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ABSTRAK 

 

Muhammad Shofhan Muttaqin. 2012.  “Survei Program Pembelajaran 

Penjasorkes SDLB Di SLB Negeri Semarang”.Skripsi Jurusan Pendidikan 

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing : (1) Drs. Tri Nurhasono, M.Pd (2) Dra. Anirotul Qoriah, 

M.Pd. 

Kata Kunci : Survei, Program Pembelajaran 

 

Mengingat tidak semuaprogram pembelajaran Penjasorkes bagi anak 

berkebutuhan khusus cocok dan tepat dilaksanakan, hal ini disebabkan adanya 

jenis kelainan dan kemampuan terbatas yang berbeda-beda pada setiap anak, 

memerlukan penyesuaian yang tepat, terarah, terencana dan disertai evaluasi 

dalam menentukan model. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang 

menjadi landasan dalam penyusunan program pembelajaran Penjasorkes SDLB di 

SLB Negeri Semarang Tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui landasan penyusunan program pembelajaran Penjasorkes SDLB di 

SLB Negeri Semarang tahun 2012. 

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti membuat 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Variabel dalam penelitian ini 

adalah progam pembelajaran Penjasorkes. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara terbuka. 

Dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul akan dianalisis kemudian 

dilakukan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis data diketahuipenyusunan program 

pembelajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan yaitu KTSP,program yang 

disusun disesuaikan berdasarkan jenis ketunaan dan tingkat jenjang pendidikan, 

program yang disusun berdasarkan tingkat kemampuan individu peserta didik 

karena kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran individu, program 

pembelajaran yang disusun berdasarkan 5 aspek, yaitu 1) Permainan dan olahraga, 

2) Aktivitas ritmik, 3) Aktivitas pengembangan uji diri, 4) Aktivitas kebugaran 

jasmani, serta 5) Olahraga pilihan dan kesehatan, kelima aspek tersebut 

dikembangkan menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah landasan penyusunan program 

Penjasorkes SDLB SLB Negeri Semarang berdasarkan kurikulum yang digunakan 

yaitu KTSP di mana standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap program 

pembelajaran merupakan pengembangan berdasarkan 5 aspek, yaitu 1) Permainan 

dan olahraga, 2) Aktivitas ritmik, 3) Aktivitas pengembangan uji diri, 4) Aktivitas 

kebugaran jasmani, serta 5) Olahraga pilihan dan kesehatan kemudian program 

yang disusun disesuaikan berdasarkan jenis ketunaan dan tingkat jenjang 

pendidikan serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan individu peserta. Saran 

peneliti untuk guru Penjasorkes yaitu lebih meningkatkan kemampuan dalam 

penyusunan program pembelajaran serta lebih memperhatikan secara detail 

program yang dibutuhkan peserta didik demi tercapainya tujuan Penjasorkes agar 

lebih berkualitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian orang masih menganggap mereka yang mempunyai 

keterbelakangan mental dan fisik adalah kaum terbelakang. Mereka dianggap 

tidak mempunyai hak yang sama sebagai manusia normal umumnya sedangkan 

kita tahu manusia diciptakan di dunia mempunyai hak asasi manusia (HAM) yang  

sama. Demikian juga dalam hal memperoleh pendidikan, setiap warga negara 

berhak memperoleh pendidikan yang sama, baik anak yang normal maupun anak 

yang abnormal (anak penyandang cacat).  

Dalam UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional disebutkan bahwa pasal 5 (1) Setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) 

Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 

Pendidikan luar biasa merupakan salah satu komponen dalam salah satu 

sistem pemberian layanan yang kompleks dalam membantu individu yang 

mempunyai kekurangan untuk mencapai potensinya secara maksimal (Djadja 

Rahardja, http://dj-rahardja.blogspot.com/2008/09/pendidikan-luar-biasa-dulu-

dan-sekarang.html). Pendidikan luar biasa adalah program pembelajaran yang 

disiapkan untuk memenuhi kebutuhan unik dari individu siswa sehingga 

http://dj-rahardja.blogspot.com/2008/09/pendidikan-luar-biasa-dulu-dan-sekarang.html
http://dj-rahardja.blogspot.com/2008/09/pendidikan-luar-biasa-dulu-dan-sekarang.html


 
 

 

 

2 

hambatan-hambatan baik dalam perkembangan fisik maupun dalam 

perkembangan mentalnya dapat tertangani dengan baik. 

Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan dan merupakan 

alat pendidikan (H.A, 1992:2). Pendidikan jasmani merupakan bagian yang 

terpenting dari proses pendidikan secara keseluruhan yang pola pencapaian 

tujuannya mengguankan aktifitas jasmani, sedangkan sasaran yang ingin dicapai 

perkembangan kognitif, afektif, fisik dan psikomotor. Melihat pendidikan jasmani 

dan kesehatan baik dari segi cara pencapaian tujuan maupun tujuan yang ingin 

dicapai, perlu peninjauan yang lebih mendalam tentang pendidikan jasmani, 

supaya tujuan penjas benar-benar  bisa tercapai.  

Para guru penjas sering menghadapi anak-anak yang memiliki kemampuan 

terbatas karena kondisi fisik, mental, dan sosialnya terganggu. Mengingat 

perkembangan anak yang amat pesat pada usia sekolah dan lingkungan keluarga 

sekarang tidak lagi mampu memberikan seluruh fasilitas untuk mengembangkan 

fungsi-fungsi anak terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan zaman 

moderen, maka anak memerlukan satu lingkungan sosial yang baru yang lebih 

luas berupa sekolah untuk mengembangkan semua potensinya (Kartono, 

2007:133). 

Di sekolah anak berinteraksi dengan guru-guru beserta dengan bahan-

bahan pendidikan dan pengajaran, teman-teman peserta didik lainnya. Di sekolah 

melalui pembelajaran pendidikan jasmani dapat membantu anak-anak untuk 

mempelajari bagaimana berbaur atau menggabungkan dirinya ke dalam kelompok 

teman sebaya (Nurharsono, 2008:3). 



 
 

 

 

3 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang adalah salah satu SLB di kota 

Semarang yang berlokasi dijalan Elang Raya no.2 Semarang. Pendirian sekolah 

ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.420.8/72/2004, dan 

mulai beroprasi pada tahun pelajaran 2004/2005. 

SLB Negeri Semarang ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa 

Kementrian Nasional sebagai SLB sentra di Jawa Tengah untuk mendidik anak 

tuna netra, tuna runguwicara, tuna grahita, tuna daksa dan autis mulai dari PAUD 

sampai SMALB. SLB Negeri Semarang juga sebagai Lab School Balai 

Pengembangan Pendidikan Khusus Jawa Tengah dan menjadi pusat pelatihan para 

alumni SMALB dan para siswa drop out SDLB, SMPLB, maupun SMALB untuk 

dididik dalam bidang keterampilan. 

Peran serta guru sangat strategis dalam rangka menunjang keberhasilan 

dalam mewujudkan itu semua. Selain mempunyai pendekatan yang khusus 

terhadap anak didiknya, seorang guru juga harus piawai dalam menyusun program 

pembelajaranya agar kualitas pendidikanya dapat terjaga atau bahkan 

ditingkatkan. 

Dalam menyusunan program harus melihat melihat aspek-aspek mana saja 

yang harus dipenuhi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Salah 

satunya pemilihan materi dan metode yang tepat dengan melihat kondisi peserta 

didik. Dalam hal ini seorang guru dihadapkan pada kondisi siswa yang 

mempunyai kemampuan terbatas karena kondisi fisik, mental, dan sosialnya 

terganggu. Anak-anak seperti ini digolongkan sesebagai orang yang lemah atau 
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cacat, sehingga proses pembelajaran harus dirancang dengan baik agar mereka 

dapat terlibat secara aktif dan mencapai hasil optimal (Beltasar Tarigan, 2000:11). 

