berlokasi di ibu kota propinsi, kabupaten/kota, 

padahal anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebar di daerah yang sulit 

dijangkau. 
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Pemerintah kini lebih bijak dengan memberi perhatian bagi masyarakat 

yang mempunyal kelainan agar bisa sejajar dengan mereka yang normal salah 

satunya menyelenggarakan sekolah inklusi. Sekolah ini merupakan sekolah yang 

menerima anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan peserta 

didik yang normal. Sosialisasi sangat penting bagi ABK karena dengan begitu 

akan sangat membantu untuk kesembuhan mental dan menyiapkan diri supaya 

kelak bisa menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri dan berpotensi. Pengelolaan 

kelas yang kondusif merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. 

Karena dengan suasana kelas yang mendukung akan menjadikan peserta didik 

menjadi nyaman dan bisa menerima pelajaran dengan senang. 

Dalam sekolah inklusi manajemen kelas dibangun dari tigs komponen 

penting yaitu guru kelas, guru pendidik khusus (GPK) dan shadow/ shadow 

teacher. Kurikulum yang dipakai untuk sekolah inklusi adalah kurikulum reguler 

dengan sedikit modifikasi pada materi, media dan metode pembelajaran sesuai 

kebutuhan peserta didik. Salah satu sekolah tingkat dasar yang menyelenggarakan 

sekolah inklusi adalah SD Negeri Polbayem Kabupaten Rembang. Kecenderungan 

dunia dalam memberikan perhatian terhadap hak-hak anak khususnya dibidang 

pendidikan terus bergulir. Dalam The World Education Forum (2000) di Dakar, 

ditegaskan kembali perlunya memberikan perhatian terhadap anak berkebutuhan 

khusus, melalui pendidikan inklusi, yaitu pendidikan yang melayani semua anak 

termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus. 

Dalam kenyataanya, sebagian dari anak berkebutuhan pendidikan khusus 

dan anak berkesulitan belajar belum sepenuhnya mendapat perhatian secara 
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maksimal. Orang tua dan masyarakat belum dapat berbuat banyak, karena semua 

proses pendidikan ditumpukan kepada guru dan jajaran pendidikan saja. Kesulitan 

belajar (Learning Disability), terdiri dari kesulitan belajar umum seperti lamban 

belajar (Slow Learner), dan kesulitan belajar khusus yaitu kesulitan belajar pada 

bidang pelajaran tertentu saja misalnya kesulitan membaca (Disleksia), kesulitan 

berhitung (Diskalkulia) dan kesulitan menulis (Disgrafia). 

Anak-anak ini, seperti anak-anak yang memerlukan layanan khusus, 

merupakan bagian dari mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus yang juga 

mendapat layanan pendidikan yang tepat akan dapat dikembangkan potensinya 

secara optimal. Sebagian dari anak yang memerlukan layanan khusus itu mungkin 

sekali selama ini belajar di sekolah biasa/reguler. Namun karena tidak ada 

pelayanan pendidikan khusus di sekolah reguler, maka anak-anak ini mempunyai 

potensi besar untuk mengulang kelas dan akhirnya putus sekolah.  

Di SD Negeri Polbayem, semua anak-anak baik yang normal maupun yang 

mengalami kebutuhan khusus ditampung jadi satu. Mereka belajar pada satu 

ruang/kelas yang anak-anak tersebut berasal dari macam-macam latar belakang 

yang berbeda, sehingga guru mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. 

Anak yang normal tidak ada masalah dalam kegiatan pembelajaran, tapi bagi anak 

yang berkebutuhan khusus mengalami kendala. Mereka mengalami masalah 

dalam belajar. Dalam hal ini, guru mempunyai peranan penting untuk membantu 

mengatasi permasalahan dari anak-anak yang berkebutuhan tersebut. 

Pada umumnya, para siswa ABK SD N Polbayem cenderung tidak mau 

mengikuti pelajaran Penjasorkes. Selain karena kurangnya fasilitas dan prasarana 
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di sekolah, siswa kurang begitu berminat dalam kegiatan pembelajaran 

penjasorkes karena mereka memang anak-anak yang berkebutuhan khusus. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan di SD inklusi menarik untuk dikaji bersama. 

Sedangkan permasalahan yang menarik untuk dibahas bersama dengan judul 

“Upaya Mengajak Siswa Bergerak Pada Pembelajaran Penjasorkes Terhadap 

Anak ABK SD Inklusi Melalui Media Bola Warna-Warni Pada Siswa Kelas III 

SD Negeri Polbayem Kab. Rembang Tahun Ajaran 2011/2012.” 

Pembelajaran dengan modifikasi alat menuntut kreatifitas dan inisiatif guru 

penjas untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang beraneka ragam. Selain 

itu, pembelajaran yang dilaksanakan harus efektif agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. Dan hal yang tak kalah pentingnya, seorang guru harus 

mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dalam 

belajar, sehingga siswa responsif dengan pembelajaran yang diterimanya, 

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Pembelajaran dengan 

modifikasi alat merupakan pembelajaran yang menuntut kemampuan guru dalam 

mengorganisasi pembelajaran dan menuntut siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sangat penting, 

sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik dan efektif.. 

Diharapkan dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang penulis lakukan 

dapat memberikan jalan keluar dari masalah yang selama ini dihadapi oleh para 

guru Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan dalam pembelajaran Pendidikan 

Jasmani pada umumnya dan pembelajaran untuk mengatasi kesulitan belajar anak 



8 
 

 

ABK pada khususnya, serta mampu memperbaiki proses pembelajaran Pendidikan 

Jasmani yang akhirnya mampu meningkatkan partisipasi aktif dan kemampuan 

siswa dalam bidang olahraga.  

1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan kenyataan yang  ada di lapangan, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

 Apakah dengan media bola warna-warni dapat meningkatkan motivasi 

anak ABK untuk mengikuti gerak pada pembelajaran penjasorkes 

pada siswa kelas III SD Negeri Polbayem  Kab. Rembang tahun ajaran 

2011/2012 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, tujuan dari penelitian tindakan 

kelas ini adalah 

 Untuk mengetahui apakah penggunaan media bola warna-warni dapat 

meningkatkan motivasi anak ABK untuk bergerak dalam 

pembelajaran penjasorkes. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis sebagai pendidik   

mengenai pembelajaran penjasorkes di sekolah inklusi. 

2. Bagi civitas akademika, dapat digunakan sebagai wahana tambahan 

referensi dan bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di 

bidang pendidikan. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Siswa 

Memberikan sumbangan bagi siswa mengenai sistem pembelajaran yang 

menarik untuk anak berkebutuhan khusus dengan harapan dapat memberi 

suasana baru dalam sistem pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa-siswi. 

2. Guru 

a) Memperbaiki kinerja guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan       

dalam   proses pembelajaran. 

b)  Memberikan masukan kepada guru pendidikan jasmani olahraga dan    

kesehatan dalam melakukan pendekatan yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam kegiatan mengajar. 
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3. Sekolah 

a)  Memberikan landasan dan argumentasi bagi kebijakan yang akan diambil 

guna peningkatan hasil mutu belajar. 

       b)  Memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pembelajaran 

untuk pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

1.5  Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi awal dan refleksi peneliti terhadap 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang 

selama ini diterapkan di SD Negeri Polbayem,  pemecahaan masalah yang dipilih 

adalah memperbaiki proses pembelajaran sebelumnya dengan modifikasi media. 

Modifikasi ini dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa-siswi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

2.1. Hakikat Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan (Penjaskes) 

Pendidikan Jasmani adalah sebuah proses pendidikan yang menitikberatkan 

pada kegiatan aktifitas fisik, sehingga pendidikan tersebut dapat berguna untuk 

perbaikan kualitas hidup suatu individu, baik itu dalam hal fisik, mental, serta 

emosional. 

Pendidikan Jasmani adalah pendidikan yang memperhatikan dua aspek 

unsur yang membentuk seseorang yaitu aspek fisik dan aspek mental. Pendidikan 

Jasmani adalah suatu bidang kajian yang luas. Namun lebih memperhatikan 

peningkatan gerak manusia. Terutama berkaitan dengan hubungan antara gerak 

manusia dan wilayah pendidikan lainnya: hubungan dari perkembangan tubuh-

fisik dengan pikiran dan jiwanya. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti 

pendidikan jasmani yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. 

2.1.1. Pengertian Olahraga 

 Makna Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerak badan yang 

dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. 

Sedangkan dalam Webster’s New Collegiate Dictonary (1980) yaitu ikut serta 

dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan, dan aktivitas khusus seperti 

berburu atau dalam olahraga pertandingan (athletic games) di Amerika Serikat 

UNESCO mendefinisikan olahraga sebagai “setiap aktivitas fisik berupa 
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permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, 

ataupun diri sendiri”. 

 Menurut Cholik Mutohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa 

segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan 

membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan 

atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/ pertandingan, dan 

prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang 

berkualitas berdasarkan Pancasila. 

 Hubungan Pendidikan Jasmani dengan Bermain dan Olahraga dalam 

memahami arti pendidikan jasmani, kita juga harus mempertimbangkan hubungan 

antara bermain (play) da olahraga (sport), sebagai istilah yang lebih dahulu 

populer dan lebih sering digunakan dalam konteks kegiatan sehari-hari. 

Pemahaman tersebut akan membantu para guru atau masyarakat dalam memahami 

peranan dan fungsi pendidikan jasmani secara lebih konseptual. 

 Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. Kita 

mengartikan bermain sebagai hiburan yang bersifat fisikal yang tidak kompetitif, 

meskipun bermain tidak harus selalu bersifat fisik. Bermain bukanlah berarti 

olahraga dan pendidikan jasmani, meskipun elemen dari bermain dapat ditemukan 

di dalam keduanya. 

 Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang terorganisir dan 

bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang bahwa olahraga semata-mata suatu 

bentuk permainan yang terorganisasi, yang menempatkannya lebih dekat kepada 

istilah pendidikan jasmani. 
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 Akan tetapi, pengujian yang lebih cermat menunjukkan bahwa secara 

tradisional, olahraga melibatkan aktivitas kompetitif. Ketika kita menunjuk pada 

olahraga sebagai aktifitas kompetitif yang terorganisir, kita mengartikannya 

bahwa aktivitas itu sudah disempurnakan dan diformalkan hingga kadar tertentu, 

sehingga memiliki beberapa bentuk dan proses tetap yang terlibat. 

 Peraturan, misalnya baik tertulis maupun tidak tertulis, digunakan atau 

dipakai dalam aktivitas tersebut, dan aturan atau prosedur tersebut tidak dapat 

diubah selama kegiatan berlangsung, kecuali atas kesepakatan semua pihak yang 

terlibat. 

 Di atas semua pengertian itu, olahraga adalah aktivitas kompetitif. Kita tidak 

dapat mengartikan olahraga tanpa memikirkan kompetisi, sehingga tanpa 

kompetisi itu, olahraga berubah menjadi semata-mata bermain atau rekreasi. 

Bermain, karenanya pada suatu saat menjadi olahraga, tetapi sebaliknya, olahraga 

tidak pernah hanya semata-mata bermain,  karena aspek kompetitif teramat 

penting dalam hakikatnya. 

 Di pihak lain, pendidikan jasmani mengandung elemen baik dari bermain 

maupun dari olahraga, tetapi tidak berarti hanya salah satu saja, atau tidak juga 

harus selalu seimbang diantara keduanya. Sebagaimana dimengerti dari kata-

katanya, pendidikan jasmani adalah aktivitas jasmani yang memiliki tujuan 

kependidikan tertentu. 

 Pendidikan Jasmani bersifat fisik dalam aktivitasnya dan penjas 

dilaksanakan untuk mendidik. Hal itu tidak bisa berlaku bagi bermain dan 

olahraga, meskipun keduanya selalu digunakan dalam proses kependidikan. 
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 Misalnya, Olahraga profesional (di Amerika umumnya disebut athletics) 

dianggap tidak punya misi kependidikan apa-apa, tetapi tetap disebut sebagai 

olahraga. Olahraga dan bermain dapat eksis meskipun secara murni untuk 

kepentingan kesenangan, untuk kepentingan pendidikan, atau untuk kombinasi 

keduanya. Kesenangan dan pendidikan tidak harus dipisahkan secara eksklusif; 

keduanya dapat dan harus beriringan bersama. 

2.1.2. Tujuan Pendidikan Jasmani 

 Tujuan Pendidikan Jasmani yang ingin dicapai pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah, tentu harus diselesaikan dengan tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan oleh masing-masing negara. Meskipun demikian, tujuan pendidikan 

jasmani harus mengacu pada pengembangan pribadi manusia secara utuh, baik 

manusia sebagai makhluk individu, makhluk susila, dan makhluk religius. 

 Menurut Butcher (1979:45), ada lima tujuan yang hendak dicapai melalui 

pendidikan jasmani, yaitu: 

 1)  Organik 

 Aspek ini terkait dengan masalah kemampuan siswa mengembangkan 

kekuatan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan kelentukan. 

2)  Neuromuskuler 

Aspek ini terkait dengan masalah kemampuan siswa dalam 

mengembangkan ketrampilan lokomotor, dan bentuk-bentuk ketrampilan 

dasar permainan, faktor-faktor gerak, ketrampilan olahraga, dan 

ketrampilan rekreasi. 
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3)  Interperatif 

Aspek ini terkait dengan masalah kemampuan siswa untuk menyelidiki, 

menemukan, memperoleh pengetahuan dan membuat penilaian. 

Memahami peraturan permainan, mengukur keamanan, dan tata cara atau 

sopan santun. Menggunakan strategi dan teknik yang termasuk di dalam 

kegiatan organisasi. Mengetahui fungsi-fungsi tubuh dan hubungan dengan 

aktivitas fisik. Mengembangkan apresiasi untuk penampilan individu. 

Menggunakan penilaian yang dihubungkan dengan jarak,waktu, ruang, 

tenaga, kecepatan, dan aturan yang digunakan dalam pelaksanaan 

kegiatan, dan diri sendiri. Memahami faktor-faktor pertumbuhan dan 

perkembangan yang berhubungan dengan gerak. Berkemampuan 

memecahkan permasalahan dan perkembangan melalui permainan. 

4)  Sosial 

Aspek ini terkait dengan masalah kemampuan siswa melakukan penilaian 

terhadap diri sendiri dan orang lain dengan menghubungkan individu 

untuk masyarakat dan lingkungannya. Kemampuan dalam membuat 

penilaian dalam situasi kelompok. Belajar berkomunikasi dengan orang 

lain. Berkemampuan untuk merubah dan menilai ide-ide dalam kelompok. 

Pengembangan dari fase-fase sosial dari kepribadian, sikap, dan nilai-nilai 

agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Mengembangkan sifat-

sifat kepribadian yang positif. Belajar untuk membangun waktu senggang 

yang bermanfaat. Mengembangkan sikap yang menggambarkan karakter 

moral yang baik. 
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5)  Emosional 

Aspek ini terkait dengan masalah kemampuan siswa melakukan respon 

yang sehat terhadap kegiatan fisik melalui pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan dasar. Mengembangkan tindakan-tindakan positif dalam 

menonton dan keikutsertaan baik pada saat berhasil maupun kalah. 

Menyalurkan tekanan melalui kegiatan-kegiatan fisik yang bermanfaat. 

Mencari jalan keluar untuk ekspresi dan kreativitas untuk diri sendiri. 

Mewujudkan suatu pengalaman seni yang berasal dari kegiatan-kegiatan 

yang terkait. Berkemampuan untuk memiliki kegembiraan atau 

kesengsaraan. 

  Pendidikan jasmani menurut Gabbar (1975:5) ada tiga tujuan 

pokok yang harus dicapai, yaitu: a. Psikomotor b. Kognitif c. Afektif. 

  Aspek psikomotor meliputi pertumbuhan biologis, kebugaran yang 

berhubungan dengan kesehatan dan ketrampilan, efisiensi di dalam 

gerakan, dan sekumpulan dari keterampilan. 

2.2. Penjaskes Adaptif 

 Di sepanjang sejarah perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, 

sejak masyarakat primitif hingga masyarakat yang disebut maju dan modern, 

upaya meningkatkan kesejahteraan manusia merupakan fokus perhatian. Salah 

satu ciri dari budaya masyarakat primitif adalah bagaimana berjuang agar dapat 

mempertahankan hidup. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa anggota 

masyarakat primitif yang tidak mampu menjaga dan mempertahankan diri dari 

tekanan lingkungan yang keras akan mati atau menderita selama hidupnya karena 
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statusnya yang rendah dalam masyarakat, misalnya karena ia memiliki cacat fisik 

atau mental. 

 Agar dapat tetap hidup dalam menghadapi lingkungan yang keras, setiap 

warga masyarakat harus memiliki kekuatan, daya tahan, dan kelincahan. Oleh 

karena itu, seseorang yang tidak memiliki kemampuan jasmani tersebut biasanya 

dibunuh dan dibuang oleh warga lainnya atau penguasa setempat. 

 Untuk mengantisipasi keadaan yang sangat membahayakan kehidupan, 

masyarakat pada masa kira-kira tahun 500 Sebelum Masehi mengembangkan 

kepercayaan tahayul dan kepercayaan agama. Pengobatan terhadap orang-orang 

yang tidak jelas sebabnya, dilakukan melalui sihir dengan membacakan mantra-

mantra. Cara ini dilakukan karena orang tersebut dianggap telah dimasuki roh 

jahat. 

 Pada masa berikutnya, suatu hal yang menggembirakan yaitu dunia 

kedokteran jasmani mampu melakukan beberapa terobosan penting dalam 

mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan manusia yang percaya terhadap 

kekuatan supranatural. Kepercayaan itu lambat laun diganti oleh kepercayaan 

yang berlandaskan pada penalaran tentang hubungan sebab dan akibat yang 

disebut penalaran ilmiah. 

 Sebagai bukti mulai berkembangnya penalaran dan penemuan ilmiah, 

orang yunani mulai melakukan gerakan tentang pentingnya pendekatan ilmiah 

dalam mendiagnosis gangguan emosi. Para dokter berpendapat bahwa gangguan 

emosi yang dialami oleh manusia merupakan akibat gangguan fungsi organ tubuh. 

Karena itu mereka mengemukakan berbagai alternatif cara mengobatinya, antara 
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lain dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, dan memberikan pelayanan 

dengan penuh kasih sayang, sabar, dan lemah lembut. 

 Hal yang paling menggembirakan adalah aktivitas jasmani telah digunakan 

sebagai suatu cara untuk mengobati orang yang terganggu emosinya dan yang 

sering kejang-kejang otot. 

 Faktor pendorong terhadap munculnya perhatian terhadap cacat fisik 

adalah banyaknya pekerja-pekerja industri yang menderita cacat fisik akibat 

kecelakaan dan ditambah dengan veteran Perang Dunia  yang kembali dari medan 

pertempuran. 

 Bidang kedokteran sangat berperan dalam upaya pengobatan secara fisik. 

Oleh karena itu rumah-rumah sakit dijadikan sebagai tempat penelitian untuk 

menemukan cara-cara baru dalam menangani orang-orang cacat misalnya terapi 

fisik, korektif, rehabilitasi, dan terapi kesejahteraan misalnya rekreasi, pendidikan 

dan lain-lain. 

 Meningkatnya pelayanan terhadap orang cacat tersebut tidak terlepas dari 

perhatian masyarakat terhadap hak-hak sipil dan ditunjang oleh meningkatnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang telah banyak membantu 

penyembuhan dan memperpanjang usia hidup para penyandang cacat. 

 Sikap negatif dari masyarakat terhadap penderita cacat terutama terjadi 

pada zaman primitif. Mereka menganggap bahwa seseorang yang lahir cacat 

merupakan hukuman Tuhan atau akibat dari roh-roh jahat yang menyelimuti 

kehidupan orang tuanya. Oleh karena itu, apabila seseorang bayi lahir cacat maka 
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orang tuanya langsung membunuhnya, karena dianggap memberi aib kepada 

keluarganya. 

 Pandangan negatif tentang anak cacat, juga masih terlihat di tanah air kita, 

terutama di daerah-daerah pedesaan. Para orang tua akan merasa malu apabila 

melahirkan seorang anak cacat, dan untuk menutupi perasaan malu tersebut 

biasanya anak tersebut dikucilkan dari keluarganya. Di samping itu masyarakat 

sering menghina dan memberikan penilaian negatif terhadap orang tua disertai 

aneka praduga yang kurang masuk akal tentang sebab musabab lahirnya anak 

cacat tersebut. 

 Berkaitan dengan pendidikan jasmani adaptif, perlu ditegaskan bahwa 

siswa yang memiliki kecacatan mempunyai hak yang sama dengan semua yang 

tidak cacat dalam memperoleh pendidikan dan pembelajaran pada setiap jenjang 

pendidikan. Para siswa yang cacat, sesuai dengan kecacatannya, akan memperoleh 

pembinaan melalui pendidikan jasmani yang menjadi tugas utama para guru 

penjas. Layanan tersebut perlu diberikan secara elegan kepada anak-anak kita 

yang kurang beruntung dan memiliki kecacatan. Sebab mereka juga merupakan 

anak-anak bangsa yang menjadi harapan orang tua, masyarakat, dan negara. 

Mereka juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang mempunyai 

percaya diri dan harga diri yang tinggi dalam memimpin dan mengabdikan dirinya 

untuk pembangunan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. 

 Anak luar biasa dalam lingkungan pendidikan dapat diartikan seseorang 

yang memiliki ciri-ciri penyimpangan mental, fisik, emosi, atau tingkah laku yang 

membutuhkan modifikasi dan pelayanan khusus agar dapat berkembang secara 
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maksimal semua potensi yang dimilikinya. Anak luar biasa ini meliputi anak yang 

memiliki cacat fisik, cacat mata, termasuk buta atau setengah buta, cacat pada 

tulang, termasuk lumpuh karena gangguan otak, tuli, termasuk tuli total dan 

sebagian, cacat pada alat bicara, epilepsi, gangguan emosi, dan cacat bawaan. 

 Menurut Arch C. Meck dalam bukunya yang berjudul The Educational of 

Exeptional Children, anak cacat adalah anak yang penampilan gerakannya 

menyimpang dari gerakan normal secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut 

dapat dilihat dari segi fisik, mental, tingkah laku, emosional, dan sosial. 

 Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan dapat 

digambarkan definisi cacat yaitu “seseorang anak atau orang dewasa laki-laki 

maupun perempuan yang memiliki kelainan apabila dibandingkan dengan orang 

yang normal baik dilihat dari segi fisik, mental, tingkah laku, emosional, dan 

sosialnya.” 

 Tujuan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan adaptif bagi anak cacat juga 

bersifat holistik, seperti tujuan penjaskes untuk anak-anak normal, yaitu 

mencakup tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, 

ketrampilan gerak, sosial, dan intelektual. Di samping itu, proses pendidikan itu 

penting untuk menanamkan nilai-nilai dan sikap positif terhadap keterbatasan 

kemampuan baik dari segi fisik maupun mentalnya sehingga mereka mampu 

bersosialisasi dengan lingkungan dan memiliki rasa percaya diri dan harga diri. 

Oleh karena itu para guru penjaskes adaptif seyogyanya membantu peserta 

didiknya agar tidak merasa rendah diri dan terisolasi dari lingkungannya. Kepada 

peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan aktifitas jasmani melalui 
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berbagai macam olahraga dan permainan. Pemberian kesempatan itu merupakan 

pengakuan bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak-

anak normal. 

 Melalui aktivitas penjaskes adaptif yang mengandung unsur kegembiraan 

dan kesenangan, anak-anak dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan serta mengoreksi kelainan-kelainan yang dialami 

setiap anak. 

 Para guru penjas sering menghadapi anak-anak yang memiliki kemampuan 

terbatas karena kondisi fisik, mental, dan sosialnya terganggu, namun harus turut 

serta dalam pendidikan jasmani. Anak-anak seperti ini digolongkan sebagai orang 

yang lemah atau cacat, sehingga proses pembelajaran harus dirancang dengan baik 

agar mereka dapat terlibat secara aktif dan mencapai hasil optimal. 

 Pengalaman menunjukkan bahwa para guru penjas umumnya memberikan 

dispensasi kepada siswa yang memiliki kondisi fisik, organis, dan fungsional 

terganggu untuk tidak ikut serta dalam pembelajaran penjas. Dispensasi tersebut 

didasarkan pada rasa kasihan terhadap anak yang lemah atau cacat. Masih ada 

pandangan masyarakat bahwa anak cacat tidak etis diikutsertakan dalam penjas 

karena kemampuannya berbeda dengan anak-anak normal. 

Apabila guru penjas masih berpikiran bahwa tidak etis mengikutsertakan 

anak-anak cacat dalam proses pembelajaran penjas, maka guru tersebut secara 

tidak langsung telah melakukan kesalahan dan perlakuannya akan berdampak 

negatif terhadap kesehatan dan kebugaran jasmani anak tersebut, bahkan akan 

memperpendek usia hidup anak tersebut sebagai akibat penyakit kurang gerak. 
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Hal ini disebabkan karena gerak merupakan kebutuhan yang mendasar 

bagi manusia, dan tanpa gerak manusia tidak akan mampu mempertahankan 

hidupnya. Melalui gerak, manusia dapat mencapai tujuan hidup, baik dari aspek 

kesehatan, pertumbuhan fisik, perkembangan mental sosial, dan intelektual. Siswa 

yang cacat memiliki kemampuan gerak yang sangat terbatas dalam mengikuti 

pendidikan jasmani. 

Oleh karena itu ada saatnya para siswa cacat dan normal tidak dapat 

melakukan jenis olahraga yang sama. Bagi siswa cacat, ia tetap harus mengikuti 

pelajaran penjas dengan berbagai modifikasi dan disesuaikan dengan tingkat 

kecacatan dan kondisi fisiknya. 

Para guru penjas sangat berperan dan dituntut dalam menentukan apakah 

seseorang siswa cacat dapat mengikuti materi pembelajaran jenis olahraga secara 

bersama-sama dengan temannya yang tidak cacat. Untuk menentukan hal tersebut, 

guru penjas harus menentukan/melakukan pengamatan dan evaluasi secara 

menyeluruh terhadap kondisi fisik anak tersebut. Kemudian melakukan konsultasi 

dengan bidang medis dan mendiskusikannya dengan anak dan orangtuanya. 

Apabila seseorang siswa cacat dianggap tidak mampu mengikuti jenis 

olahraga tertentu dalam pembelajaran penjas secara bersama-sama, maka guru 

penjas harus kreatif dan terampil mencari solusi dan menentukan jenis aktivitas 

fisik lain yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi kecacatannya. 

Keputusan untuk membedakan aktivitas yang berbeda bagi siswa cacat, 

sungguh sulit bagi seorang guru penjas, sebab ketidakadaan program olahraga 

yang khusus bagi mereka sehingga program reguler menjadi satu-satunya pilihan 
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dengan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik 

kecacatannya. 

Sangat disadari bahwa, memberikan perbedaan materi dan jenis olahraga 

kepada siswa cacat, berdampak terhadap kondisi psikologis anak, namun hal ini 

perlu diberikan penjelasan kepada anak tersebut, dan teman-teman sekelasnya 

sehingga semua pihak memahami dan dapat menerimanya secara wajar. Cara itu 

juga merupakan strategi dalam upaya membudayakan nilai-nilai pendidikan 

jasmani kepada seluruh siswa. 

Anak cacat memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan anak-anak 

yang normal, sifatnya hakiki yaitu memiliki keinginan dan cita-cita rasa cinta 

kasih, perhatian, perlindungan, memerlukan makanan, minuman, pakaian yang 

bagus serta mendapatkan taraf hidup pada masa yang akan datang. 

Kurangnya pemahaman dan pengertian tentang anak-anak cacat 

menyebabkan mereka tidak diikutsertakan dalam pembelajaran penjas. Perlakuan 

diskriminasi tersebut tidak didasarkan pada alasan yang logis dan spesifik, tetapi 

karena pandangan keliru yang didasarkan pada perasaan kasihan serta anggapan 

bahwa anak-anak cacat tidak dapat mengikuti pembelajaran penjas dengan baik, 

aman, dan berhasil mencapai tujuan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam berbagai hal, anak cacat mengalami 

kesulitan untuk mengikuti program penjas dengan fasilitas terbatas, namun inilah 

yang menjadi tanggung jawab guru penjas dalam memberikan pelayanan yang 

sama untuk semua anak baik yang cact maupun yang tidak cact, tentunya dengan 

berbagai perubahan-perubahan. 
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Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada siswa cacat, guru 

penjas seyogyanya memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam 

mengelola pembelajaran penjas untuk siswa cacat. 

Merencanakan dan melaksanakan program pendidikan jasmani bagi siswa 

cacat, memerlukan pemikiran dan ketelitian yang cukup tinggi dan rasional. 

Program pembelajaran akan berhasil guna apabila fokus kegiatan ditujukan pada 

perbaikan tingkat kemampuan fisik dan ketidakmampuan fisik siswa serta 

meminimalkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kehidupannya. 

Secara umum materi pembelajaran pendidikan jasmani bagi siswa cacat 

yang terdapat dalam kurikulum, sama dengan materi pembelajaran siswa normal. 

Namun yang membedakannya adalah strategi dan model pembelajarannya yang 

berbeda dan disesuaikan dengan jenis dan tingkat kecacatannya. Artinya jenis 

aktivitas olahraga yang terdapat dalam kurikulum dapat diberikan dengan 

berbagai penyesuaian ( Tarigan Beltasar,  2000 ). 

2.3. Pendidikan Inklusi 

Istilah pendidikan inklusi atau inklusif, mulai mengemuka semenjak tahun 

1990, ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang diteruskan 

dengan pernyataan salamanca tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. 

Konsep pendidikan inklusi muncul dimaksudkan untuk memberi solusi, 

adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anak-

anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan 

inklusi memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak 
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seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan 

yang mungkin ada pada mereka ( Syubbs Sue, 2002 ). 

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara 

bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan 

pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa 

membeda-bedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan 

ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis 

kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. 

Sementara itu Sapon-Shevin ( O Neil, 1995 ) menyatakan bahwa pendidikan 

inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua 

anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat. Melalui pendidikan inklusi, 

anak berkebutuhan khusus di didik bersama-sama anak lainnya ( normal ) untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya ( Freiberg, 1995 ) . hal ini dilandasi 

oleh suatu kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak 

tidak normal ( berkebutuhan khusus ) yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu 

komunitas sosial. 

Dalam rencana aksi nasional, difabel telah dicanangkan mulai tahun 2003, 

yang salah satu butir dari rencana aksi nasional difabel adalah pendidikan inklusi. 