Penting bagi guru untuk menyaadari, bahwa di sekolah mereka dapat 

membuat penyesuaian pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, manakala 

mereka memiliki pandangan pendidikan komprehensif yang terdapat pada anak 

(Jaino, 2008:102). 

Pendidikan jasmani bersifat tidak baku, dalam artian bahwa pendidikan 

jasmani bisa dimodifikasi sesuai dengan keadaan. Pemilihan program 

pembelajaran yang tepat akan berdampak pada tujuan pendidikan jasmani yang 

ingin dicapai. Untuk itu mutu pendidikan jasmani  baik dari materi penyampaian, 

bahan pembelajaran, guru, sarana dan prasarana maupun siswa perlu dikaji lebih 

dalam. 

Pendidikan jasmani bagi penyandang cacat tentunya berbeda dengan 

pendidikan jasmani pada umumnya. Pendidikan jasmani bagi anak abnormal 

dikenal dengan pendidikan jasmani adaptif. Secara umum tujuan pendidikan 

jasmani dengan tujuan pendidikan jasmani adaptif itu sama. Dalam hal ini yang 

membedakannya adalah kondisi siswanya. Tentunya dibutuhkan strategi khusus 

untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan dari pendidikan jasmani adaptif 

bersifat holistik,yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangna 

jasmani, keterampilan gerak, sosial, dan intelektual serta menanamkan sikap 

positif terhadap keterbatasan kemampuan baik dari segi fisik maupun mental 

(PJKR UNNES, 2009:3). 
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Dari situ seorang guru penjas seyogyanya memiliki kemampuan dan 

keterampilan khusus dalam mengelola pembelajaran pendidikan jasmani untuk 

siswa abnormal. Untuk itu seorang guru termasuk guru pendidikan jasmani harus 

melakukan pengamatan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi anak 

tersebut. 

Tidak semua jenis model pendekatan dan pengorganisasian layanan 

pendidikan bagi anak cocok dan tepat dilaksanakan disuatu lembaga, hal ini 

disebabkan adanya jenis kelainan dan kemampuan terbatas yang berbeda-beda 

pada setiap anak, memerlukan penyesuaian yang tepat, terarah, terencana dan 

disertai evaluasi dalam menentukan model (Haryanto, 1998:73). 

Pada masa anak usia SD koordinasi bagian badan sudah mulai mencapai 

kematangan. Namun berbagai latihan penjaskes yang baik sering diberikan 

melalui permainan, sehingga berbagai sifat yang diperlukan bagi pengembangan 

bangsa, seperti kerjasama, disiplin, fairness akan menjadi ciri-ciri dari 

pembangunan manusia seutuhnya (Conny R. Semiawan, 2007:123). 

Seperti yang dikemukakan di atas, pendidikan jasmani tidak bersifat baku. 

Dalam artian pendidikan jasmani bisa dimodifikasi atau bahkan dikembangkan 

sesuai dengan keadaannya. Bukan berarti seorang guru tidak menyampaikan isi 

dari materi sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh BSNP. Namun 

cara penyampaian mereka berbeda-beda, sesuai keadaan yang ada dilapangan. 

Tentunya seorang guru sudah paham betul kemampuan peserta didiknya terlebih 

mereka mempunyai kemampuan yang terbatas kondisi fisik, mental dan sosial. 
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Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik 

mengambil judul: “Survei Program Pembelajaran Penjasorkes SDLB di SLB 

Negeri Semarang Tahun 2012”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

suatu permasalahan yaitu “Bagaimana Penyusunan Program Pembelajaran 

Penjasorkes SDLB di SLB Negeri Semarang Tahun 2012”. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuandalampenelitianiniadalah untuk mengetahui landasan bagaimana 

penyusunan program pembelajaran Penjasorkes SDLB di SLB Negeri Semarang 

tahun 2012. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. 

1) Sebagai informasi untuk mengetahui landasan penyusunan program 

pembelajaran yang diterapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar 

Penjasorkes di SDLB Negeri Semarang. 

2) Sebagai bahan pertimbangan penggambilan kebijakan sekolah dalam 

menerapkan maupun mengembangkan program pembelajaran Penjasorkes. 
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1.5 PENEGASAN ISTILAH 

Sesuai dengan variabel yang terdapat pada rumusan masalah, peneliti perlu 

mendefinisikan seluruh variabel penelitian, agar orang lain tidak memberikan 

tafsiran yang berbeda dari tafsiran yang ditentukan oleh peneliti. 

1.5.1  Survei 

Menurut Van Dalen survei merupakan bagian dari studi deskripsi yang 

bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena dan menentukan kesamaan 

status dengan cara membandingkan dengan standar yang jelas ada atau ditemukan 

(Arikunto, 2006:93). 

1.5.2 Program 

Program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu (Arikunto, 1988:1) 

1.5.3 Pendidikan Jasmani 

Menurut Nixon dan Jewet (Abdullah dan Manadji, 1980:27), pendidikan 

Jasmani adalah suatu tahap atau aspek dari proses pendidikan keseluruhan yang 

berkenaan dengan perkembaangan dan penggunaan kemampuan gerak individu 

yang dilakukan atas serta bermanfaat dengan reaksi atau respon yang terkait 

langsung dengan mental, emosi dan sosial. 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besarhingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan gangguan badan. Sebagai bagian integral 

dari proses pendidikan seluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha yang 



 
 

 

 

8 

bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromuskuler, intelektual 

dan sosial. 

1.5.4 Sekolah Luar Biasa 

Pendidikan Luar Biasa adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah 

untuk menciptakan proses pendidikan yang dikhususkan bagi siswa yang 

memiliki kelaikan (anak berkebutuhan khusus) dengan berbagai perangkat yang 

disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Program Pembelajaran 

Program pembelajaran merupakan panduan bagi guru atau pengajar dalam 

melaksanakan pembelajaran (Widoyoko, 2009:9). Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan program pembelajaran serta yang menjadi sasaran penelitian 

adalah silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, 

kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar, pencapaian 

kompetensiuntuk penilaian (Pusat Pengembangan PPL, 2011:70). 

Sedangkan menurut Darwis Suryantoro RPP adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai 

satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan 

dalam silabus (http://suryantara.wordpress.com/tag/pengertian-rpp/). 

2.2 Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Gagne dalam Sugandi (2004:9), pembelajaran adalah suatu 

kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimulasi dari 

lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat 

menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. 
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Pembelajran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Oemar Hamalik 2007:57). 

2.2.2  Metode Pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif 

Metode pembelajaran pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus 

menurut Tarigan (2000:44) dibagi menjadi tiga bagian : 

1) Metode Bagian 

Dalam metode ini tugas-tugas gerak dipelajari dan dilatih bagian demi bagian. 

Diterapkan bila struktur gerak sangat kompleks sehingga dengan mempelajari bagian 

demi bagian memberkan hasil optimal, karena siswa akan lebih mudah dalam menerima 

atau mencerna apa yang telah disampaikan oleh guru. 

2) Metode Keseluruhan 

Pembelajaran dengan metode keseluruhan digunakan untuk melatih teknik 

dan gerakan yang sederhana atau tidak bisa dipecah menjadi bagian-bagian. 

3) Metode Gabungan 

Memodifikasi metode dengan cara mengubahnya menjadi kombinasi 

keeluruhan, memberikan kemudahan dan keuntungan bagi siswa penyandang 

cacat. Pelaksanaan metode bagian progresif adalah bagian dari suatu materi yang 

diajarkan secara berurutan dan kemudian digabungkan menjadi suatu komponen 

gerak yang dilakukan secara progresif. Metode bagian progresif sangat efektif 

untuk anak yang mengalami kesulitan dalam pemerolehan informasi, kesulitan 

membuat urutan-urutan gerak dan kesulitan dalam mengintegrasikan informasi 

atau tugas gerak. 
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Dari ketiga metode diatas yang diantaranya adalah metode bagian, 

keseluruhan dan metode gabungan dari metode bagian dan keseluruhan dalam 

proses pengajaranya dapat digunakan yang tentunya dalam pengunaanyaharus 

disesuaikan dengan kemampuan penerima ataau disesuaikan dengan tingkat 

intelegensi. 

2.2.3 Belajar Gerak 

Menurut Schmidt belajar gerak adalah suatu rangkaian proses yang 

berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya 

perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk 

menampilkan gerakan-gerakan yang terampil (Ma’mun, 2000:45). Menurut 

Hurlock (1978:156) masa anak merupakan masa paling efektif dalam mempelajari 

keterampilan motorik. Hurlock juga menuturkan cara umum anak mempelajari 

gerak ada tiga cara yaitu mencoba, meniru dan latihan (1978:158). 

Menurut Ma’mun ada tiga hal pokok dalam belajar gerak  (2000:45), yaitu: 

1) Belajar merupakan proses yang didalamnya terjadi pemberian latihan atau 

pengalaman. 

2) Belajar tidak langsung teramati. 

3) Perubahan yang terjadi relatif permanen. 

Kemampuan gerak daasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan 

untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibedakan 

menjadi 3, yaitu: 

1) Kemampuan lokomotor, yaitu gerak untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ke tempat lain. 
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2) Kemampuan non lokomotor, yaitu gerak yang dilakukan ditempat. 

3) Kemampuan manipulatif, yaitu gerakan yang dikembangkan anak ketika 

tengah menguasai macam-macam objek. 

 

2.3 Pendidikan Jasmani 

2.3.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan 

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, mahluk total, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan 

mentalnya (pojokpenjas.wordpress.com/2007/11/12/hakikat-pendidikan-jasmani). 

Menurut Nixon dan Jewet (Abdullah dan Manadji, 1980:27), pendidikan 

Jasmani adalah suatu tahap atau aspek dari proses pendidikan keseluruhan yang 

berkenaan dengan perkembaangan dan penggunaan kemampuan gerak individu 

yang dilakukan atas serta bermanfaat dengan reaksi atau respon yang terkait 

langsung dengan mental, emosi dan sosial. 

2.3.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Menurut Barrow (1977), tujuan pendidikan jasmani adalah optimalisasi 

dari individu yang utuh dan berkemampuan menyesuaikan diri secara jasmaniah, 

sosial dan mental melaului pelajaran yang terpimpin dan partisipasi dlam olahraga 

(Abdullah dan Munaji, 1994:17). 
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 Menurut Suherman (2000:23) secara umum tujuan pendidikan jasmani 

dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu: 

1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 

seseorang (physical fitnes). 

2) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah dan sempurna (skillfull) 

3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir 

dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan 

jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan 

berkembangya pengetahuan, sikap dan tanggung jawab siswa. 

4) Perkembangan perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan 

kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompuk atau 

masyarakat. 

2.3.3 Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani SDLB 

Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani di SDLB meliputi (BSNP 2006:130) 

1) Permainan dan Olahraga meliputi : olahraga tradisional, eksplorsi gerak, 

keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif 

2) Aktivitas pengembangan meliputi : mekanika gerak sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainya. 

3) Aktivitas senam meliputi : ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 

senam lantai, serta aktivitas lainya. 
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4) Aktivitas aiar meliputi : permainan di air, keselamatan air, keterampilan gerak 

di air, dan renang serta aktivitas lainya. 

5) Pendidikan luar kelas, meliputi : piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, 

berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. 

6) Aktivitas ritmik meliputi : gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik 

serta aktivas lainya. 

7) Kesehatan meliputi : penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-

hari, khususnya yang terkaitdengan perawatan tubuh agar tetap sehat, 

merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, 

mencegah dan merawat cidera, mengatur waktu yang tepat dan berperan aktif 

dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek tersendi 

dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. 

 

2.4  Pendidikan Jasmani Adaptif 

2.4.1 Pengertian Pendidikan Jasmani Adaptif 

Menurut Sherril, pendidikan jasmani khusus didefinisikan sebagai satu 

sistem penyampaian pelayanan yang komperhensif yang dirancang untuk 

mengidentifkasi, dan dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor.  

Pelayanan tersebut mencakup penilaian, program pendidikan individual (PPI), 

pengajaran bersifat pengembangan dan/atau yang disarankan, konseling, dan 

kordinasi dari sumber/layanan yang terkait untuk memberikan pengalaman 

pendidikan jasmani yang optimal kepada semua anak dan pemuda. 
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(http://april04thiem.wordpress.com/2010/10/28/a-definisi-pendidikan-jasmani-

adaptif-khusus/). 

Secara singkat dapat dikatakan bahawa pendidikan jasmani khusus adalah 

satu bagian khusus dalam pendidikan jasmani yang dikembangkan untuk 

menyediakan program bagi individu dengan kebutuhan khusus. 

2.4.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Adaptif 

Tujuan penjas adaptif bersifat holistik, yaitu untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, keterampilan gerak, sosial, dan 

intelektual serta menanamkan sikap positif terhadap keterbatasan kemampuan 

baik dari segi fisik maupun mental (Penjas Adaptif UNNES, 2009 : 3). 

2.4.3 Fungsi Pendidikan Jasmani Adaptif 

Pendidikan jasmani adaptif 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. Melalui penjas adaptif yang mengandung unsur 

kegembiraan dan kesenangan, anak-anak dapat memahami dan mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan serta mengkoreksi kelainan-

kelainan yang dialami setiap anak. 

2.4.4 Pemilihan Materi dan Program Pendidikan Jasmani Adaptif 

http://april04thiem.wordpress.com/2010/10/28/a-definisi-pendidikan-jasmani-adaptif-khusus/
http://april04thiem.wordpress.com/2010/10/28/a-definisi-pendidikan-jasmani-adaptif-khusus/
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Menutur Tarigan (2000:38) ada beberapa faktor yang perlu mendapat 

pertimbangan dalam menentukan jenis dan meteri pembelajaran pendidikan 

jasmani bagi siswa, yaitu: 

1) Pelajari rekomendasi dan diagnosis dokter yang menanganinya. 

2) Temukan faktor dan kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan hasil tes 

pendidikan jasmani. 

3) Olahraga kesenangan apa yang paling diminati siswa. 

Menurut Beltasar Tarigan (200:40), program pendidikan jasmani untuk 

anak cacat dibagi menjadi 3 kategori yaitu, pengembangan gerak dasar, olahraga 

dan permainan, dan yang terakhir adalahkebugaran dan kemampuan gerak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat kategori dan aktivitas yang dilakukan dalam penjaskes 

untuk anak cacat, seperti pada tabel berikut ini: 

 

No Kategori Aktivitas Gerak 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Pengembangan gerak 

 

 

 

 

 

Olahraga dan permainan 

 

 

 

 

 

- Gerakan-gerakan yang tidak 

berpindah tempat 

- Gerakan-gerakan yang 

berpindah tempat 

- Gerakan-gerakan 

keseimbangan 

- Olahraga permainan yang 

bersifat reaktif 

- Permainan lingkaran 

- Olahraga dan permainan 

beregu 

- Olahraga senam dan aerobik 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

Kebugaran dan kemampuan 

gerak 

- Kegiatan yang menggunakan 

musik dan tari 

- Olahraga permainan di air 

- Olahraga dan permainan 

yang menggunakan meja 

- Aktivitas yang meningkatkan 

kekuatan 

- Aktivitas yang meningkatkan 

kelenturan 

- Aktivitas yang meningkatkan 

kelincahan 

- Aktivitas yang meningkatkan 

kecepatan 

- Aktivitas yang meningkatkan 

daya tahan 

Tabel 1. Kategori dan aktivitas gerak yaang dilakukan dalam program 

Penjaskes untuk anak cacat 

 

2.5  Anak Luar Biasa 

2.5.1 Anak Berkebutuhan Khusus 

Menurut Arch C. Meckdalam anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 

penampilan geraknya menyimpang dari gerakan normal secara keseluruhan 

(Tarigan, 2000:9). 