Yang dimaksud dengan pendidikan inklusi tau inklusif adalag pendidikan yang 

dapat dijangkau oleh semua orang dan tanggap terhadap semua peserta didik 

termasuk difabel secara invidual.  
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Pendidikan inklusi adalah termasuk hal yang baru di Indonesia umumnya. 

Ada beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusi, diantaranya adalah 

pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi 

sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat 

menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan 

yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan 

lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Delphie, B. 2006 ). 

Salah satu kelompok yang paling tereksklusi dalam memperoleh pendidikan 

adalah siswa penyandang cacat. Tapi ini bukanlah kelompok yang homogen. 

Sekolah dan layanan pendidikan lainnya harus fleksibel dan akomodatif untuk 

memenuhi keberagaman kebutuhan siswa. Mereka juga diharapkan dapat mencari 

anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan. 

Pengelompokan anak berkebutuhan khusus dan jenis pelayanannya, sesuai 

dengan Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Tahun 2006 dan 

Pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Tuna Netra 

2. Tuna Rungu 

3. Tuna Grahita: (a.l. Down Syndrome) 

4. Tuna Grahita Ringan (IQ = 50-70) 

5. Tuna Grahita Sedang (IQ = 25-50) 
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6. Tuna Grahita Berat (IQ 125 ) J. Talented : Potensi bakat istimewa   

(Multiple Intelligences : Language, Logico mathematic, Visuo-spatial, 

Bodily-kinesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Natural, 

Spiritual). 

7. Kesulitan Belajar (a.l. Hyperaktif, ADD/ADHD, Dyslexia/Baca, 

Dysgraphia/Tulis, Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/ 

Motorik). 

8. Lambat Belajar ( IQ = 70 –90 ) 

9. Autis 

10. Korban Penyalahgunaan Narkoba 

11. Indigo 

Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan 

mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang 

sama, dari satu jalan untuk menyiapkan pendidikan bagi anak penyandang cacat 

adalah pentingnya pendidikan inklusi, tidak hanya memenuhi target pendidikan 

untuk semua dan pendidikan dasar 9 tahun, akan tetapi lebih banyak 

keuntungannya tidak hanya memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak 

tetapi lebih penting lagi bagi kesejahteraan anak, karena pendidikan inklusi mulai 

dengan merealisasikan perubahan keyakinan masyarakat yang terkandung di mana 

akan menjadi bagian dari keseluruhan, dengan demikian penyandang cacat anak 

akan merasa tenang, percaya diri, merasa dihargai, dilindungi, disayangi, bahagia 

dan bertanggung jawab. Inklusi terjadi pada semua lingkungan sosial anak, Pada 
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keluarga, pada kelompok teman sebaya, pada sekolah, pada institusi-institusi 

kemasyarakatan lainnya ( Istiningsih, 2005 ). 

Sebuah masyarakat yang melaksanakan pendidikan inklusi berkeyakinan 

bahwa hidup dan belajar bersama adalah cara hidup (way of life) yang terbaik, 

yang menguntungkan semua orang, karena tipe pendidikan ini dapat menerima 

dan merespon setiap kebutuhan individual anak. Dengan demikian sekolah atau 

pendidikan menjadi suatu lingkungan belajar yang ramah anak-anak. Pendidikan 

inklusi adalah sebuah sistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak penuh 

berpartisipasi dalam kegiatan kelas reguler tanpa mempertimbangkan kecacatan 

atau karakteristik lainnya. Disamping itu pendidikan inklusi juga melibatkan 

orang tua dalam cara yang berarti dalam berbagi kegiatan pendidikan, terutama 

dalam proses perencanaaan, sedang dalam belajar mengajar, pendekatan guru 

berpusat pada anak (Watterdal Terje Magnussonn, 2007 ) . 

2.4. Proses Belajar Mengajar 

2.4.1. Pengertian belajar 

Kegiatan belajar tidak hanya di lingkungan sekolah tapi bisa juga di 

lingkungan keluarga dan masyarakat karena belajar merupakan proses dari tidak 

tahu menjadi tahu baik secara sengaja maupun tidak di sengaja, contoh yang di 

sengaja adalah ketika kita belajar di sekolah sedangkan untuk yang tidak di 

sengaja adalah pengalaman yang kita dapat menurut Slameto (2003:2) 

merumuskan bahwa pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
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lingkungannya. Perubahan yang terjadi pada diri seseoarang banyak sekali baik 

sifat maupun jenisnya, karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan diartikan 

sebagai belajar. 

Menurut W. S. Wingkel dalam Max Darsono dkk. (2000:4) belajar adalah 

suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan pemahaman, 

ketrampilan, dan nilai sikap. 

Berdasarkan pada pengertian belajar diatas pada prinsipnya tujuan belajar 

yaitu perubahan tingkah laku, hanya yang berbeda dalam hal atau usaha 

pencapaiannya. Perubahan  tingkah laku tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a)  Perubahan terjadi secara sadar 

Berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan 

itu sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya perubahan pada 

dirinya. Misalnya menyadari bahwa pengetahuannya, kecakapannya, dan 

kebiasannya bertambah. 

b)  Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi pada diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan yang berikutnya dan akan berguna 

bagi kehidupan atau belajar berikutnya. 
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c)  Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari yang 

sebelumnya. Perubahan itu bersifat aktif yaitu bahwa perubahan itu tidak 

terjadi dengan sendirinya melainkan karena usaha individu itu sendiri. 

d)  Perubahan dalam belajar bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara atau temporer tidak dapat digolongkan 

sebagai perubahan dalam arti belajar. Perubahan dalam belajar bersifat 

menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah 

belajar akan bersifat menetap. Misalnya, kecakapan anak dalam memainkan 

piano setelah belajar, tidak akan hilang begitu saja setelah belajar melainkan 

akan terus berkembang jika terus dipergunakan atau dilatih. 

e)  Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan ini berarti tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan 

dicapai. Perbuatan belajar kepada perilaku yang benar-benar disadari. 

f)  Perubahan mencakup aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh oleh seseorang melalui suatu proses belajar yang 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar 

sesuatu, maka sebagai hasilnya ia akan menjalani perubahan tingkah laku 

secara menyeluruh dalam sikap, ketrampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 
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2.4.2. Pengertian mengajar 

Kata mengajar identik dengan seorang guru dimana guru dipercaya sebagai 

mediator dalam proses belajar mengajar. Mengajar dapat diartikan bermacam-

macam tergantung pandangan yang mendefinisikan. Secara tradisional mengajar 

diartikan sebagai penyampaian pengetahuan kepada anak. Dalam hal ini memberi 

kesan bahwa mengajar itu yang lebih aktif adalah pengajar atau guru. Pengajar 

akan memberikan informasi ilmu pengetahuan dan pengalaman sedangkan pelajar 

tinggal siap menerima materi yang diberikan. Keadaan seperti itu sudah mulai 

dirubah yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk dapat lebih 

aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Proses belajar mengajar akan berjalan  dengan lancar bila pelajar dan 

pengajar sama-sama aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Keberhasilan 

dalam proses belajar merupakan salah satu tanggung jawab guru/pengajar, 

sedangkan unsur-unsur yang lain adalah sebagai pendukung, seperti metode atau 

pendekatan yang dipakai dalam mengajar juga sangat menentukan. 

2.4.3. Prinsip-prinsip belajar 

Prinsip-prinsip belajar adalah hal-hal yang sangat penting yang harus ada 

dalam proses belajar dan pembelajaran. Berdasarkan pengertian di atas, menurut 

Slameto (2003:27) belajar mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut : 

 a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar  

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif,    

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 
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2) Belajar harus dan dapat menimbulkan motivasi yang kuat untuk 

mencapai tujuan instruksionil. 

3) Belajar perlu didukung lingkungan yang menanatang sehingga dapat               

mengembangakan kemampuan bereksplorasi dan belajar dengan efektif. 

4) Belajar perlu adanya interaksi siswa dan lingkungannya. 

b. Sesuai hakikat belajar 

1) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery. 

3) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan pengertian yang satu   

dengan pengerian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. 

c. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari 

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa dapat menangkap 

pengertiannya. 

2) Belajar harus dapat mengembangakan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan intruksional yang harus dicapai. 

2.4.4. Keberhasilan belajar 

Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh benyak faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar menurut Slameto (2003:54-72) dibagi 

menjadi dua bagian: 
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a) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, 

yaitu: 

  1) Faktor biologis (jasmaniah) 

Faktor biologis meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan 

fisik atau jasmaniah individu yang bersangkutan, antara lain: 

a. Kondisi fisik 

Kondisi fisik yang normal atau tidak memiliki kelainan sejak dalam 

kandungan sampai lahir sudah tentu merupakan hal yang menentukan 

suatu keberhasilan belajar seseorang. 

b. Kondisi kesehatan fisik 

Keadaan kondisi fisik yang sehat dan segar sangat mempengaruhi 

keberhasilan belajar seseorang. Adapun hal-hal yang semestinya 

dilakukan dalam menjaga kesehatan fisik adalah makan dan minum 

secara teratur serta memenuhi persyaratan kesehatan, olahraga dan 

istirahat yang cukup. 

2) Faktor  psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi 

hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Faktor psikologis 

ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Intelegensi 

Seseorang yang memiliki intelegensi jauh dari normal akan sulit 

diharapkan untuk mencapai prestasi tinggi dalam proses belajar. 
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Meskipun demikian intelegensi bukan satu-satunya faktor penentu 

keberhasilan dalam belajar. 

b. Kemauan 

Kemauan merupakan faktor utama suatu penentu keberhasilan dalam 

belajar karena kemauan adalah motor penggerak utama yang 

menentukan keberhasilan seseorang dalam setiap segi kehidupan. 

c. Bakat 

Bakat merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penunjang 

keberhasilan belajar seseorang, karena bakat mampu menentukan 

tinggi rendahnya kemampuan seseorang dalam satu bidang. 

d. Daya ingat 

Daya ingat didefinisikan sebagai daya jiwa untuk memasukkan, 

menyimpan dan mengeluarkan kembali suatu kesan. 

e. Daya konsentrasi 

Daya konsentrasi merupakan suatu kemampuan untuk memfokuskan 

pikiran, perasaan, kemauan dan segenap panca indera kesatu obyek di 

dalam suatu aktivitas tertentu. 

b) Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat diluar individu,  yang meliputi: 

1) Faktor lingkungan keluarga 

Faktor ini merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menentukan 

perkembangan pendidikan dan keberhasilan seseorang. 
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2) Faktor lingkungan 

Kondisi lingkungan sekolah yang dapat menunjang keberhaasilan siswa 

antara lain adalah guru yang baik dan jumlah yang memadai dengan 

bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang lengkap, metode 

atau pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar, 

kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pasar dan sebagainya. Selain itu, 

lingkungan masyarakat sekitar merupakan hal yang penting dalam 

menentukan perkembangan siswa di masyarakat. Kondisi masyakat yang 

kurang baik akan berpengaruh terhadap tingkah laku anak dalam belajar. 

2.4.5. Sumber belajar 

Secara sederhana sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu 

yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan secara optimal dapat 

menunjang keberhasilan dari proses belajar. 

Sumber-sumber tersebut antara lain: 

a) Manusia 

Yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung seperti guru, 

konselor, administrator yang diniati secara khusus dan sengaja untuk kepentingan 

belajar. 

b) Bahan 

Yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang diniati 

secara khusus maupun yang bersifat umum yang bisa dimanfaatkan untuk 
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kepentingan belajar (film dokumenter keluarga berencana, peta, grafik, buku 

paket dan sebagainya). 

c) Lingkungan 

Merupakan ruang atau tempat dimana sumber-sumber dapat berinteraksi 

dengan peserta didik (laboratorium, perpustakaan, ruang micro teaching, dan 

sebagainya). 

d) Alat dan peralatan 

Alat dan peralatan merupakan sumber belajar untuk produksi dan atau untuk 

memainkan sumber-sumber lain, misalnya foto udara, tape recorder, proyektor 

radio dan sebagainya. 

e) Aktivitas 

Sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi antara suatu teknik 

dengan sumber lain untuk memudahkan belajar, misalnya karya wisata, simulasi, 

dan lain-lain. 

2.5. Kriteria Pemilihan Media 

Fungsi Media pendidikan mempunyai arti penting sebagai pendukung dalam 

berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran, banyak bentuk media yang 

digunakan dalam pendidikan mmpuyai sifat yang  berbeda karakternya. Setiap 

media yang akan digunakan memaksa kita untuk memilih secara seksama 

sehingga dapat digunakan secara tepat dan maksinal. 
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Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2005:4-5) dalam pemilihan 

media untuk kepentingan bahan pengajaran sebaiknya memperhatikan: 

a. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran; artinya media pengajaran 

dipilih atas dasar tujuan-tujuan intruksional yang telah ditetapkan. 

Tujuan-tujuan intruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis lebih memungkinkan digunakannya media pangajaran. 

b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan 

media agar lebih dipahami siswa. 

c. Kemudahan memperoleh media; artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu 

mengajar. Media grafis umumnya dapat dibuat guru tanpa biaya yang 

mahal, disamping sederhana dan praktis penggunaanya. 

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya; apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam 

proses pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada 

medianya, tetapi dampak penggunaan oleh guru pada saat terjadi 

interaksi belajar siswa dengan lingkunganya. Adanya OHP, proyektor 

Film, komputer, dan alat-alat canggih lainnya, tidak mempunyai arti 

apa-apa, bila guru tidak dapt menggunakanya dalam pengajaran untuk 

memeprtinggi kualitas pengajaran. 

e. Tersedia waktu menggunakannya; sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 
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f. Sesuai dengan taraf berpikir siswa; memilih media untuk pengajaran 

dan pendidikan harus sesuai dengan taraf berpikir siswa sehingga 

makna yang terkandung didalamnya mudah dipahami oleh paras siswa. 

Menyajikan grafik yang berisikan data dan angka atau proporsi dalam 

bentuk persen bagi siswa SD kelas rendah tidak ada manfaatnya. 

Mungkin lebih tepat dalam bentuk gambar atau poster. Demikian pula 

diagaram yang menjelaskan alur hubungan suatu konsep atau prinsip 

hanya bisa dilakukan bagi siswa yang memiliki kadar berpikir yang 

tinggi. 

g. Dengan kriteria pemilihan media di atas, guru dapat memilih lebih 

mudah media mana yang dianggap tepat untuk digunakan membantu 

mempermudah tugas-tugasnya sebgai pengajar. Kehadiran media dalam 

proses pengajaran jangan dipaksakan, sehingga mempersulit tugas guru, 

tetapi harus sebaliknya yakni mempermudah guru dalam menjelaskan 

bahan  pelajaran. 

2.6. Pengertian Gerak 

 Definisi gerak adalah perubahan posisi (kedudukan) suatu benda terhadap 

acuan tertentu. Gerak mempunyai pengertian relative atau nisbi, artinya sangat 

dipengaruhi oleh acuan tempat pengamat memandang benda tadi. Contohnya 

sebagai berikut : 

1. Dua orang A dan B dikatakan diam satu terhadap yang lain, jika 

keduanya duduk di dalam kereta api yang sedang berjalan 
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2. Di lain pihak, A dan B dikatakan bergerak dengan kecepatan tertentu 

terhadap orang yang berada di stasiun. 

Atas dasar itulah, maka kecepatan benda juga bersifat relative. Albert 

Einstein menjabarkan hal itu dalam teori relativitasnya sebagai berikut : 

 1. Teori relativitas umum 

 a. Semua gerak adalah relative, tergantung dari pengamat 

 b. Percepatan benda yang bergerak terhadap suatu system acuan   

mempunyai efek yang sama terhadap gravitasi bumi 

2. Teori relativitas khusus 

 a. Tidak ada benda yang dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya 

 b. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa selalu sama, tidak   

tergantung pada gerak pengamat. 