Sedangkan menurut Heward anak berkebutuhan khusus adalah anak 

dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa 

selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus
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2.5.2 Jenis – Jenis Kecacatan 

Menurut Tarigan (2000:17) jenis-jenis kecacatan yang disesuaikan dengan 

klasifikasi kecacatan pada SLB Negeri Semarang sebagai berikut: 

1) Gangguan penglihatan 

Gangguan penglihatan adalah adanya kerusakan pada mata, sehingga tidak 

dapat melihat dan dampaknya merugikan penampilan anak selama masa 

pendidikan. 

2) Gangguan pendengaran 

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran. 

Gangguan pendengaran dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli dan sulit 

mendengar. Tuli adalah adanya kerusakan pada alat pendengaran yang cukup 

berat sehingga tidak bisa menerima informasi bahasa termasuk memprosesnya. 

Sedangkan sulit mendengar berarti adanya kerusakan pada alat pendengaran yang 

sifatnya bisa tetap dan tidak tetap, namun tidak sama dengan tuli. 

3) Tidak mampu bicara 

Tunawicara adalah individu yang memiliki gangguan dalam melakukan 

komunikasi melalui kata-kata seperti gagap, artikulasi tidak jelas ataupun suara 

tidak jelas. 

4) Cacat mental 

Cacat mental adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan 

berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi 

perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Pada tingkatan IQ, tunagrahita 

bisa diklasifikasikan sebagai berikut: 
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a. Tunagrahita ringan (IQ : 51-70) 

b. Tunagrahita sedang (IQ : 336-51) 

c. Tunagrahita berat (IQ :20-35) 

d. Tunagrahita sangat berat (IQ : dibawah 20) 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus). 

5) Cacat fisik 

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang 

disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat 

bawaan, sakit atau akibat kecelakaan. 

2.5.3 Materi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

1) Tuna netra 

Jenis materi penjas yang cocok bagi anak penyandang tuna netra adalah 

materi olahraga yang dapat meningkatkan kekuatan daya tahan jantung paru. Hal 

ini sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan hidup sehari-hari yang memerlukan 

tingkat kebugaran jasmani yang lebih baik dibandingka dengan anak normal serta 

merekan yang mengalami gangguan penglihatan memerlukan usaha-usaha yang 

lebih banyak dan kompleks. Seperti lari ditempat atau lari menempuh jarak 

tertentu melalui berbagai penyesuaian alat bantu. 

2) Tuna rungu 

Karakteristik dan kebiasaan hidup mereka sehari-hari adalah lebih banyak 

duduk atau diam. Oleh sebab itu fokus aktivitas ditujukan pada aspek peningkatan 

kebugaran jasmani. Kenyataan menunjukan bahwa siswa yang mengalami 

gangguan pendengaran, perkembangannya menjadi lambat. Oleh karena itu dapat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus
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diprediksi terjadi penurunan kemampuan fisik dan koordinasi yang kurang baik. 

Program penjas bagi anak yang mengalami gangguan pendengaran meliputi 

kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung, kelentukan dan koordinasi gerak 

tubuh. Seperti berlari dan halang rintang. 

3) Tuna wicara 

Aktivitas jasmani yang diberikan kepada siswa yang tidak mampu bicara, 

dititik beratkan pada upaya-upaya peningkatan kebugaran jasmani dan 

keterampilan gerak dasar. Umumnya semua jenis olahraga dapat diberikan, 

namun dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Seperti senam dan 

atletik. 

4) Autis 

Olahraga yang cocok bagi siswa penyandang autis adalah olahraga yang 

sifatnya non kompetitif. Dalam setiap aktivitas lebih banyak ditekankan pada 

permainan yang dapat menimbulkan kesenangan. Seperti senam dan permainan. 

5) Tuna daksa 

Secara umum siswa yang yang menderita tuna daksa dapat dilibatkan 

dalam aktifitas jasmani, namun perlu dilakukan penyesuaian baik jenis maupun 

intensitasnya, termasuk juga peralatan yang digunakan harus disesuaikan. Seperti 

berlari menggunakan kursi roda, bola basket dengan bantuan tonggkat. 

 

2.6  Pendidikan Luar Biasa 

2.6.1 Pengertian Pendidikan Luar Biasa 
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Pendidikan luarbiasa adalah pendidikan yang diberikan kepada mereka 

yang termasuk orang luar biasa. Yaitu anak luar biasa atau orang dewasa yang 

luar biasa (Amin dan Andreas, 1979:61). 

2.6.2 Tujuan Pendidikan Luar Biasa 

Menurut Amin dan Dwidjosumarto (1979:61) pada dasarnya tujuan-tujuan 

pendidikan yang dicapai oleh pendidikan biasa harus dicapai juga oleh pendidikan 

luar biasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan luar biasa 

sebenernya sama dengan pendidikan pada umumnya. Untuk itu diperlukan usaha-

usaha untuk penangananya diklasifikasikan menjadi dua tujuan, yaitu: 

1) Tujuan umum 

Tujuan umum pendidikan luar biasa pada dasarnya sama dengan tujuan 

pendidikan biasa. Dalam kurikulum sekolah dasar tahun 1975 tercantum tujuan 

pendidikan nasiaonal sebagai berikut : Tujuan Pendidikan Nasional adalah 

membentuk manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk 

manusia indonesia yang sehat jasmani dan rokhaninya, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat 

menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan 

kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur dengan ketentuan 

yang termaktub dalam undang-undang dasar 1945. 

2) Tujuan khusus 

Tujuan khusus pendidikan luar biasa mencakup: 

a. Dapat mengembangkan potensi dengan sebaik-baikya 
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Maksud mengembangkan potensi adalah mengusahakan agar anak 

tidak sekedar memiliki potensi saja, tetapi juga mengembangkannya 

sehingga menjadi kelengkapan yang berarti. 

b. Dapat menolong diri, berdiri sendiri dan berguna bagi masyarakat. 

c. Memiliki kehidupan batin yang layak 

(R. Natawidjaja, 1979:60)  

2.6.3 Fungsi Pendidikan Luar Biasa 

Fungsi pendidikan luar biasa umumnya sama dengan pendidikan biasa, 

adapun fungsi pendidikan luaar biasa dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan 

fungsi khusus. 

1) Fungsi umum  

Pendidikan mempunyai fungsi umum yaitu membantu pertumbuhan dan 

perkembangan, dan pendidikan juga berfungsi mewariskan hasil-hasil budaya 

manusia. 

2) Fungsi khusus 

Pendidikan luar biasa memiliki fungsi khusus antara lain: 

a. Dapat merealisasikan diri 

b. Dapat mengembangkan kesanggupan komunikasi 

c. Dapat bertindak serasi dan efisien 

d. Dapat ikut bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat 

e. Dapat berpartisipasi dalam pembangunan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survei yang bertujuan untuk menggambarkan 

suatu fenomena dimana dalam hal ini data yang akan diperoleh bersifat kualitas. 

Penelitian survei dapat digunakan untuk maksud deskriptif (Singarimbun, 

1987:4). Dari hal tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif, artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Fenomena tersebut dalam hal ini adalah apa yang melandasi 

penyusunan program pembelajaran penjasorkes di SLB Negeri Semarang. 

Pendekatan deskripsi memerlukan interpretasi yang tepat dan akurat sehingga data 

yang diperoleh menggambarkan situasi yang sebenarnya. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan konsep mengenai sifat yang terdapat pada subyek 

penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif maupun kualitatif (Azwar, 

1997:59). Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa 

variasi pada nilai. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah program 

pembelajaran penjasorkes. 
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3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di SLB Negeri Semarang dengan sasaran 

penelitian yaitu program pembelajaranberupa silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau 

kalobatornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian (Gulo, 2000:116). Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi nonpartisipan. Observasi non partisipan adalah 

observasi yan dilakukan oleh peneliti namun peneliti sendiri tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2008:145).  

Dalam observasi ini peneliti akan mengamati mengenai gambaran umum 

mengenai SLB Negeri Semarang yang meliputi, letak geografis sekolah, kondisi 

fisik dan lingkungan sekolah, visi dan misi, prestasi sekolah baik akademik 

maupun non-akademik, kondisi organisasi sekolah, kondisi tenaga pendidik 

sekolahserta kondisi siswa. Peneliti juga akan mengamati komponen program 

pembelajaran yang menjadi fokus penelitan ini yaitu silabus. 

3.4.2 Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:158) dokumentasi, dari asal katanya dokumen 

yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi 

peneliti menyelidiki silabus dan RPP. Selain itu peneliti juga akan mengambil 

dokumen berupa data visual berupa foto saat penelitian berlangsung. 
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Dokumentasi merupakan salah satu alat pengumpul data tertulis yang 

didapat peneliti melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperlukan 

peneliti. Data tertulis ini sangat dibutuhkan untuk menjadikan penelitian ini 

menjadi lebih lengkap dan valid. 

3.4.3 Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden (Gulo, 2000:119).Kelebihan metode wawancara adalah peneliti bisa 

menggali informasi tentang topik penelitian secara mendalam, bahkan bisa 

mengungkap hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh peneliti itu sendiri. 

Akan tetapi, metode wawancara memerlukan kecakapan peneliti yang lebih dari 

pada pengumpulan data dengan metode yang lain. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terbuka. 

Karena peneliti ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi kepada 

responden (Moleong, 2008:191). Wawancara terbuka adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 

2008:140). 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden berjumlah 14 orang yang 

terinci pada tabel berikut ini: 

No. Jabatan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Kepala Sekolah 

Guru Kelas SD 

Guru Penjasorkes SD 

1 

10 

3 

Tabel 2. Jumlah dan jabatan responden 



 
 

 

 

26 

Dalam menentukan responden, peneliti menggunakan pertimbangan teknis 

dimana peneliti menganggap responden tersebut mengetahui secara teknis 

mengenai pembelajaran penjasorkes dan program pembelajaran penjasorkes di 

SLB Negeri Semarang yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

 

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan sesuatu yang penting karena akan menjamin 

kepercayaan data tersebut dalam pemecahan masalah yang diteliti. Untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang 

digunakan, yaitu kredibilitas (kepercayaan), transferbilitas (keteralihan), 

dependalitas (kebergantungan), konfirmabilitas (kepastian). 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan 

untuk menyanggah apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan 

dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong,2008). 

 

3.6 Analisis Data 

Teknik analisis data menurut Moleong (2008:247) adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan 

uaraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.  

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) adalah upaya 
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yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Moleong, 2008:247). 

Proses analisis data kualitatif dimulai dari menelaah data yang terkumpul 

pada saat pengumpulan data. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan 

mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu 

membuat rangkuman. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan keabsahan 

data, kemudian dilakukan penafsiran data dalam mengolah hasil sementara 

menjadi teori yang substantif. 

Berikut alur sistematika analisis data yang dilakukan peneliti: 

1) Pengumpulan data 

Dalam tahap ini peneliti melakukan observasi, dokumentasi serta 

wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 

2) Pengecekan keabsahan data 

Dalam tahap ini peneliti perhatikan data yang diperoleh yang sesuai 

dengan kenyataan dilapangan. 

3) Penyajian data awal 

Peneliti menyajikan data dari hasil pengumpulan data. 

4) Reduksi data 

Peneliti melakukan filterisasi data sesuai dengan kebutuhan, memilah 

dan memilih data mana yang diprlukan dan yang tidak diperlukan. 
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5) Penyajian data tereduksi 

Peneliti menyajikan data yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. 

6) Kesimpulan 

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data hasil penelitian 

yang sudah dianalisis. 

Secara teknis analisis data dalam penelitian ini digambarkan pada diagram 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Alur penelitian 

 

 

 

 

 

3.7 Tahapan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, tentu saja harus mempunyai tahapan-tahapan 

penelitian yang sistematis. Tujuan dari penyusunan tahapan penelitian yaitu untuk 

Kesimpulan 

Penyajian data tereduksi 

Reduksi data 

Penyajian data awal 

Pengecekan keabsahan data 

Pengumpulan data 
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memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan 

pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai penulisan laporan 

(Moleong, 2008:126). 

Dalam penelitian ini peneliti menyusun tahapan penelitian yang terdiri dari 

3 tahap, yaitu : 

1) Tahap pra lapangan 

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan: 

a. Studi pustaka yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian agar 

didapat informasi yang mendukung kelancaran penelitian. 

b. Melakukan pendekatan kepada warga sekolah agar terjalin suatu 

kumunikasi dan suasana yang kondusif tetapi belum mencapai pada 

upaya pengumpulan data. 

c. Penyusuna panduan observasi, perencanaan dokumentasi dan 

menyiapkan daftar pertanyaan. 

d. Mengurus surat izin penelitian. 

2) Tahap pelaksanaan penelitian 

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan tujuan dari penelitian ini kepada 

pihak sekolah dan responden. Langkah selajutnya peneliti akan mengumpulkan 

data sebanyak-banyaknya sesuai yang di inginkan dengan cara observasi, 

dokumentasi dan wawancara. 

3) Penyusunan laporan 

Dalam tahap penyusunan laporan peneliti akan melakukan analisis data 

yang telah diperoleh serta menyajikannya dalam bentuk laporan hasil penelitian.
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum SLB Negeri Semarang 

Gambaran umum SLB Negeri Semarang yang diungkap berdasarkan 

hasil observasi dan dokumentasi di lapangan. 

4.1.1.1 Lokasi 

SLB Negeri Semarang beralamat di Jln Elang Raya No 2 Mangunharjo, 

Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang. Lokasi SLB Negeri Semarang 

cukup jauh dari keramaian, hal ini merupakan satu keuntungan agar siswa dapat 

memperoleh ketenangan dan kenyamanan dalam melakukan proses kegiatan 

belajar mengajar. Tetapi dengan letaknya yang berada ditepi jalan, lokasi SLB 

Negeri Semarang juga dapat diakses dengan mudah baik menggunakan kendaraan 

pribadi maupun menggunakan transportasi umum. 

SLB Negeri Semarang bertempat satu lokal dengan BP DIKSUS (Badan 

Pusat Pendidikan Khusus). BangunanSLB Negeri Semarang berdiri diatas tanah 

seluas 27.482 m
2
, dengan luas bangunan  19.320 m

2
 serta lahan siap bangun 

seluas 8.162 m
2
. Kepemilikan lahan adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah (Diksus Propinsi Jawa Tengah). 

 

 

 

30 



 
 

 

 

31 

4.1.1.2 Kondisi Fisik Bangunan 

Kondisi fisik bangunan SLB Negeri Semarang  cukup baik. Hal ini 

disebabkan antara lain perawatan bagunan  secara rutin oleh pihak sekolah dengan 

melakukan pengecekan kondisi bangunan.  

Menurut pihak sekolah menuturkan bahwa kondisi bangunan tersebut 

dikatagorikan baik karena warna cat tembok secara keseluruhan belum memudar, 

tembok bangunan juga masih utuh, serta kondisi bangunan secara keseluruhan 

belum ditemukan kerusakan sedang atau serius. 

4.1.1.3 Visi dan Misi 

Visi dan Misi SLB Negeri Semarang yang disebutkan dibawah ini dikutip 

dari dokumen laporan akhir penyusunan Masterplan Sentra Pendidikan Khusus & 

Layanan Khusus Semarang Propinsi Jawa Tengah. 