Ada beberapa macam bentuk gerak yang digolongkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan lintasannya, misalnya gerak lurus, gerak melingkar, dan 

gerak parabola  

2. Berdasarkan kecepatannya, misalnya gerak beraturan (kecepatannya 

tetap) dan gerak berubah beraturan (kecepatannya berubah secara 

teratu). Jika perubahan kecepatan makin kecil, disebut gerak 

diperlambat beraturan, tetapi jika kecepatannya makin besar disebut 

gerak dipercepat beraturan. 

 



40 
 

 

2.7. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran suatu program atau bidang pelajaran itu ditinjau dari 

hasil belajar akan muncul suatu aspek psikologis (human ability). Fungsi 

pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi manusia “human 

ability”. 

a) Tujuan Pembelajaran Ranah Kognitif 

 Pembelajaran hendaknya memperhatikan bagaimana cara mengatur 

kegiatan kognitif dan efisien. Cara mengatur kegiatan kognitif dengan 

menggunakan sistematika alur pikir dan sistematika proses belajar itu sendiri. 

Orang yang menggunakan alur pikir dalam pemecahan masalah, ia akan berfikir 

dengan sistematis dan dapat mengontrol kegiatan kognitifnya sehingga akan lebih 

efisien. 

b)  Tujuan Pembelajaran Ranah Afektif 

Pembelajaran perlu memperhatikan dan mengaplikasikan 3 pengaturan 

kegiatan afektif yaitu : 

  1) Faktor “conditioning”, yaitu perilaku guru yang berpengaruh terhadap 

rasa senang atau rasa benci siswa terhadap guru. 

  2) Faktor  “behavior modification”, yaitu pemberian penguatan seketika. 

  3) Faktor “human mode”, yaitu contoh berupa orang yang dikagumi dan 

dipercaya para siswa. 
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c)  Tujuan Pembelajaran Ranah Psikomotorik 

Pembelajaran hendaknya mengatur kegiatan psikomotorik yang 

mementingkan faktor latihan, penguasaan prosedur gerak-gerik dan prosedur 

koordinasi anggota badan. Untuk itu diperlukan pembelajaran fase kognitif. 

2.8. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap 

sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, 

psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. 

Dalam literatur terdapat banyak definisi  pendidikan jasmani yang 

disampaikan oleh para pakar, antara lain : pendidikan jasmani sebagai proses via 

gerak insani (human movement) yang dapat berupa aktivitas jasmani, permainan 

atau olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan. Sejalan dengan upaya mencapai 

tujuan pendidikan maka dalam pendidikan jasmani dikembangkan potensi 

individu, kemampuan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral spiritual. 

Pendidikan jasmani merupakan interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungan secara sistematis untuk membentuk manusia seutuhnya. Pembentukan 

sumber daya manusia diarahkan pada manusia pancasilais, berbudi pekerti luhur 

lewat pendidikan jasmani  dengan memperhatikan model pembelajaran serta 

skema pembelajaran.  
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Sedangkan menurut pangrazi (2004:4) menyaktakan bahwa Penjasorkes 

adalah bagian integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan yang 

memberikan sumbangan pertumbuhan dan perkembangan total pada setiap anak, 

terutama melalui latihan gerak. 

Menurut Hough, dkk dalam Rusli Lutan (2000:3), mendefinisikan mengajar 

sebagai proses penataan manusia, materi, dan sumber-sumber untuk keperluan 

kelancaran proses belajar. Khususnya untuk pendidikan jasmani, penataan dalam 

proses pembuatan perencanaan mengajar pendidikan jasmani nampak lebih 

penting mengingat lingkungan belajarnya yang agak unik. 

Pentingnya suatu perencanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

a) Waktu mengajar yang relatif terbatas 

Jumlah waktu yang relatif terbatas untuk mengajar pendidikan jasmani 

merupakan salah satu faktor pentingnya membuat perencanaan pengajaran. 

Rata-rata frekuensi mengajar pendidikan jasmani dalam seminggu adalah 

satu kali dengan jumlah waktu sekitar 2 x 35 menit. 

b) Jumlah siswa dan fasilitas 

Jumlah siswa yang cukup banyak dan peralatan dan fasilitas yang relatif 

terbatas akan mempengaruhi teknik dan strategi mengajar agar tujuan 

pengajaran dapat tercapai dengan baik. 

c) Latar belakang guru 

Walaupun kemungkinan besar semua guru pendidikan jasmani adalah 

lulusan dari lembaga persiapan guru pendidikan jasmani, namun tidak 

menutup kemungkinan guru pendidikan jasmani harus mengajar pelajaran 
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yang tidak diperolehnya waktu mengikuti pendidikan. Dalam hal ini 

perencanaan pengajaran sangat membantu guru agar dapat mengajar dengan 

baik. 

d) Karakteristik siswa 

Setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti 

kemampuan fisik, pengetahuan, minat, lingkungan sosial dan ekonomi, dan 

letak geografisnya. Semua itu memerlukan perencanaan yang baik sehingga 

semua siswa ikut belajar sesuia dengan tingkat kemampuan dan 

perkembangannya. 

e) Keterlibatan guru lain 

Terkadang guru pendidikan jasmani memerlukan bantuan guru lain untuk 

mengawasi program yang diberikan kepada siswa. Dalam kasus demikian 

perencanaan perlu dibuat sehingga guru yang terlibat tahu secara pasti arah, 

tujuan, dan jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa yang diawasinya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses mengajar pada dasarnya 

adalah proses penataan yang akan selalu melibatkan proses sebelum pelaksanaan 

(perencanaan), pelaksanaan (melaksanakan perencanaan), dan proses setelah 

pelaksanaan (evaluasi). 

2.9  Kerangka Berfikir 

 ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) merupakan anak yang luar biasa. 

Mereka melakukan tindakan apapun berdasarkan kemauannya sendiri tanpa 

memperdulikan perintah/ aturan yang ada. Dalam hal pendidikan jasmani, anak 

ABK hampir sebagian besar belum mau mengikuti kegiatan pembelajaran 
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dibanding anak yang normal. Maka dari itu, pada kesempatan ini, peneliti 

berkeinginan untuk mencari sumber masalah dan memecahkan permasalahan 

tersebut. 

2.10  Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan urain dalam kerangka berpikir tersebut, hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah : 

 Ada pengaruh penggunaan media bola warna-warni terhadap motivasi/ 

semangat anak ABK dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa putra dan putri kelas III SD Negeri 

Polbayem sebanyak 15 siswa. 

3.2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan 

dari suatu penelitian. Obyek penelitian merupakan sumber diperolehnya data dari 

penelitian yang dilakukan. Obyek yang tindakan pada penelitian ini yaitu siswa 

putra dan putri kelas III SD Negeri Polbayem. Dengan jumlah 15 anak, yang 

terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. 

3.3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian, yaitu dua kali 

siklus. Satu siklus terdiri dari 2 jam pelajaran. Penelitian berlangsung pada 

tanggal 14 sampai dengan 21 Juni 2012. 

3.4. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat  yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh  data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 

SD Negeri Polbayem Kec. Sumber Kab. Rembang. 
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3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan dua 

jenis data yaitu: Pertama, data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat 

dianalisis secara deskriptif. Misalnya, mencari nilai rata-rata, presentase 

keberhasilan belajar, dan lain-lain. Kedua, data kualitatif yaitu data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang tingkat pemahaman 

siswa terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa 

terhadap metode belajar yang baru (afektif) aktivitas siswa mengikuti pelajaran, 

perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan 

sejenisnya, dapat dinilai secara kualitatif (Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan 

Supardi, 2009:131). 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini di dapat dengan cara : 

a. Teknik tes, berupa tes perbuatan adalah tes unjuk kerja kemampuan 

melakukan gerak permainan dengan menggunakan media bola warna 

warni dalam bentuk lembar observasi (skor skill test). 

b.      Teknik non tes, berupa pengamatan aktivitas peserta didik selama 

pembelajaran       berlangsung. 

c.       Menyebarkan Lembar angket tanggapan siswa. 

.       Alat pengumpulan data  

a.       Tes unjuk kerja kemampuan gerak permainan bola warna- warni. 

b.      Lembar observasi 

c.       Lembar angket tanggapan siswa. 
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3.5.1. Pendekatan Penelitian 

Menurut Oja dan Sumarjan (dalam titik sugiarti, 1997:8) ada 4 macam 

bentuk penelitian tindakan, yaitu (1) penelitian tindakan guru sebagai peneliti, (2) 

penelitian tindakan kolaboratif, (3)  penelitian tindakan simulatif terinteratif dan 

(4) penelitian tindakan social eksperimental. 

      Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk penelitian kolaboratif 

dengan proses belajar mengajar dikelas yang bertindak sebagai pengajar adalah 

guru pendidikan jasmani sedangkan peneliti bertindak sebagai pengamat, 

penanggung jawab penuh  penelitian tindakan  adalah pengamat (peneliti). 

Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah meningkatkan hasil 

pembelajaran di kelas dimana peneliti secara penuh terlibat dalam penelitian 

mulai dari perencanaan,  tindakan, pengamatan dan refleksi. 

 Dalam penelitian ini  peneliti bekerja sama dengan guru pendidikan jasmani, 

kehadiran peneliti sebagai guru di tengah-tengah proses belajar  mengajar sebagai 

pengamat diberitahukan kepada siswa. Dengan cara ini diharapkan adanya kerja 

sama dari seluruh siswa dan bisa mendapatkan data yang seobjektif mungkin demi 

kevalidan data yang diperlukan. 

 PTK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana aktivitas guru dan siswa 

dalam proses belajar mengajar menggunakan media bola warna-warni, dan 

mengukur tingkat kepuasan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

menggunakan media bola warna-warni pada siswa kelas III SD Negeri Polbayem 

Kec. Sumber Kab. Rembang. Untuk melihat sejauh mana aktivitas guru dan siswa 

dalam proses belajar mengajar dan tingkat kepuasan belajar siswa dari proses 
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pembelajaran dapat dilihat dari pencapaian hasil pembelajaran yang sudah 

ditentukan pada tabel di bawah ini. 

Table 1: Klasifikasi Tingkat dan Presentase untuk Indikator Aktivitas Guru dan 

Siswa. 

Kriteria Nilai Penafsiran 

Baik Sekali 86-100 Aktivitas Belajar Baik Sekali 

Baik  71-85 Aktivitas Belajar Baik 

Cukup  56-70 Aktivitas Belajar Cukup 

Kurang 41-55 Aktivitas Belajar Kurang 

Sangat Kurang < 40 Aktivitas Belajar Sangat Kurang 

(Sumber Depdiknas 2002:4) 

Tabel 2: Klasifikasi Tingkat dan Presentase untuk Indikator Respon (Tingkat 

Kepuasan Belajar) Siswa / Angket. 

Kriteria Nilai 

Baik Sekali 86-100 

Baik  71-85 

Cukup  56-70 

Kurang 41-55 

Sangat Kurang < 40 

(Sumber Depdiknas 2002:4) 
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Secara visual tahapan pada setiap siklus dapat digambarkan seperti 

dibawah ini : 

 

                                        

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

Gambar 5 

Skematik Kegiatan Inti Penelitian 

(Zaenal Aqib, 2006:36) 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

PTK ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis refleksi terhadap 

berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus peneliti, sejak 

disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata didalam 

kelas yang berupa kegiatan belajar-mengajar,untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan. Sementara itu, dilaksanakannya PTK diantaranya 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran yang diselenggarakan 

oleh guru atau pengajar atau peneliti itu sendiri, yang dampaknya diharapkan 
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tidak ada lagi pemasalahan yang menganjal di kelas (Dr.Subyantoro, M.Hum, 

2009:10). 

Berikut ini diberikan penjelasan dari setiap langkah siklus. Rincian dari 

penjelasan tersebut sebagai berikut: 

1. Fase perencanaan  (Planning) 

  Sebelum mengadakan penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah, 

tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya instrumen penelitian 

dan perangkat pembelajaran. Dalam hal ini peneliti membuat RPP sebagai dasar 

skenario pembelajaran. 

Pada siklus pertama, perencanaan tindakan dikembangkan berdasarkan hasil 

observasi awal. Dari masalah yang ada dan cara pemecahannya yang telah 

ditetapkan, dibuat perencanaan kegiatan belajar mengajarnya (KBM). 

Perencanaan ini persis dengan KBM yang dibuat oleh guru sehari-hari, termasuk 

penyiapan media dan alat-alat pemantauan perkembangan pengajaran seperti 

lembar observasi, tes, catatan harian, dan lain-lain. Tahapan ini berupa 

penyusunan rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapandimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. 

Dalam PTK guru dan peneliti adalah orang yang berbeda, dalam tahap 

menyusun rencana harus ada kesepakatan antara keduanya. Rancangan harus 

dilakukan bersama antara guru yang akan melakukan tindakan dengan peneliti 

yang akan mengamati proses jalannya tindakan. Hal tersebut untuk mengurangi 

unsur subjektivitas pengamat serta mutu kecermatan amatan yang dilakukan. Pada 
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pelaksanaannya, penulis berperan sebagai guru dan guru bidang studi berperan 

sebagai guru kolaborator.  

Pada tahap perencanaan peneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, yaitu kemauan mengikuti proses 

pembelajaran anak ABK siswa kelas III SD Negeri Polbayem, kemudian membuat 

sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan 

berlangsung. 

2. Fase tindakan (Action) 

Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya perbaikan, dan peningkatan kemauan belajar siswa. 

Fase ini adalah pelaksanan KBM yang telah direncanakan. Bersamaan dengan ini 

dilakukan juga fase observasi atau pemantauan. 

3. Fase observasi (Observation) 

Mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan atau dikenakan 

perlakuan kepada siswa. 

Dalam fase observasi, dilakukan beberapa kegiaatan seperti pengumpulan 

data-data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data ini, diperlukan instrumen dan 

prosedur pengumpulan data (dibahas oleh pemakalah lain). Dalam fase ini juga 

dilakukan analisis terhadap data,dan interpretasinya. Fase ini berlangsung 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan (action), dan pada akhir tindakan. Data 

yang diambil selama pelaksanaan tindakan misalnya observasi perilaku siswa, 

pada akhir tindakan dapat dilakukan tes maupun wawancara. 
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4. Fase refleksi (Reflection) 

Peneliti mengkaji melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh 

pengamat. 

Menurut Zuber-Skerrit, fase ini terdiri atas refleksi kritis dan refleksi diri. 

Refleksi kritis adalah pemahaman secara mendalam atas temuan siklus tersebut, 

dan refleksi diri adalah mengkaji kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama 

siklus itu berlangsung. Dengan demikian, fase ini berisi kegiatan pemaknaan hasil 

analisis, pembahasan, penyimpulan dan identifikasi tindak lanjut. Hasil 

identifikasi tindak lanjut selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun fase 

perencanaan (planning) siklus berikutnya (Muhadi, 2011:70). Tahapan ini untuk 

mengkaji secara menyeluruh tindakan yang btelah dilakukan, berdasarkan data 

yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan 

tindakan berikutnya. 

Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap 

hasil pengamatan atas tindakan dengan menggunakan modifikasi alat. Jika 

terdapat masalah dari proses releksi maka dilakukan proses pengkajian ulang 

melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan 

ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi. 

Secara sederhana PTK adalah bentuk penelitian atau kajian yang bersifat 

reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan 

rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam 
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pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta memperbaiki 

kondisi dimana praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan.   

3.5.2. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, prosedur atau 

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 

kegiatan yang berbentuk siklus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua siklus, setiap siklusnya terdapat satu pertemuan. 

1. Siklus Pertama 

a. Perencanaan (Planning) 

 1) Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah melalui 

wawancara dengan guru kolaborator, memantau kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

 2) Bersama guru bidang studi berkolaborasi menentukan tindakan 

pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan modifikasi media yang 

menarik.   

 3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pembelajaran 

permainan dengan modifikasi media. 

 4) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran. 

 5)  Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek. 

 6) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. 
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b. Tindakan (action) 

 1)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 2)  Guru menyampaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat. 

 3)   Guru membagi siswa menjadi 2 (dua) kelompok. 

 4)  Guru memeragakan permainan dengan menggunakan media bola 

warna-warni yaitu permainan bola balap. 

 5)  Guru mencontohkan pembelajaran permainan dengan menggunakan 

media bola warna-warni yaitu permainan bola balap. 

 6) Siswa melakukan pembelajaran yang telah dicontohkan. 

 7) Guru melakukan pengamatan tentang kognitif, afektif dan psikomotor        

siswa. 

 8)   Guru memberikan evaluasi terhadap hasil belajar permainan bola 

balap. 

c. Pengamatan (observasi) 

 1)  Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran media 

bola warna-warni untuk anak ABK yang dilakukan oleh guru 

kolabolator/pengamat. 

 2)  Melakukan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran media bola 

warna-warni untuk anak ABK yang dilakukan oleh guru 

kolabolator/pengamat. 
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 d. Refleksi (reflection) 

 1)   Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. 

 2)  Mengkaji pelaksanaan pembelajaran tindakan siklus pertama. 

 3) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk 

digunakan      pada siklus berikutnya. 

 4)   Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

2. Siklus Kedua 

a.  Perencanaan (planning) 

 1) Guru dapat mengorganisasikan waktu dalam pembelajaran dengan 

baik sehingga semua tahap dalam  pembelajaran dapat dilaksanakan 

dengan baik dan optimal. 

 2)  Menyusun RPP yang sudah diperbaiki dengan materi permainan 

melalui media bola warna-warni dengan jenis permainan lain. 

 3)  Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

 4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes praktek. 

 5)  Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

guru dalam pembelajaran. 

b.  Tindakan (action) 

 1)  Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun, 

yaitu dengan model pembelajaran yang dimodifikasi. 

 2) Memusatkan perhatian siswa terhadap situasi belajar. 
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 3) Guru memperagakan permainan dengan media bola warna-warni 

melalui permainan pemburu dan harimau. 

 4) Guru membimbing siswa dalam melakukan permainan pemburu dan 

harimau yang telah diperagakan. 

 5) Guru melakuakan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. 

c. Pengamatan (observasi) 

 1) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran media 

bola warna-warni untuk anak ABK  

 2) Melakukan pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran media bola 

warna-warni untuk anak ABK  

d. Refleksi (reflection) 

 1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. 

 2)  Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan efek tindakan siklus kedua. 

 3)  Membuat daftar penilaian terhadap pengamatan atas tindakan pada 

siklus  kedua. 

 4)   Evaluasi tindakan II. 
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3.6. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

3.6.1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 RPP merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

guru dalam mengajar dan disusun untuk setiap pertemuan. Masing-masing RPP 

berisi kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan 

penilaian hasil belajar. 

3.6.2. Lembar Observasi  

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran 

media bola warna-warni untuk anak ABK dapat meningkatkan hasil belajar dilihat 

dari apek kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik serta lembar pengamatan untuk 

guru kolaborator dalam proses pembelajaran sehingga dapat diketahui media bola 

warna-warni layak digunakan atau tidak. 

3.6.3. Angket Motivasi Terhadap Metode Demonstrasi 

  Angket ini digunakan untuk mengetahui apakah siswa-siswa tersebut 

menyenangi model pembelajaran yang ditawarkan peneliti. 

3.6.4. Tes Praktek 

Tes ini disusun berdasarkan tujuan  pembelajaran yang  akan dicapai, 

digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

sudah diajarkan. 
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3.7.  Analisa Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

media bola warna-warni untuk anak ABK perlu diadakan analisa data. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data 

yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa 

juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah : 

3.7.1. Penilaian Lembar Observasi 

  Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap obyek penelitian. Dalam menggunakan observasi cara yang 

paling efektif  adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrument ( Arikunto, 2002: 232). 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Keterampilan membuka pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

2. Keterampilan menjelaskan pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

3. Keterampilan mengelola kelas ….. ….. ….. ….. ….. 

4. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun ….. ….. ….. ….. ….. 
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5. Keterampilan memberi motivasi ….. ….. ….. ….. ….. 

6. Keterampilan berinteraksi dengan siswa ….. ….. ….. ….. ….. 

7. 
Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa  ….. ….. …… ….. ……

8. 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif ….. ….. ….. ….. ….. 

9. 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

10. Keterampilan menutup pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

Jumlah Skor Tiap Butir ….. ….. ….. ….. ….. 

Total Skor 
 

Keterangan:  

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup  

 

 

 

 

 

 

 

=Χ100
50

hanSkorPerole
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan dari guru ….. ….. ….. ….. ….. 

2. 
Siswa memperhatikan peragaan yang 

diberikan oleh guru ….. ….. ….. ….. ….. 

3. 
Siswa melaksanakan perintah dari guru 

dengan baik ….. ….. ….. ….. ….. 

4. 

Siswa mempraktekan gerak permainan 

dengan menggunakan media bola warna - 

warni dengan baik ….. ….. ….. ….. ….. 

5. 
Respon siswa terhadap materi pelajaran yang 

diberikan olah guru ….. ….. ….. ….. ….. 

6. 
Kemampuan interaksi siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa lain ….. ….. ….. ….. ….. 

7. Kedesiplinan siswa dalam pembelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

8. 
Siswa mampu menggunakan media 

pembelajaran dengan baik ….. ….. ….. ….. ….. 

8. Antusias siswa dalam mengikuti KBM  ….. ….. ….. ….. ….. 

10. Keaktifan siswa dalam pembelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

Jumlah Skor Tiap Butir ….. ….. ….. ….. ….. 

Total Skor 
 

 

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup  

 

=Χ100
50

hanSkorPerole
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Untuk menghitung jumlah presentase lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa menggunakan rumus : 

 

  Dari hasil presentase tersebut, kemudian disesuaikan dengan Klasifikasi 

Tingkat dan Presentase untuk indikator aktivitas guru dan siswa . 

  Dari data tersebut akan jelas beberapa persen kenaikan aktivitas guru dalam 

mengajar dan aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran melalui pembelajaran 

inovatif pada siklus I maupun pada siklus II. 

3.7.2. Penilaian Lembar Angket 

  Menurut Suharsimi Arikunto, Kuesioner/angket adalah daftar pertanyaan 

yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai 

dengan permintaan pengguna. 

  Dengan demikian angket/kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan 

oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. 

Angket tersebut pada akhirnya diberikan kepada responden untuk dimintakan 

jawaban. Untuk menghitung presentase angket, digunakan rumus sebagai berikut : 

Dimana perhitungannya per nomor pertanyaan.  

 

Dimana  P = presentase  

 Z = Banyaknya pilihan jawaban ya (a) atau tidak (b) 

    n = Jumlah Responden  
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3.7.3. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil belajar siswa dan hasil observasi 

keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam pembelajaran media bola warna-

warni untuk anak ABK.  

Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan. 

Tabel 3.1: Klasifikasi Tingkat dan Presentase untuk Indikator Aktivitas Guru dan 

Siswa. 

Kriteria Nilai Penafsiran 

Baik Sekali 86-100 Aktivitas Belajar Baik Sekali 

Baik  71-85 Aktivitas Belajar Baik 

Cukup  56-70 Aktivitas Belajar Cukup 

Kurang 41-55 Aktivitas Belajar Kurang 

Sangat Kurang < 40 Aktivitas Belajar Sangat Kurang 

(Sumber Depdiknas 2002:4) 

Tabel 3.2 Klasifikasi Tingkat dan Presentase untuk Indikator Respon (Tingkat 

Kepuasan Belajar) Siswa / Angket. 

Kriteria Nilai 

Baik Sekali 86-100 

Baik  71-85 

Cukup  56-70 

Kurang 41-55 

Sangat Kurang < 40 

     (Sumber Depdiknas 2002:4) 
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3.8 Indikator Keberhasilan 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengukur sejauh mana hasil 

belajar anak ABK dengan media bola warna-warni, mengukur sejauh mana 

aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan mengukur tingkat 

kepuasan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

 Setelah ada pelaksanaan tindakan, diharapkan kemauan mengikuti 

Kegiatan Belajar Mengajar siswa kelas III  siswa inklusi Sekolah Dasar Negeri 

Polbayem  Kecamatan Sumber megalami perbaikan dan peningkatan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Dalam pelaksanaan  penelitian ini sebagai upaya untuk Upaya Mengajak 

Anak Bergerak Pada Pembelajaran Penjasorkes Terhadap Siswa Inklusi Dengan  

Media Bola Warna Warni Pada Siswa Kelas III SD Negeri polbayem Kab. 

Rembang Tahun Ajaran 2011/2012. 

Untuk meningkatkan pengetahuan (kognitif), ketrampilan gerak 

(psikomotorik),  dan sikap (efektif) siswa dalam melakukan gerak permainan pada 

pembelajaran,  dengan harapan agar semua siswa mau melakukan gerak olahraga 

serta mencapai ketuntasan belajar. 

Maka diperlukan hasil data-data yang kongkrit dan valid  yang berupa nilai 

maupun pernyataan dari pihak siswa dan pihak pengamat, yang nantinya  sebagai 

tolok ukur, untuk mengetahui berhasil dan tidaknya pencapaian hasil  dari 

perbaikan pembelajaran tersebut.  Untuk mendapatkan  data-data yang seobyektif 

mungkin maka peneliti berpasangan (berkolaborasi ) dengan  teman  sejawat agar 

hasilnya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. 

Penelitian yang telah dilaksanakan di kelas III SD Negeri Polbayem 

merupakan sebuah penelitian tindakan kelas (classroom actions research). 

Penelitian tindakan yang telah dilakukan ini terdiri dari dua siklus, yang setiap 

siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan 

refleksi.. 
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4.1.1 Hasil Penelitian Pada Siklus Pertama  

Siklus I dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yaitu pada tanggal 14 Juni  

2012 dengan alokasi waktu 2x35 menit mulai jam 07.00 sampai 08.10 WIB. 

Tempat pelaksanaanannya yaitu di halaman sekolah SD Negeri Polbayem. Pada 

Siklus I guru menyampaikan materi tentang rangkaian permainan dengan 

menggunakan media bola warna-warni. 

Sebelum melaksanakan penelitian, Peneliti membuat perencanaan 

pelaksanaan tindakan dan evaluasi, yang dituangkan dalam bentuk Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terlampir. 

Setelah membuat perencanaan, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun dan divalidasi dalam tahap 

perencanaan. Tindakan dalam siklus pertama ini dilakukan dalam satu kali 

pertemuan. 

Dalam tahap observasi, adapun hasil yang didapat dari rekan kolaborasi 

yaitu teman sejawat ini untuk aktivitas guru diperoleh skor penilaian 39. Dapat 

dihitung dengan rumus : 

 

 = 78 

Dengan nilai 78 masuk dalam kriteria baik dan aktivitas belajar baik. 
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 Adapun hasil yang didapat dari rekan kolaborasi yaitu teman sejawat ini 

untuk aktivitas siswa diperoleh skor penilaian 35. Dapat dihitung dengan rumus : 

 

 = 47 

Dengan nilai 47 masuk dalam kriteria kurang  dan aktivitas belajar kurang. 

Sebelum melakukan  tindakan pembelajaran permainan bola balap dalam 

materi permainan dengan menggunakan media bola warna - warni siswa kelas III 

SD Negeri Polbayem banyak dan hampir sebagian besar dari mereka yang tidak 

mau mengikuti pembelajaran penjasorkes. Namun setelah adanya tindakan sudah 

mulai ada perubahan. Setelah melakukan pembelajaran permainan melalui 

permainan bola balap kelas III SD Negeri Polbayem, hampir separuh dari jumlah 

anak kelas III SD Negeri Polbayem  tahun 2011/212 mau mengikuti proses 

pembelajaran. Namun juga masih ada sebagian dari jumlah anak yang belum mau 

mengikuti kegiatan pembelajaran penjasorkes. 

Dari data tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh siswa 

tersebut dalam pencapaian nilai masih belum memuaskan, karena hampir separuh 

dari jumlah siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70 atau siswa yang belum 

mencapai nilai tuntas belajar jumlahnya hampir mencapai setengah dari jumlah 

seluruhnya. Sebab kriteria ketuntasan minimal (KKM) di Sekolah inklusi SD 

Negeri Polbayem yaitu 70. 
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Untuk lebih mudah membaca nilai kemauan anak bergerak pada 

pembelajaran Penjasorkes pada siswa Inklusi kelas III SD Negeri Polbayem 

Kecamatan Sumber  Kabupaten Rembang tahun pelajaran 2011/2012 berikut tabel 

mengenai persentase nilai dan kategori kemauan siswa bergerak pada permainan 

dengan menggunakan media bola warna – warni. 

Tabel 5. Persentase dan kategori kemampuan siswa dalam pembelajaran 

permainan dengan menggunakan media bola warna – warni  pada siswa SD 

Negeri Polbayem Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Kategori Jumlah Siswa Persentase 

1 Mengikuti kegiatan 
pembelajaran dari awal. 
(Nilai 100)  

3 20% 

2 Melakukan permainan bola 
balap dengan gembira  
(Nilai 75-99) 

8 53,33% 

3 Tidak mengikuti kegiatan 
pembelajaran  
(Nilai kurang dari 75) 

4 26,67% 

Jumlah 15 100% 
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Dari hasil persentase tersebut untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada 

Gambar 6 ;  grafik persentase kemampuan siswa 

20%

53,33%

26,67%

Kemampuan Siswa Dalam Mengikuti Kegiatan 
Pembelajaran PJOK (Siklus I)

Mengikuti kegiatan 
pembelajaran

Melakukan permainan bola 
balap dengan gembira 

Tidak mengikuti kegiatan 
pembelajaran 

 

Dalam tabel 5 dan gambar 6 tersebut dapat dibaca bahwa siswa yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran 20% dengan nilai 100 sebanyak 3 anak, siswa 

yang melakukan permainan bola balap dengan gembira 53,33% dengan nilai 75-

99 sebanyak 8 anak, dan siswa yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran 

26,67% dengan nilai kurang dari 75 sebanyak 4 anak. 

Hasil evaluasi oleh pengamat/guru kolaborator dalam pembelajaran 

permainan dengan media bola warna-warni  pada siklus pertama kurang efektif. 

Untuk itu bentuk permainanannya dirubah, misal pada siklus pertama melakukan 

permainan dengan cara kompetisi kelompok, untuk  siklus kedua diganti menjadi 

permainan individu, pengelolaan kelas lebih ditingkatkan dan penyesuaian 

permainan  perlu ditingkatkan. 