4.1.1.3.1  Visi 

Visi yang disusun SLB Negeri Semarang adalah : 

“Terwujudnya pelayanan anak berkebutuhan khusus yang berbudi luhur, 

terampil  dan mandiri” 

4.1.1.3.2Misi 

Misi yang disusun SLB Negeri Semarang adalah : 

“Memberikan pelayanan yang prima dan memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada anak berkebutuhan khusus secara maksimal agar mampu hidup 

mandiri dan berguna bagi masyarakat.” 
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Dinas Pendidikan Jawa Tengah 

Kepala Sekolah 
 

4.1.1.4 Struktur Organisasi Sekolah 

Sebagai penggerak demi tercapainya suatu tujuan, setiap lembaga 

tentunya memiliki organisasi yang sistematis sebagai alat koordinasi, begitu pula 

dengan SLB Negeri Semarang. Berikut struktur organisasi SLB Negeri Semarang. 

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PK DAN PLK 

SLB NEGERI SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Struktur organisasi SLB Negeri Semarang 

4.1.1.5 Kondisi Tenaga Pendidik 

Secara keseluruhan kondisi tenaga pendidik di SLB Negeri Semarang 

sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dari 80 orang tenaga ajar yang ada dimana 

93,75% dari jumlah tersebut memiliki gelar sarjana yang sesuai dengan latar 

belakang pendidikian di bidangnya dan sisanya merupakan  lulusan SMA/SMK 

dan Diploma. 

4.1.1.6 Kondisi Siswa SD 

SLB Negeri Semarang merupakan salah satu lembaga PLB formal bagi 

anak berkebutuhan khusus.  SLB Negeri Semarang menampung siswa mulai dari 
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PAUD sampai SMA dengan jenis ketunaan A, B, C, C1 dan D. Berikut jumlah 

siswa SDLB Negeri Semarang. 

No. Kelas 

Ketunaan 

A 

(Tuna netra) 

 

B 

(Tuna 

runguwicara) 

C 

(Autis) 

C1 

(Autis 

sedang) 

D 

(Tuna daksa) 

1. Kelas 1 3 17 8 27 3 

2. Kelas 2 1 15 12 31 1 

3. Kelas 3 1 9 16 9 0 

4. Kelas 4 2 0 12 18 2 

5. Kelas 5 2 0 14 17 2 

6. Kelas 6 1 0 8 10 1 

 Jumlah 10 41 70 112 9 

 

Tabel 5. Jumlah siswa SDLB Negeri Semarang 

4.1.1.7 Prestasi Siswa 

Siswa siswi SLB Negeri Semarang sudah banyak meraih prestasi baik 

secara akademik maupun non akademik. Hal ini di karenakan pembinaan dan 

pengarahan kepada siswa yang cukup baik dan intensif. Sesuai dengan visi SLB 

Negeri Semarang yang menginginkan siswanya agar bisa terampil dan mandiri, 

pihak sekolah berupaya memberikan dorongan dan motivasi agar siswa dapat 

mengenali dan menggali potensi yang siswa miliki. 

Berikut beberapa prestasi yang telah diperoleh siswa siswi SLB Negeri 

Semarang. 

1) Tahun 2005 Jelita Taurina H. mendapat Juara 1 Tenis Meja Tunagrahita 

Indonesia Bagian Timur  
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2) Tahun 2005 Jefri K.S mendapat Juara II Bulu Tangkis Tunagrahita Indonesia 

Bagian Timur  

3) Tahun 2005 tampil pada acara Showbiz di TVRI Jakarta 

4) Tahun 2005 tampil pada acara Good Morning TransTV  

5) Tahun 2006 tampil pada acara Breakfast News di Metro TV 

6) Tahun 2007 tampil pada acara Gong Show TransTV  

7) Tahun 2008 Kharisma mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah 

8) Tahun 2009 tampil pada acara Kick Andy Metro TV 

9) Tahun 2009 tampil pada acara Bukan Empat Mata 

10) Juara I Pentas Seni Tingkat Jawa Tengah 

11) Juara I, II, dan III Pantomim Tingkat Kota Semarang 

12) Tahun 2007 Kharisma siswa autis memecahkan rekor MURI anak autis hafal 

250 lagu dan menelurkan album dengan tema Education For All. 

13) Tahun 2010 siswa autis atas nama Retno Wulandari mendapatkan 

penghargaan Rekor MURI menggambar manga terbanyak. 

14) Tahun 2010 mendapatkan penghargaan MURI sebagai Groupband autis 

pertama di Indonesia. 

15) Tahun 2012 Kharisma dapat penghargaan dari LPMP Jawa Tengah sebagai 

Insan Terpuji Pendidikan. 

16) Tahun 2012 Siti Nur Latifah siswa Tunarungu wicara SMLB mendapat Juara 

III Lomba merias wajah Tk. Nasional. 

17) Tahun 2012 Cindy Widoretno siswa autis SMPLB Juara Harapan I Tk. 

Nasional memainkan alat musik modern. 
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4.1.2 Program Pembelajaran Penjasorkes 

4.1.2.1 Pedoman Penyusunan Program 

Menurut pihak sekolah penyusunan program penjasorkes SD di SLB 

Negeri Semarang bersumber pada kurikulum KTSP yang telah di tetapkan oleh 

BSNP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Edi Joko Harjanto, S.Pdselaku guru 

Penjasorkes, tanggal 15 Oktober 2012 didapat bahwa standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang ada memiliki standar yang terlampau tinggi, dalam artian 

standar kompetensi tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan kepada siswa. Hal 

ini tentunya menimbulkan kendala dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2012 dengan Drs. 

Ciptono selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Semarang mengemukakan bahwa 

standar kompetensi serta komtetensi dasar yang terdapat pada kurikulum untuk 

semua mata pelajaran tidak bisa sepenuhnya diterapkan. Dengan demikian pihak 

sekolah memutuskan untuk tetap berpedoman pada kurikulum yang telah 

ditetapkan namun standar kompetensi yang ada harus disesuaikan dengan 

kemampuan siswa. Beliau juga mengatakan bahwa dalam pembelajaran di SLB 

menggunakan pembelajaran individual, karena kemampuan individual tiap kelas 

tidak merata seperti sekolah umum biasanya. Hal ini juga sependapat dengan 

semua tenaga pendidik di SLB Negeri Semarang, termasuk guru penjasorkes. 

4.1.2.2 Penyusunan Program Pembelajaran Penjasorkes SDLB 

Seperti yang dikemukakan diatas, penyususnan program pembelajaran 

SDLB di SLB Negeri Semarang juga bersumber pada kurikulum yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan guru Penjas 
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untuk mengatasi kendala yang dihadapi, guru Penjasorkes SD menurunkan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada sesuai dengan tingkat 

kemampuan individu peserta didik. Hal ini di maksudkan memudahkan proses 

belajar mengajar berjalan dengan baik tanpa menghilangkan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya. 

Menurut Edi Joko Harjanto, S.Pd selaku guru penjas SLB Negeri 

Semarang berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa, kurikulum yang 

ditetapkan BSNP mempunyai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

bersifat klasikal, tetapi dalam kenyataan dilapangan hal itu tidak bisa diterapkan 

karena siswa yang satu dengan yang lainya tidak bisa disamakan. Hal ini di 

karenakan setiap anak berkebutuhan khusus mempunyai kemampuan dan 

karakteristik yang bebeda-beda, maka dari itu didalam pendidikan luar biasa harus 

menggunakan pembelajaran individu. 

Untuk mengatasi hal tersebut, beliau menuturkan bahwa program 

pembelajaran mulai dari silabus, prota, promes dan RPP disusun hanya 

berdasarkan ketunaan C. Hal ini dikarenakan jumlah ketunaan C maupun C1 lebih 

banyak dari jumlah siswa ketunaan lainnya, disamping itu mempertimbangkan 

efektifitas dalam penyusunan program mengingat di SDLB Negeri Semarang 

terdapat 5 ketunanaan yaitu tuna A, B, C, C1 dan D serta setiap klasifikasi 

ketunaan memiliki jenjang pendidikan mulai dari kelas 1-6. Namun dalam 

pelaksaannya, program yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran 

disesuaikan dengan masing-masing ketunaan serta kemampuan dan karakteristik 

khusus peserta didik. 
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 4.1.2.3 Program Pembelajaran Penjasorkes SDLB SLB Negeri Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edi Joko Harjanto, S.Pd selaku 

guru Penjas SDLB Negeri Semarang mengatakan bahwa dalam perumusan 

program SDLB mengandung 5 aspek yang harus disampaikan, yaitu : 

1) Permainan dan olahraga, mecakup gerak dasar yang dikombinasikan dengan 

permainan dan olahraga. 

2) Aktivitas ritmik, mencakup kombinasi gerak berirama. 

3) Aktivitas pengembangan uji diri, mencakup aktivitas jasmani yang menitik 

beratkan latihan pada organ tubuh tertentu yang menjadi kelemahan guna 

meningkatkan kemampuan siswa. 

4) Aktivitas kebugaran jasmani, mencakup aktivitas jasmani yang berorientasi 

pada peningkatan kemampuan siswa secara keseluruhan. 

5) Olahraga pilihan dan kesehatan, mencakup pemilihan olah raga yang siswa 

gemari guna menggali bakat olahraga yang siswa miliki serta menamkan nilai-

nilai kesehatan diri maupun lingkungan. 

Kelima aspek tersebut berlaku bagi semua ketunaan serta tiap jenjang 

pendidikan dimana dalam pelaksanaanya disesuaikan berdasarkan kemampuan 

individu siswa. Peran dari kelima aspek tersebut yaitu menjadi acuan dalam setiap 

perumusan standar konpetensi maupun pengembangan materi yang dapat 

digunakan menjadi kompetensi dasar. Kelima aspek tersebut didapat berdasarkan 

hasil pengamatan dan evaluasi secara mendalam yang dilakukan oleh guru 

Penjasorkes dan keberadaanya disejui oleh Kepala Sekolah. 

4.1.2.4 Pelaksanaan Pembelajaran Penjasorkes 
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Secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran penjasorkes SDLB di SLB 

Negeri Semarang berjalan cukup baik. Menurut hasil wawancara dengan Edi Joko 

Harjanto, S.Pd selaku guru Penjasorkes, kriteria baik dalam hal ini yaitu bila 

tujuan program yang telah disusun dapat tercapai serta siswa sudah lulus KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal).  

Berikut hasil dokumentasi tentang rekap persentase siswa yang lulus 

KKM mata pelajaran Penjasorkes SD yang diambil dari awal ajaran 2012/2013 

sampai penulis melakukan penelitian. 

No Kelas 
Ketunaan Total 

Persentase 
Ket. 

A B C C1 D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kelas 1 

Kelas 2 

Kelas 3 

Kelas 4 

Kelas 5 

Kelas 6 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

82,4% 

80% 

88,9% 

- 

- 

- 

100% 

91,7% 

81,3% 

83,3% 

100% 

100% 

74,1% 

80,6% 

55,6% 

61,1% 

70,6% 

70% 

100% 

100% 

- 

100% 

100% 

100% 

91,3% 

90,5% 

81,6% 

86,1% 

92,7% 

92,5% 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Tabel 6. Rekap persentase siswa yang lulus KKM 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Penjasorkes, kriteria skala 

persentase KKM diperoleh sebagai berikut. 

No. Skala Persentase Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

< 55,1% 

55,1% - 75% 

75% - 95% 

> 95% 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

Tabel 7. Skala persentase KKM 
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Disamping itu, ada beberapa faktor pendukung dan juga faktor 

penghambat dalam proses kegiatan pembelajaran Penjasorkes. 

4.1.2.4.1 Faktor Pendukung Proses Kegiatan Pembelajaran Penjasorkes 

Dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Sekolah, guru penjas 

serta guru kelas SD, faktor pendukung proses pembelajaran Penjasorkes antara 

lain : 

1) Latar belakang pendidikan guru Penjasorkes sudah sesuai dengan bidangnya. 

2) Alokasi waktu yang diberikan dipergunakan dengan sebaik mungkin. 

3) Penyusunan program yang sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa. 

4.1.2.4.2 Faktor Penghambat Proses Kegiatan Pembelajaran Penjasorkes 

Berdasarkan hasil observasi dalam proses belajar mengajar, guru penjas 

tetap berpedoman pada RPP yang disusun. Namun kendala yang dihadapi apabila 

proses kegiatan belajar mengajar tidak sesuai seperti yang telah direncanakan. Hal 

ini disebabkan karena minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tiap kali 

selalu berubah-ubah. Dalam artian anak berkebutuhan khusus memiliki jiwa yang 

labil, dalam hal ini antusiasme mereka dalam mengikuti pembelajaran selalu 

berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainya. Untuk mengatasi hal ini 

maka pembelajaran penjas dilakukan secara improfisasi dan hasilnya dicatat 

dalam jurnal harian. 

Kendala dalam pembelajaran penjas juga terdapat pada sarana olahraga 

berupa lapangan. Setelah melakukan wawancara dengan Edi Joko Harjanto, S.Pd 

selaku guru Penjasorkes, mengeluhkan tentang lapangan olahraga sebagai 

penunjang keberhasilan proses pembelajaran penjas. SLB Negeri Semarang hanya 
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memiliki satu lapangan olahraga yang status kepemilikanya dimiliki oleh 

BPDIKSUS yang bertempat satu lokal dengan SLB Negeri Semarang. 

Kekurangan ini juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Sekolah untuk mengatasi hal tersebut pihak sekolah 

akan mngupayakan pengadaan sarana olahraga sebaik mungkin untuk 

menghasilkan tujuan pembelajaran Penjasorkes secara maksimal. 

4.2 Pembahasan 

SLB Negeri Semarang  merupakan SLB sentra di Jawa Tengah untuk 

mendidik anak tunanetra, tunarunguwicara, tunagrahita, tunadaksa dan autis mulai 

dari PAUD sampai SMALB. SLB Negeri Semarang juga sebagai Lab School 

Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Jawa Tengah dan menjadi pusat 

pelatihan para alumni SMALB dan para siswa drop out SDLB, SMPLB, maupun 

SMALB untuk dididik dalam bidang keterampilan. Hal ini merupakan nilai positif 

dimana peran SLB Negeri Semarang sangat penting pranannya dalam 

meningkatkan kemampuan peserta didiknya. 

Pencapaian prestasi tersebut tidak lepas dari peranan tenaga ajarnya. SLB 

Negeri Semarang memiliki 80 orang tenaga ajar dimana 93,75% dari jumlah 

tersebut memiliki latar belakang pendidikian di bidangnya dan sisanya merupakan  

lulusan SMA/SMK dan Diploma. Namun secara keseluruhan sudah cukup baik 

karena mereka belajar dari pengalaman ditambah sudah bisa mengenal 

karakteristik siswanya. Hal inilah yang merupakan salah satu poin terpenting 

dalam menentukan rancangan program yang akan diterapkan. 
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Kurikulum yang diterapkan SLB Negeri Semarang mengacu pada  

KTSP. Namun dalam pelaksanaanya banyak guru yang mengeluhkan tentang 

standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Hal ini dikarenakan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ada mempunyai tingkatan yang dirasa 

sulit untuk diterapkan kepada peserta didik karena didalam kenyataanya anak 

kebutuhan khusus mempunyai kemampuan yang berbeda antar individu dan tidak 

bisa disamakan, disamping itu anak berkebutuhan khusus harus ditangani melalui 

pendidikan individu. Dari permasalahan tersebut sekolah mengeluarkan kebijakan 

untuk mengembangkan program yang pembelajaran yang akan diberikan kepada 

siswa. Hal tersebut juga didasari karena ingin mewujudkan kualitas kemampuan 

individu yang lebih baik melalui proses pendidikan. 