Selain itu, guru kolaborator juga menyarankan agar dalam pemilihan bentuk 

permainan harus  yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes 

yang meliputi kesesuaian dengan kompetensi dasar, ketepatan memilih bentuk 
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atau media  bagi siswa, kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan, kesesuaian 

bentuk atau modifikasi alat dengan karakteristik siswa, mendorong perkembangan 

aspek fisik atau jasmani siswa, mendorong  perkembangan aspek kognitif siswa, 

mendorong aspek psikomotor siswa, mendorong aspek afektif siswa dan 

mendorong aspek fisik siswa dapat digunakan siswa yang terampil maupun tidak 

terampil, dapat digunakan siswa putra maupun putri, mendorong siswa aktif 

bergerak, meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran penjasorkes dan 

aman untuk digunakan dalam pembelajaran. Karena konteksnya adalah sekolah 

inklusi. 

Setelah melakukan tindakan, peneliti memberikan angket yang berupa 

pertanyaan mengenai pembelajaran kemauan anak bergerak melalui permainan 

dengan menggunakan media bola warna - warni, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 7. Hasil angket pembelajaran dengan media bola warna-warni pada 

siswa inklusi SD Negeri Polbayem Tahun Pelajaran 2011/2012 

No 

Soal 

Persentase Jawaban Anak 
Kesimpulan 

Ya (a) Tidak (b) 

1 
 

Anak mengetahui cara 
bermain permainan 
dengan menggunakan 
media bola warna- warni 

2 Anak bisa menerapkan 
bola berwarna warni itu 
ke dalam sebuah 
permainan 

3 
 

Anak mengetahui 
peraturan permainan 
tersebut 

4 
 

Anak bisa memainkan 
permainan bola warna – 
warni tersebut 
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5 
  

Anak bisa  
mengkreasikan bola 
warna–warni itu ke 
dalam permainan lain 

6 
  

Anak senang dengan 
permainan yang 
menggunakan media 
bola warna – warni bola 

7 Anak mengikuti gerak 
permainan bola warna – 
warni 

8 
  

Anak bersungguh– 
sungguh ketika 
mengikuti permainan 
bola warna – warni 

9 
 

Anak bekerjasama 
dengan kelompok ketika 
melakukan permainan 
bola warna – warni 

10 Anak memelukan 
kerjasama team ketika 
melakukan permainan 
bola warna – warni 

11 Anak  melakukan 
permainan bola warna – 
warni membuat mereka 
gembira 

12 Anak siap mengikuti 
permainan bola warna –
warni 

13 
  

Anak dapat mengikuti 
permainan bola warna – 
warni 

14 Anak dapat mengikuti 
gerakan permainan yang 
diarahkan dari Bapak / 
Ibu Guru 

15 
 

Anak mulai terbiasa 
dengan permainan bola 
warna – warni 
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Hasil Refleksi Pada Siklus Pertama 

Setelah melakukan dan  menyelesaikan siklus pertama, peneliti bersama 

rekan guru kolabolator yang melakukan pengamatan, melakukan diskusi dan 

refleksi. 

Setelah melakukan diskusi dengan guru kolabolator, tahap perencanaan 

pada siklus pertama tidak mengalami hambatan dan berjalan dengan baik apa 

yang direncanakan, yaitu sesuai dengan RPP yang sudah dipersiapkan, persiapan 

sarana dan sumber pembelajaran yang sudah tersedia di sekolah, dan  instrumen 

penelitian yang berupa lembar observasi aktivitas guru, dan lembar observasi 

aktivitas siswa. 

Sedangkan pada tahap tindakan (action), guru atau peneliti mengalami 

kesulitan dalam mengkondisikan siswanya, dan dalam membimbing atau 

mengarahkan siswanya masih kurang maksimal, selain itu dalam menetapkan 

metode/bentuk permainan juga masih kurang efektif.   

Hasil dari diskusi yang dilakukan dengan guru kolabolator, guru atau 

peneliti dianjurkan untuk memberikan ide-ide yang kreatif untuk mendapatkan 

perhatian dari siswanya, sehingga siswanya dapat dikondisikan dengan baik sesuai 

dengan apa yang tercantum pada RPP. Selain itu, guru atau peneliti juga harus 

lebih terampil dalam membimbing siswanya untuk lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan dalam menetapkan metode pembelajaran, guru atau 

peneliti harus mengubah metode pembelajaran pada siklus pertama yang dianggap 

kurang efektif dalam pelaksanaanya.  
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Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar anak sudah 

mau mengikuti pembelajaran PJOK melalui media permainan bola warna - warni 

dengan permainan “bola balap”. 

Namun ada pula anak yang masih belum mau mengikuti, hal ini disebabkan 

karena ada hal-hal/faktor yang dapat  menghambat pada saat pelaksanaan 

pembelajaran yaitu  Pada saat melakukan permainan bola balap, anak 

berkompetisi dengan teman yang lain karena memang sifat dari permainan bola 

balap tersebut adalah kompetisi. Apabila anak tersebut kalah, karena larinya 

kurang cepat, teman yang lain dalam satu kelompok cenderung memarahinya. 

Selain itu, kolaborasi juga memberikan saran yang berguna bagi upaya 

mengajak anak bergerak pada pembelajaran PJOK melalui media bola warna - 

warni. Antara lain yaitu; 

1) Penyampaian pendalaman materi lebih diperjelas lagi supaya anak 

mengerti benar tentang pembelajaran yang disampaikan. 

2) Permainan yang diberikan dalam upaya megajak anak bergerak sudah 

bagus, kreatif dan inovatif supaya ditingkatkan lagi dalam proses 

pembelajaran yang lebih menarik. 

Metode atau bentuk permainan yang digunakan pada siklus kedua harus 

lebih efektif dan menarik bagi siswa, sehingga siswa tersebut lebih tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru/peneliti. Perubahan metode 

pembelajaran pada siklus kedua yaitu menggunakan model permainan lain yang 

bersifat  lebih mandiri dan tidak lagi bersifat  kompetisi antar kelompok. Guru 

atau peneliti juga disarankan untuk meningkatkan interaksi dengan siswanya dan 
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lebih mengutamakan  kesenangan  pada siswanya, sehingga tidak ada siswa yang 

tidak mengikuti proses pembelajaran berlangsung. 

4.1.2 Hasil Penelitian Pada Siklus Kedua 

 Penelitian yang dilakukan pada siklus kedua juga sama seperti yang terjadi 

pada siklus yang pertama terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Siklus II dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yaitu 

pada tanggal 21 Juni 2012 dengan alokasi waktu 2x35 menit mulai jam 07.00 

sampai 08.10 WIB. Setelah melakukan dan  menyelesaikan siklus kedua, peneliti 

bersama rekan guru yang bertindak sebagai kolabolator yang melakukan 

pengamatan, melakukan diskusi dan refleksi, maka di dapat hasil pada siklus 

kedua. 

Seperti halnya pada siklus I dalam melakukan siklus II ini peneliti membuat 

perencanaan pelaksanaan tindakan dan evaluasi, yang dituangkan dalam bentuk 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terlampir. Sama halnya pada siklus I 

dalam melakukan siklus II ini, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disusun dan divalidasi dalam tahap 

perencanaan. Pada siklus II ini juga memperbaiki hasil refleksi siklus I. Tindakan 

dalam siklus pertama ini dilakukan dalam satu kali pertemuan. 
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Adapun hasil yang didapat dari rekan kolaborasi yaitu teman sejawat ini 

untuk aktivitas guru diperoleh skor penilaian 45. Dapat dihitung dengan rumus : 

 

 = 90 

Dengan nilai 90 masuk dalam kriteria baik sekali dan aktivitas belajar baik sekali. 

Adapun hasil yang didapat dari rekan kolaborasi yaitu teman sejawat ini 

untuk aktivitas siswa diperoleh skor penilaian 75. Dapat dihitung dengan rumus: 

 

 = 100 

Dengan nilai 100 masuk dalam kriteria baik sekali dan aktivitas belajar baik 

sekali. 

 Pada siklus II ini merupakan tindakan kelanjutan dari siklus I. Dimana hasil 

siklus I dilakukan perbaikan dan peningkatan siswa dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran PJOK, dengan model permainan lain yaitu permainan pemburu dan 

harimau. Adapun hasil pada siklus II ini yaitu siswa kelas III SD Negeri Polbayem 

sebagian besar sudah mau  melakukan gerak pada pembelajaran PJOK. Dan hanya 

sebagian kecil yang belum mau melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada tabel 8. 

Dari data tabel 8  tersebut dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh siswa 

tersebut dalam pencapaian nilai dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sudah 

mulai ada perubahan dan peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Karena 

sebagian besar dari jumlah siswa sudah mau mengikuti pembelajaran dan tertarik 
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dengan permainan yang menggunakan media bola warna - warni, dan hanya 

sebagian kecil saja yang masih belum mau mengikuti pembelajaran. 

Untuk lebih mudah membaca nilai kemauan anak bergerak pada 

pembelajaran Penjasorkes pada siswa Inklusi kelas III SD Negeri Polbayem 

Kecamatan Sumber  Kabupaten Rembang tahun pelajaran 2011/2012 berikut tabel 

mengenai persentase nilai dan kategori kemauan siswa bergerak pada permainan 

dengan menggunakan media bola warna – warni. 

Tabel 9. Persentase dan kategori kemampuan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran permainan dengan menggunakan media bola warna – warni  

pada siswa SD Negeri Polbayem Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Kategori Jumlah Siswa Persentase 

1 Mengikuti kegiatan 
pembelajaran dari awal. 
(Nilai 100)  

10 66,7% 

2 Melakukan permainan bola 
balap dengan gembira  
(Nilai 75-99) 

5 33,3% 

3 Tidak mengikuti kegiatan 
pembelajaran  
(Nilai kurang dari 75) 

0 0% 

Jumlah 15 100% 
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Dari hasil persentase tersebut untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada 

Gambar 10 ; grafik persentase. 

0%

33,3%

66,7%

Mengikuti kegiatan
pembelajaran dari awal

Melakukan permainan
bola balap dengan
gembira

Tidak mengikuti kegiatan
pembelajaran

 

Sama halnya pada siklus I, pada siklus II ini, setelah melakukan proses 

pembelajaran permainan  dalam materi media bola warna-warni pada siswa 

inklusi, kelas III SD Negeri Polbayem diberikan pertanyaan yang berhubungan 

dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Adapun hasil yang 

diperoleh dari pertanyaan yang disampaikan antara lain; 
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Tabel 11. Hasil angket pembelajaran dengan media bola warna-warni pada 

siswa inklusi SD Negeri Polbayem Tahun Pelajaran 2011/2012 

No 

Soal 

Persentase Jawaban Anak 
Kesimpulan 

Ya (a) Tidak (b) 

1 
  

Anak mengetahui cara 
bermain permainan 
pemburu dan harimau 

2 
  

Anak bisa menerapkan 
bola berwarna warni itu 
ke dalam  permainan 
lain selain permainan 
bola balap dan 
permainan pemburu dan 
harimau 

3 
  

Anak mengetahui 
peraturan permainan 
tersebut 

4 
  

Anak bisa memainkan 
permainan pemburu dan 
harimau 

5 
  

Anak merasa dembira 
dengan permainan 
tersebut 

6 
  

Anak senang dengan 
permainan yang 
menggunakan media 
bola warna – warni bola 

7 
  

Anak mengikuti gerak 
permainan pemburu dan 
harimau 

8 
  

Anak bersungguh– 
sungguh ketika 
mengikuti permainan 
pemburu dan harimau 

9 
 

Perlukah  berkompetisi 
dengan teman lain 
ketika melakukan 
permainan pemburu dan 
harimau 

10 
 

Perlukah anak 
memelukan kerjasama 
team ketika melakukan 
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permainan pemburu dan 
harimau 

11 
  

Anak  melakukan 
permainan pemburu dan 
harimau membuat 
mereka gembira 

12 
  

Anak siap mengikuti 
permainan pemburu dan 
harimau 

13 
  

Anak dapat mengikuti 
permainan pemburu dan 
harimau 

14 
  

Anak dapat mengikuti 
gerakan permainan yang 
diarahkan dari Bapak / 
Ibu Guru 

15 Anak mulai terbiasa 
dengan permainan 
pemburu dan harimau 

 

Hasil Refleksi Pada Siklus Kedua 

 Setalah melakukan diskusi dengan guru kolabolator, tahap perencanaan 

pada siklus kedua berjalan lancar sesuai dengan RPP. Sedangkan pada tahap 

tindakan, guru atau peneliti sudah dapat mengatasi permasalahan yang dialaminya 

pada siklus pertama dan ada peningkatan aktivitas siswa dan guru pada siklus 

kedua. 

Dalam hal ini peneliti mencatat hal-hal pada saat pelaksanaan 

pembelajaran. Diantaranya: 

1) Siswa lebih semangat dan hampir semua siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran penjasorkes di bandingkan dengan siklus 1 

2) Hambatan yang ada pada siklus 1 dapat dikurangi bahkan dihilangkan 
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Berdasarkan pengamatan oleh observer atau pengamat yang dilakukan 

oleh guru kolaborator, aktivitas guru atau peneliti dalam mengajar permainan 

dengan media bola warna-warni untuk anak ABK  mengalami kenaikan.   

Seperti pada siklus I pada siklus II ini, kolaborasi juga memberikan saran 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran permainan dengan media bola warna-

warni untuk siswa ABK.  Antara lain; 

1) Penyampaian pendalaman materi lebih diperjelas lagi supaya semua 

siswa mengerti benar tentang pembelajaran yang disampaikan. 

2) Permainan yang diberikan sudah bagus, kreatif dan inovatif supaya 

ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran yang lebih menarik. 

4.2. Diskusi Penemuan 

Dari beberapa fakta selama penelitian tindakan kelas dilaksanakan, 

pendekatan modifikasi media dapat digunakan sebagai alternatif dalam  

pembelajaran pendidikan jasmani, karena pendekatan ini mempertimbangkan 

tahap-tahap perkembangan dan karakteristik anak, sehingga anak akan mengikuti 

pelajaran pendidikan jasmani dengan senang dan gembira. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran permainan  

dengan menggunakan  media bola warna-warni pada siswa inklusi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa-siswi. Dengan pembelajaran permainan tersebut,  

hasil belajar siswa akan meningkat, karena siswa-siswi melakukan tugas gerak 

yang diberikan oleh guru dengan senang dan gembira. 

 

 



80 
 

 

4.3 Kelemahan Selama Penelitian 

Guru menghindari adanya kekeliruan pada penelitian-penelitian yang 

selanjutnya, maka penulis akan mengemukakan kelemahan-kelemahan dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas yaitu minimnya sarana penunjang sistem 

pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh 

para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum 

benar – benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan 

umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak – 

anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). 

Sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program 

eksperimental. Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para 

guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi 

para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk 

mencerdaskan seluruh siswanya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki 

ketrampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang 

difabel. 

Peneliti sadar akan kelemahan-kelemahan dalam pembuatan skripsi ini, 

maka dari itu diharapkan penelitian-penelitian yang selanjutnya lebih 

memperhatikan faktor yang dapat menghambat penelitian. Sehingga diharapkan 

terciptanya penelitian yang lebih sempurna dari penelitian sebelumnya.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan refleksi pada setiap siklus, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan dan mengemukakan saran sebagai berikut: 

5.1 . Simpulan 

Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “Upaya Mengajak Anak Bergerak 

Pada Pembelajaran Penjasorkes Terhadap Siswa Inklusi Melalui Media Bola 

Warna-warni Pada Siswa Kelas III SD Negeri Polbayem Tahun Ajaran 

2011/2012”, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas guru mengajar dengan media bola warna-warni pada siswa inklusi 

pada SD Negeri Polbayem pada siklus pertama mencapai tingkat pencapaian  

nilai 78 sedangkan pada siklus kedua setelah melakukan berbagai perbaikan 

pada RPP, aktivitas guru mencapai nilai 90. Ini berarti ada kenaikan. 

Mengacu pada Indikator Ketercapaian Aktivitas Guru dan Siswa sebesar 

100, aktivitas guru dalam mengajar permainan dengan menggunakan media 

bola warna-warni pada siswa inklusi pada siklus kedua dikatakan berhasil. 

2. Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran permainan melalui media 

bola warna-warni bagi siswa inklusi pada siklus pertama hanya mendapat 

nilai 47, sedangkan pada siklus kedua setelah melakukan perubahan 

skenario di RPP, aktivitas siswa mencapai nilai 100, hal ini berarti ada 

kenaikan sebesar 53 pada siklus kedua. Mengacu pada Indikator 
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Ketercapaian Aktivitas Guru dan Siswa yaitu mencapai nilai 100.  Aktivitas 

siswa selama mengikuti pembelajaran permainan melalui media bola warna-

warni pada siswa inklusi  pada siklus kedua dikatakan berhasil karena 

aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran sudah melampaui Indikator 

Ketercapaian Aktivitas Guru dan Siswa yaitu sebesar 100. 

3. Berdasarkan nilai tes yang diperoleh peserta didik pada siklus II mengalami 

peningkatan. Pada siklus I nilai tertinggi 85 dan siklus II nilai tertinggi 90. 

Pada siklus I hanya 3 orang siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran 

dari awal dengan prosentase 20% dan dengan nilai rata-rata 74,67. Pada 

siklus II siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sebanyak  

sebanyak 10 peserta didik dengan prosentase 66,7%  dan nilai rata-rata kelas 

mencapai 80,00. Pada pelaksanaan siklus II, ketuntasan belajar peserta didik 

dan nilai rata-rata kelas sudah mencapai indikator yang ditetapkan. 

4. Dari hasil data yang diperoleh melalui lembar observasi siswa setelah 

pembelajaran pada siklus kedua selesai, kebanyakan siswa yang mengikuti 

pembelajaran merasa puas dan lebih aktif selama mengikuti proses belajar 

permainan melalui media bola warna-warni pada siswa inklusi. 

 

5.2 . Saran 

1. Bagi siswa 

Meningkatkan semangat belajar siswa itu sangat penting, baik dalam 

kondisi dan keadaan apapun. Dengan semangat belajar yang tinggi, maka 

tujuan pendidikan akan tercapai. 
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2. Bagi guru 

Untuk melaksanakan metode pembelajaran penjas memerlukan persiapan 

yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih 

media yang benar-benar bisa  diterapkan dalam proses  belajar mengajar 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan penelitian sederhana yang sangat 

gampang dilakukan, karena berangkat dari pekerjaan kita sehari-hari, yaitu 

mengajar. 

Menikmati dan mencintai pekerjaan dengan cara : menganggap sekolah 

adalah rumah kita, siswa adalah anak-anak kita, rekan kerja sebagai saudara-

saudara kita, dan kelas adalah ruangan belajar kita. Serta dengan 

menganggap materi pelajaran sebagai  makanan yang renyah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Nama Sekolah :  SD N Polbayem 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester :  3 ( Tiga ) / II ( Dua ) 

Alokasi Waktu :   2 x 35 Menit 

 

Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan Berbagai Kombinasi Gerak Dasar 

Melalui Permainan Dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya. 

Kompetensi Dasar : 6.1. Mempraktikkan Kombinasi Berbagai Pola Gerak Lari 

Dalam Permainan Sederhana Serta Aturan Dan Kerja Sama. 

 

I. Tujuan Pembelajaran : 

 Siswa Dapat Melakukan Dan Memahami Permainan Bola Balap. 

 Siswa Dapat Melakukan Permainan Bola Balap Serta Dapat 

Melakukan Kerja Sama Dengan Team / Kelompok. 

 Siswa Dapat Melakukan Permainan Bola Balap Dengan Baik, 

Senang Dan Gembira. 

 

 Karakter Siswa Yang Diharapkan :       Disiplin ( Discipline ) 

Tekun  (Diligence ) 

Tanggung Jawab ( Responsibility ) 

Ketelitian ( Carefulness ) 
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Kerja Sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya Diri (Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

II. Materi Ajar ( Materi Pokok ) : 

 Permainan Sederhana ( Bola Balap ) 

III. Metode Pembelajaran : 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Praktek 

IV. Langkah – Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal : 

       Apersepsi Dan Motivasi 

 Siswa Dibariskan Menjadi Tiga Barisan 

 Berdo’a Bersama-Sama 

 Mengecek Kehadiran Siswa 

 Menegur Siswa Yang Tidak Berpakaian Lengkap 

 Melakukan Gerakan Pemanasan Yang Berorientasi Pada Kegiatan 

Inti 

 Mendemonstrasikan Materi Inti Yang Akan Dilakukan / Dipelajari 

B. Kegiatan Inti 

Pertemuan I 
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• Eksplorasi 

      Dalam Kegiatan Eksplorasi, Guru : 

o Guru Menyediakan Peralatan Permainan Bola Balap Berupa 

Bola Plastik Sebanyak 20 Buah . 

o Melibatkan Peserta Didik Secara Aktif Dalam Setiap Kegiatan 

Pembelajaran ; Dan 

o Memfasilitasi Peserta Didik Melakukan Percobaan Di Lapangan. 

• Elaborasi 

                Dalam Kegiatan Elaborasi, Guru : 

o Membuat Kelompok Menjadi Beberapa Kelompok. 

o Melakukan Gerakan Permainan Bola Balap, Yaitu Lari Bolak-

Balik Sambil Memindahkan Bola Dalam Bentuk Lomba. 

o Memfasilitasi Peserta Didik Berkompetisi Secara Sehat Untuk 

Meningkatkan Kemauan Belajar . 

o Memfasilitasi Peserta Didik Dalam Pembelajaran Kooperatif. 

o Melakukan Gerakan Permainan Bola Balap. 

 

• Konfirmasi 

                Dalam Kegiatan Konfirmasi, Guru ; 

o Guru Bertanya Jawab Tentang Hal – Hal Yang Belum Diketahui 

Siswa. 

o Guru Bersama Siswa Bertanya Jawab Meluruskan Kesalahan 

Pemahaman, Memberikan Penguatan Dan Penyimpulan. 
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C.  Kegiatan Akhir / Penenangan 

Dalam Kegiatan Akhir , Guru : 

• Siswa Di Kumpulkan Mendengarkan Penjelasan Dari Guru Tentang 

Materi Yang Telah Dilakukan / Diajarkan. 

• Memperbaiki Tentang Kesalahan – Kesalahan Gerakan. 

V. Alat Dan Sumber Belajar 

• Buku Penjaskes Kelas 3 

• Lapangan 

• Bola Plastik 

• Peluit 

• Kapur Line / Tali 

VI. Penilaian : 
 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Melakukan Gerakan 
Berlari Cepat 
Memindahkan Bola 
Bolak Balik Secara 
Kelompok 

Tes Praktek Tes Praktek Praktikkanlah 
Permainan Bola 
Balap 

 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN 

• PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 
1. Konsep • Semua Benar 

• Sebagian Besar 
Benar 

• Sebagian Kecil 
Benar 

• Semua Salah 

4 
3 
2 
1 
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• PERFORMANSI 

No. Aspek Kriteria Skor 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Pengetahuan 
 
 
 
 
Praktek 
 
 
 
Sikap 

o Pengetahuan 
o Kadang-Kadang 

Pengetahuan 
o Tidak Pengetahuan 

 
o Aktif Praktek 
o Kadang-Kadang Aktif 
o Tidak Aktif 

 
o Sikap 
o Kadang-Kadang Sikap 
o Tidak Sikap 

4 
2 
 
1 
 
4 
2 
1 
 
4 
2 
1 

 
 
 
LEMBAR PENILAIAN 

 
No 

 
Nama Siswa 

Performan  
Produk 

 
Jumlah 

Skor 

 
Nilai  

Pengetahuan
 

Praktek 
 

Sikap 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

A. Riyan Budi Santoso 
A. Maksum 
Bambang Setyo Nugroho 
Camilia Naila S. 
Fathur Rahman 
Iqbalullah 
Khafidatul Aisyah 
M. Kotimun Toha 
M. Hakim Asyari 
M. Rofi Azzaki 
Miska Halimatus S. 
Mukhlisin 
Rohmad Ali 
Septi Nanda K. 
Umi Jamilatus S. 

      

CATATAN : 

Nilai = (Jumlah Skor Maksimal ) X 10. 

 Untuk Siswa Yang Tidak Memenuhi Syarat Penilaian Kkm Maka 

Diadakan Remedial. 
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          Mengetahui                         ....................., ...................2012 

       Kepala Sekolah          Guru Mapel PJOK 

 

 

EDY PURWANTO, S. Pd                                          DWI APRILIYANI 

NIP : 19591112 198201 1 010             NIP : 19860426 200903 2 005 
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Lampiran 2 

Siklus 1 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Nama Sekolah  :  SD Negeri Polbayem 

Kelas / Semester :  III/ 2 

Mata Pelajaran  :  Penjasorkes 

Tanggal   :  14 Juni 2012 

Waktu    :  07.00 s/d 08.10 (70 menit) 

Nama Guru / Peneliti :  Suwarno, S.Pd 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. 
Keterampilan membuka kegiatan belajar 

mengajar ….. ….. ….. ….. ….. 

2. 
Keterampilan menjelaskan aturan permainan 

bola balap ….. ….. ….. ….. ….. 

3. Keterampilan mengelola kelas ….. ….. ….. ….. ….. 

4. 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun dengan materi 

permainan. ….. ….. ….. ….. ….. 

5. Keterampilan memberi motivasi ….. ….. ….. ….. ….. 

6. 

Keterampilan berinteraksi dengan siswa 

pada saat kegiatan pembelajaran mengajak 

anak bergerak melalui permainan bola balap. ….. ….. ….. ….. ….. 
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7. 
Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa melakukan permainan bola balap. ….. ….. …… ….. ……

8. 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif ….. ….. ….. ….. ….. 

9. 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

10. 
Keterampilan menutup kegiatan belajar 

mengajar ….. ….. ….. ….. ….. 

Jumlah Skor Tiap Butir ….. ….. ….. ….. ….. 

Nilai Total Aktivitas Guru 
 

Keterangan Skor : 

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup 

 

              Rembang,  14 Juni 2012 

                              Obsever/Kolaborasi 

 

Suwarno, S.Pd 

    NIP. 1984092010011022 

=Χ100
50

hanSkorPerole
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Lampiran 3 

Siklus 1 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Nama Sekolah  :  SD Negeri Polbayem 

Kelas / Semester :  III/ 2 

Mata Pelajaran  :  Penjasorkes 

Tanggal   :  14 Juni  

Waktu    : 07.00 s/d 08.10 (70 menit) 

Nama Guru / Peneliti : Suwarno, S.Pd 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

Afektif  

1. 

Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan dari guru mengenai peraturan 

permainan bola balap ….. ….. ….. ….. ….. 

2. 
Siswa memperhatikan peragaan permainan 

bola balap  yang diberikan oleh guru  ….. ….. ….. ….. ….. 

3. 

Kemampuan interaksi siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa lain dalam melakukan 

permainan bola balap ….. ….. ….. ….. ….. 

4. Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran  ….. ….. ….. ….. ….. 

5. 
Antusias siswa dalam mengikuti KBM 

permainan melalui media bola warna warni ….. ….. ….. ….. ….. 
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Psikomotor  

1. 
Siswa dapat melakukan permainan bola 

balap dengan baik ….. ….. ….. ….. ….. 

2. Siswa mempraktekkan permainan bola balap ….. ….. ….. ….. ….. 

3. 
Siswa mampu menggunakan media 

pembelajaran dengan baik  ….. ….. ….. ….. ….. 

4. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran  

dengan menggunakan media bola warna 

warni  ….. ….. ….. ….. ….. 

5. 
Siswa mampu melakukan permainan bola 

balap ….. ….. ….. ….. ….. 

Kognitif      

1. 

Respon siswa terhadap materi pelajaran 

permainan dengan menggunakan media bola 

warna warni yang diberikan guru ….. ….. ….. ….. ….. 

2. 

Pembelajaran inovatif adalah materi yang 

diajarkan oleh guru dengan tujuan agar siswa 

bergerak 

….. ….. ….. ….. ….. 

3.  

Dengan pembelajaran inovatif dapat 

mendorong siswa lebih aktif bergerak 

melalui permainan bola balap 

….. ….. ….. ….. ….. 

4.  
Siswa mematuhi peraturan permainan bola 

balap yang dibuat 
….. ….. ….. ….. ….. 
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5.  

Pembelajaran gerak dasar dengan model 

pembelajaran inovatif merupakan hal yang 

baru bagi siswa 

     

Jumlah Skor Tiap Butir ….. ….. ….. ….. ….. 

Nilai Total Aktivitas Siswa  

Keterangan Skor : 

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup 

 

        Rembang,  14 Juni 2012 

              Obsever/Kolaborasi 

 

     Suwarno, S.Pd 

        NIP. 1984092010011022 

 

=Χ100
75

hanSkorPerole
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INSTRUMEN KUOSIONER / ANGKET 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini cukup memilih “ YA “ atau “ 

TIDAK “ dengan memberi tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia. 

No Aspek / 

Instrumen 

Indikator Pertanyaan Hasil 
Ya Tidak

1. Kognitif Pengetahuan 

 

 

Penerapan 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

 

 

Evaluasi 

 

 

Kreasi 

Apakah kalian 

mengetahui cara 

bermain permainan 

pemburu dan harimau? 

Apakah kalian bisa 

menerapkan bola 

berwarna warni itu ke 

dalam sebuah 

permainan lain selain 

permainan bola balap 

dan permainan 

pemburu dan harimau? 

Apakah kalian 

mengetahui peraturan 

permainan tersebut? 

Apakah kalian bisa 

memainkan permainan 

pemburu dan harimau? 

Apakah kalian merasa 

gembira dengan 

permainan tersebut? 

  

2. Afektif Penerimaan  

 

 

 

Apakah kalian senang 

dengan permainan 

yang menggunakan 

media bola warna – 
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Partisipasi 

 

 

 

Penilaian 

 

 

 

Organisasi 

 

 

 

 

Pembentukan 

Pola 

warni? 

Apakah kalian 

mengikuti permainan 

pemburu dan harimau 

tersebut? 

 

Apakah kalian 

bersungguh – sungguh 

ketika mengikuti 

permainan pemburu 

dan harimau? 

Apakah kalian 

berkompetisi dengan 

teman lain ketika 

melakukan permainan 

pemburu dan harimau 

tersebut? 

Apakah kalian 

memelukan kerjasama 

team ketika melakukan 

permainan pemburu 

dan harimau? 

Apakah permainan 

pemburu dan harimau 

membuat kalian 

gembira ? 

3. Psikomotorik Kesiapan 

 

 

Persepsi 

 

Apakah kalian siap 

mengikuti permainan 

pemburu dan harimau?  

Apakah kalian dapat 

mengikuti permainan 
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Gerakan 

Terbimbing 

 

 

 

Gerakan Terbiasa 

pemburu dan harimau 

yang diperagakan oleh 

guru? 

Apakah kalian dapat 

mengikuti gerakan 

permainan yang 

diarahkan dari Bapak / 

Ibu Guru? 

Apakah kalian mulai 

terbiasa dengan 

permainan pemburu 

dan harimau? 
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Lampiran 5 

Daftar nilai  siswa dalam melakukan gerak pada pembelajaran penjasorkes 
siswa inklusi pada siswa kelas III SD Negeri Polbayem Kecamatan Sumber 

Tahun Pelajaran 2011 / 2012 
 

No Nama Nilai 

1 A. Riyan Budi Santoso 80 

2 A. Maksum 75 

3 Bambang Setyo Nugroho 75 

4 Camilia Naila S. 70 

5 Fathur Rahman 65 

6 Iqbalullah 80 

7 Khafidatul Aisyah 75 

8 M. Kotimun Toha 65 

9 M. Hakim Asyari 65 

10 M. Rofi Azzaki 85 

11 Miska Halimatus S. 75 

12 Mukhlisin 85 

13 Rohmad Ali 75 

14 Septi Nanda K. 75 

15 Umi Jamilatus S. 75 

Nilai tertingi 85 

Nilai terendah 65 

Rata-rata kelas 74,67 
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Lampiran 6 
Siklus I 

 

 
Gambar 1; Memulai Pembelajaran 

 
 
 

 
Gambar 2; Guru memimpin Do,a bersama  
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Ganbar 3; Guru memberikan penjelasan tentang materi yang akan diberikan 

 
 
 

 
 

Gambar 4; Guru Memberi angket kuosioner Siklus II 
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Gambar 5; membuka pembelajaran 

 
 
 

 
Gambar6; Guru menjejaskan materi pembelajaran 
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Gambar 7; Anak bermain permainan pemburu dan harimau 

 
 
 

 
Gambar8; Anak genbira bermain permainan pemburu dan harimau 
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Gambar 9; Guru menutup pembelajaran 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Nama Sekolah :  SD N Polbayem 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester :  3 ( Tiga ) / II ( Dua ) 

Alokasi Waktu :   2 x 35 Menit 

 

Standar Kompetensi : 6. Mempraktikkan Berbagai Kombinasi Gerak Dasar 

Melalui Permainan Dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya. 

Kompetensi Dasar : 6.1. Mempraktikkan Kombinasi Berbagai Pola Gerak Lari 

Dalam Permainan Sederhana Serta Aturan Dan Kerja Sama. 

 

I. Tujuan Pembelajaran : 

 Siswa Dapat Melakukan Dan Memahami Permainan Pemburu dan 

Harimau. 

 Siswa Dapat Melakukan Permainan Pemburu dan Harimau. 

 Siswa Dapat Melakukan Permainan Pemburu dan Harimau Dengan 

Baik, Senang Dan Gembira. 

 

 Karakter Siswa Yang Diharapkan :       Disiplin ( Discipline ) 

Tekun  (Diligence ) 

Tanggung Jawab ( Responsibility ) 
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Ketelitian ( Carefulness ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya Diri (Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

II. Materi Ajar ( Materi Pokok ) : 

 Permainan Sederhana (Pemburu dan Harimau) 

III. Metode Pembelajaran : 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Praktek 

IV. Langkah – Langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal : 

       Apersepsi Dan Motivasi 

 Siswa Dibariskan Menjadi Tiga Barisan 

 Berdo’a Bersama-Sama 

 Mengecek Kehadiran Siswa 

 Menegur Siswa Yang Tidak Berpakaian Lengkap 

 Melakukan Gerakan Pemanasan Yang Berorientasi Pada Kegiatan 

Inti 

 Mendemonstrasikan Materi Inti Yang Akan Dilakukan / Dipelajari 
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B. Kegiatan Inti 

Pertemuan I 

• Eksplorasi 

      Dalam Kegiatan Eksplorasi, Guru : 

o Guru Menyediakan Peralatan Permainan Bola Balap Berupa 

Bola Plastik Sebanyak 15 Buah . 

o Melibatkan Peserta Didik Secara Aktif Dalam Setiap Kegiatan 

Pembelajaran ; Dan 

o Memfasilitasi Peserta Didik Melakukan Percobaan Di Lapangan. 

• Elaborasi 

                Dalam Kegiatan Elaborasi, Guru : 

o Menjelaskan Peraturan Permainan Pemburu dan Harimau 

o Menjelaskan Bentuk/cara bermain permainan bola balap. 

o Melakukan Gerakan Permainan Pemburu dan Harimau, Yaitu 

seorang anak yang jadi (pemburu), berusaha lari mengejar lawan 

(harimau) dengan melempar bola, jika kena, maka anak yang 

terkena lemparan bola tadi gantian menjadi pemburu ke Dalam 

Bentuk Lomba. 

o Memfasilitasi Peserta Didik Berkompetisi Secara Sehat Untuk 

Meningkatkan Kemauan Belajar . 

o Memfasilitasi Peserta Didik Dalam Pembelajaran Kooperatif. 

o Melakukan Gerakan Permainan Pemburu dan Harimau. 
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• Konfirmasi 

                Dalam Kegiatan Konfirmasi, Guru ; 

o Guru Bertanya Jawab Tentang Hal – Hal Yang Belum Diketahui 

Siswa. 

o Guru Bersama Siswa Bertanya Jawab Meluruskan Kesalahan 

Pemahaman, Memberikan Penguatan Dan Penyimpulan. 

 

C.  Kegiatan Akhir / Penenangan 

Dalam Kegiatan Akhir , Guru : 

• Siswa Di Kumpulkan Mendengarkan Penjelasan Dari Guru Tentang 

Materi Yang Telah Dilakukan / Diajarkan. 

• Memperbaiki Tentang Kesalahan – Kesalahan Gerakan. 

V. Alat Dan Sumber Belajar 

• Buku Penjaskes Kelas 3 

• Lapangan 

• Bola Plastik 

• Peluit 

• Kapur Line / Tali 
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VI. Penilaian : 
 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Melakukan Gerakan 
Berlari Cepat agar 
tidak terkena 
lemparan bola dari 
pemburu 

Tes Praktek Tes Praktek Praktikkanlah 
Permainan Pemburu 
dan Harimau 

 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN 

• PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 
1. Konsep • Semua Benar 

• Sebagian Besar 
Benar 

• Sebagian Kecil 
Benar 

• Semua Salah 

4 
3 
 
2 
 
1 
 

 
 

• PERFORMANSI 

No. Aspek Kriteria Skor 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Pengetahuan 
 
 
 
 
Praktek 
 
 
 
Sikap 

o Pengetahuan 
o Kadang-Kadang 

Pengetahuan 
o Tidak Pengetahuan 

 
o Aktif Praktek 
o Kadang-Kadang Aktif 
o Tidak Aktif 

 
o Sikap 
o Kadang-Kadang Sikap 
o Tidak Sikap 

4 
2 
 
1 
 
4 
2 
1 
 
4 
2 
1 
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LEMBAR PENILAIAN 
 

No 
 

Nama Siswa 
Performan  

Produk 
 

Jumlah 
Skor 

 
Nilai  

Pengetahuan
 

Praktek 
 

Sikap 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

A. Riyan Budi Santoso 
A. Maksum 
Bambang Setyo Nugroho 
Camilia Naila S. 
Fathur Rahman 
Iqbalullah 
Khafidatul Aisyah 
M. Kotimun Toha 
M. Hakim Asyari 
M. Rofi Azzaki 
Miska Halimatus S. 
Mukhlisin 
Rohmad Ali 
Septi Nanda K. 
Umi Jamilatus S. 

      

CATATAN : 

Nilai = (Jumlah Skor Maksimal ) X 10. 

 Untuk Siswa Yang Tidak Memenuhi Syarat Penilaian Kkm Maka 

Diadakan Remedial. 

 

          Mengetahui                         ....................., ...................2012 

       Kepala Sekolah          Guru Mapel PJOK 

 

 

EDY PURWANTO, S. Pd                                          DWI APRILIYANI 

NIP : 19591112 198201 1 010             NIP : 19860426 200903 2 005 
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Lampiran 8 

Siklus 2 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Nama Sekolah  :  SD Negeri Polbayem 

Kelas / Semester :  III/ 2 

Mata Pelajaran  :  Penjasorkes 

Tanggal   :  21 Juni 2012 

Waktu    :  07.00 s/d 08.10 (70 menit) 

Nama Guru / Peneliti :  Suwarno, S.Pd 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Keterampilan membuka kegiatan belajar 

mengajar ….. ….. ….. ….. ….. 

2. Keterampilan menjelaskan aturan permainan 

pemburu dan harimau ….. ….. ….. ….. ….. 

3. Keterampilan mengelola kelas ….. ….. ….. ….. ….. 

4. 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun dengan materi 

permainan. ….. ….. ….. ….. ….. 

5. Keterampilan memberi motivasi ….. ….. ….. ….. ….. 

6. 

Keterampilan berinteraksi dengan siswa pada 

saat kegiatan pembelajaran mengajak anak 

bergerak melalui permainan pemburu dan 

harimau.  ….. ….. ….. ….. ….. 

7. 

Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa melakukan permainan pemburu dan 

harimau ….. ….. 

…

… ….. 

…

… 
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8. 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif ….. ….. ….. ….. ….. 

9. 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

10. 
Keterampilan menutup kegiatan belajar 

mengajar ….. ….. ….. ….. ….. 

Jumlah Skor Tiap Butir ….. ….. ….. ….. ….. 

Nilai Total Aktivitas Guru 
 

Keterangan Skor : 

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup 

 

 

 

        Rembang,  21 Juni 2012 

                    Obsever/Kolaborasi 

 

Suwarno, S.Pd 

  NIP. `1984092010011022 

 
 

=Χ100
50

hanSkorPerole
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Lampiran 9 

Siklus 2 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Nama Sekolah  :  SD Negeri Polbayem 

Kelas / Semester :  III/ 2 

Mata Pelajaran  :  Penjasorkes 

Tanggal   :  21 Juni  

Waktu    : 07.00 s/d 08.10 (70 menit) 

Nama Guru / Peneliti : Suwarno, S.Pd 

 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

Afektif  

1. 

Siswa mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan dari guru mengenai peraturan 

permainan pemburu dan harimau ….. ….. ….. ….. ….. 

2. 

Siswa memperhatikan peragaan permainan 

pemburu dan harimau yang diberikan oleh 

guru  ….. ….. ….. ….. ….. 

3. 

Kemampuan interaksi siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa lain dalam melakukan 

permainan pemburu dan harimau ….. ….. ….. ….. ….. 

4. Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran  ….. ….. ….. ….. ….. 
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5. 
Antusias siswa dalam mengikuti KBM 

permainan melalui media bola warna warni ….. ….. ….. ….. ….. 

Psikomotor  

1. 
Siswa dapat melakukan permainan pemburu 

dan harimau dengan baik ….. ….. ….. ….. ….. 

2. 
Siswa mempraktekkan permainan pemburu 

dan harimau ….. ….. ….. ….. ….. 

3. 
Siswa mampu menggunakan media 

pembelajaran dengan baik  ….. ….. ….. ….. ….. 

4. 

Keaktifan siswa dalam pembelajaran  

dengan menggunakan media bola warna 

warni  ….. ….. ….. ….. ….. 

5. 
Siswa mampu melakukan permainan 

pemburu dan harimau ….. ….. ….. ….. ….. 

Kognitif      

1. 

Respon siswa terhadap materi pelajaran 

permainan dengan menggunakan media bola 

warna warni yang diberikan guru ….. ….. ….. ….. ….. 

2. 

Pembelajaran inovatif adalah materi yang 

diajarkan oleh guru dengan tujuan agar siswa 

bergerak 

….. ….. ….. ….. ….. 

3.  
Dengan pembelajaran inovatif dapat 

mendorong siswa lebih aktif bergerak 
….. ….. ….. ….. ….. 
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melalui permainan pemburu dan harimau 

4.  
Siswa mematuhi peraturan permainan 

pemburu dan harimau yang dibuat 
….. ….. ….. ….. ….. 

5.  

Pembelajaran gerak dasar dengan model 

pembelajaran inovatif merupakan hal yang 

baru bagi siswa 

     

Jumlah Skor Tiap Butir ….. ….. ….. ….. ….. 

Nilai Total Aktivitas Siswa  

Keterangan Skor : 

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup 

 

         Rembang,  21 Juni 2012 

                 Obsever/Kolaborasi 

 

      Suwarno, S.Pd 

                   NIP. `1984092010011022 

 

=Χ100
75

hanSkorPerole
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Lampiran 10 

INSTRUMEN KUOSIONER / ANGKET 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini cukup memilih “ YA “ atau “ 

TIDAK “ dengan memberi tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia. 

No Aspek / 

Instrumen 

Indikator Pertanyaan Hasil 
Ya Tidak

1. Kognitif Pengetahuan 

 

 

 

Penerapan 

 

 

 

Analisis 

 

 

Evaluasi 

 

 

Kreasi 

Apakah kalian 

mengetahui cara 

bermain permainan 

dengan menggunakan 

media bola warna- 

warni? 

Apakah kalian bisa 

menerapkan bola 

berwarna warni itu ke 

dalam sebuah 

permainan? 

Apakah kalian 

mengetahui peraturan 

permainan tersebut? 

Apakah kalian bisa 

memainkan permainan 

bola warna – warni 

tersebut? 

Apakah kalian bisa  

mengkreasikan bola 

warna – warni itu ke 

dalam permainan lain? 

  

2. Afektif Penerimaan  

 

Apakah kalian senang 

dengan permainan 
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Partisipasi 

 

 

Penilaian 

 

 

 

Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan 

Pola 

yang menggunakan 

media bola warna – 

warni? 

Apakah kalian 

mengikuti gerak 

permainan bola warna 

– warni? 

Apakah kalian 

bersungguh – sungguh 

ketika mengikuti 

permainan bola warna 

– warni? 

Apakah kalian 

bekerjasama dengan 

kelompok ketika 

melakukan permainan 

bola warna – warni? 

 

 

Apakah kalian 

memelukan kerjasama 

team ketika melakukan 

permainan bola warna 

– warni? 

Apakah permainan 

bola warna – warni 

membuat kalian 

gembira ? 

3. Psikomotorik Kesiapan 

 

 

Apakah kalian siap 

mengikuti permainan 

bola warna –warni?  
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Persepsi 

 

 

Gerakan 

Terbimbing 

 

 

 

Gerakan Terbiasa 

Apakah kalian dapat 

mengikuti permainan 

bola warna – warni? 

Apakah kalian dapat 

mengikuti gerakan 

permainan yang 

diarahkan dari Bapak / 

Ibu Guru? 

Apakah kalian mulai 

terbiasa dengan 

permainan bola warna 

– warni? 
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Lampiran 11 

 Daftar nilai  anak dalam melakukan gerak pembelajaran dalam permainan 
pemburu dan harimau kelas III SD Negeri Polbayem  Kec. Sumber Kab. 

Rembang Tahun Pelajaran 2011/2012 
 

No Nama Nilai 

1 A. Riyan Budi Santoso 85 

2 A. Maksum 80 

3 Bambang Setyo Nugroho 80 

4 Camilia Naila S. 75 

5 Fathur Rahman 70 

6 Iqbalullah 85 

7 Khafidatul Aisyah 80 

8 M. Kotimun Toha 70 

9 M. Hakim Asyari 70 

10 M. Rofi Azzaki 90 

11 Miska Halimatus S. 80 

12 Mukhlisin 90 

13 Rohmad Ali 85 

14 Septi Nanda K. 80 

15 Umi Jamilatus S. 80 

Nilai tertingi 90 

Nilai terendah 70 

Rata-rata kelas 80,00 

 