Penjasorkes merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat di SLB 

Negeri Semarang termasuk di jenjang pendidikan SD. Dalam pelaksanaanya, 

program pembelajarannya juga merupakan hasil pengembangan yang mengacu 

pada pembelajaran individu. Namun program pembelajaran yang disusun hanya 

berdasarkan ketunaan C, hal ini dikarenakan jumlah ketunaan C maupun C1 lebih 

banyak dari jumlah siswa ketunaan lainnya, disamping itu mempertimbangkan 

efesiensi dalam penyusunan program, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan 

dengan klasifikasi ketunaan dan tingkat jenjang pendidikan. Program Penjasorkes 

yang direncanakan dan yang akan disampaikan harus mengandung 5 aspek yang 

harus disampaikan. Kelima aspek tersebut yaitu, 1) Permainan dan olahraga, 2) 

Aktivitas ritmik, 3) Aktivitas pengembangan uji diri, 4) Aktivitas kebugaran 

jasmani, serta 5) Olahraga pilihan dan kesehatan. Kelima aspek tersebut berlaku 
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bagi semua ketunaan serta tiap jenjang pendidikan dimana dalam pelaksanaanya 

disesuaikan berdasarkan kemampuan individu siswa. Peran dari kelima aspek 

tersebut yaitu menjadi acuan dalam setiap perumusan standar konpetensi maupun 

pengembangan materi yang dapat digunakan menjadi kompetensi dasar. 

Pelaksanaan pembelajaran penjasorkes SDLB di SLB Negeri Semarang 

berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan tenaga 

pendidik yang sudah sesuai di bidangnya, selain itu manajemen alokasi waktu 

yang dipergunakan dimanfaatkan sebaik mungkin serta pemberian materi yang 

sesuai dengan kemampuan individu peserta didik.  

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan 

pembelajaran, antar lain apabila proses kegiatan belajar mengajar tidak sesuai 

seperti yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan karena minat peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran tiap kali selalu berubah-ubah. Dalam artian anak 

berkebutuhan khusus memiliki jiwa yang labil, dalam hal ini antusiasme mereka 

dalam mengikuti pembelajaran selalu berbeda-beda antara individu satu dengan 

yang lainya. Untuk mengatasi hal ini maka pembelajaran penjas dilakukan secara 

improfisasi dan hasilnya dicatat dalam jurnal harian. 

Kendala dalam pembelajaran penjas juga terdapat pada sarana olahraga 

berupa lapangan. SLB Negeri Semarang hanya memiliki satu lapangan olahraga 

yang status kepemilikanya dimiliki oleh BPDIKSUS yang bertempat satu lokal 

dengan SLB Negeri Semarang. Namun mengenai prasarana olahraga sudah 

dikatagorikan lengkap, karena sudah terdapat alat peraga disetiap cabang olahraga 

yang ada dalam materi pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan mengenai program 

pembelajaran Penjasorkes SDLB SLB Negeri Semarang dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1) Penyusunan program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan 

yaitu KTSP. 

2) Program yang disusun disesuaikan berdasarkan jenis ketunaan dan tingkat 

jenjang pendidikan. 

3) Program yang disusun berdasarkan tingkat kemampuan individu peserta didik 

karena kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran individu. 

4) Program pembelajaran yang disusun berdasarkan 5 aspek, yaitu 1) Permainan 

dan olahraga, 2) Aktivitas ritmik, 3) Aktivitas pengembangan uji diri, 4) 

Aktivitas kebugaran jasmani, serta 5) Olahraga pilihan dan kesehatan. 

5) Kelima aspek diatas dikembangkan menjadi standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan 

kepada guru Penjas antara lain : 

1) Guru Penjasorkes harus lebih meningkatkan kemampuan dalam penyusunan 

program pembelajaran.  
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2) Guru Penjasorkes lebih memperhatikan secara detail program yang 

dibutuhkan peserta didik demi tercapainya tujuan Penjasorkes agar lebih 

berkualitas. 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA SEKOLAH 

 

1. Kurikulum apa yang digunakan di SLB Negeri Semarang ini? 

Jawaban : kurikulum yang digunakan KTSP 

2. Bagaiman pelaksanaan kurikulum tersebut? 

Jawaban : berjalan dengan baik namun kami mengembangkan program 

pembelajaranya yang disesuaikan dengan kondisi siswa karena 

kurikulum yang ada mempunyai kriteria ketuntasan yang 

terlampau tinggi sedangkan pembelajaran di SLB menggunakan 

pembelajaran individu 

3. Apa faktornya? 

Jawaban : perbedaan individu satu dengan lainya didalam kelas,kemampuan 

siswa        tidak merata seperti sekolah umum 

4. Bagaimana cara mengatasinya? 

Jawaban : penyusunan program dikembangkan sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa 

5. Apakah anda mengetahui program pembelajaran yang disusun oleh 

setiap tenaga pendidik di SLB Negeri Semarang ini? 

Jawaban : iya, mengetahui 

6. Adakah laporan yang diajukan kepada anda mengenai pelaksanaan 

program pembelajaran yang telah disusun dari tenaga pendidik di SLB 

Negeri Semarang ini? 

Jawaban : tentu ada 

7. Bila ada, kapan laporan tersebut anda terima? 

Jawaban : laporan Saya terima per dua Minggu 

8. Apakah berjalan secara berkelanjutan? 

Jawaban : itu jelas pasti, karena Saya harus selalu memonitor program-

program yang rekan-rekan guru susun, ini berfungsi sebagai 

menjaga mutu program tersebut atau bahkan ditingkatkan 

9. Bagaimanakah kondisi tenaga pendidik di SLB Negeri Semarang ini? 

Jawaban : secara keseluruhan sudah baik 
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10. Mengapa demikian? 

Jawaban : karena sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang 

digeluti, seperti Pak Edi juga berlatar belakang pendidikan 

jasmani, walaupun bukan spesifikasi di PLB, namun faktor 

pengalaman itu yang terpenting, dari situ rekan-rekan guru dapat 

mengetahui kelemahan dan keunggulan siswa dan itu yang 

berdampak pada penyusunan program pembelajaranya 

11. Apakah di SLB Negeri Semarang ini terdapat mata pelajaran 

pendidikan jasmani? 

Jawaban : ada 

12. Apakah pendidikan jasmani tingkst SD di SLB Negeri Semarang ini 

berjalan dengan baik? 

Jawaban : iya, berjalan dengan baik 

13. Apa faktornya? 

Jawaban : seperti yang dikemukakan tadi, Pak Edi mempunyai latar 

belakang pendidikan jasmani, selain itu dari hasil pengamatan 

Saya, penyusunan programnya dirasa sudah bagus, ini beindikasi 

pada peningkatan prestasi akademik maupun non akademik siswa 

14. Sebagai Kepala Sekolah apakah anda mengetahui jadwal 

berlangsungnya KBM pendidikan jasmani tingkat SD di SLB Negeri 

Semarang ini? 

Jawaban : tahu, karena dalam penentuan jadwal pelajaran dilakukan rapat 

bersama baik dari pihak guru maupun dari kepengurusan 

organisasi sekolah 

15. Program pembelajaran apa saja yang disusun guru pendidikan jasmani 

tingkat SD? 

Jawaban : banyak dan itu bervariatif, salah satunya merujuk pada kesegaran 

jasmani seperti contoh setiap dua minggu sekali diadakan latihan 

rutin olahraga renang 
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16. Bagaimana menurut anda program pembelajaran pendidikan jasmani 

yang disusun oleh guru mata pelajaran pendidikan jasmani di SLB 

Negeri Semarang ini? 

Jawaban : cukup bagus, cukup bervariatif , inovatif dan penyusunan 

programnya dengan melihat kemampuan siswa 

17. Mengapa demikiaan? 

Jawaban : seperti diungkapkan tadi, disamping dalam kenyataannya banyak 

prestasi yang diraih anak didik kami di bidang olahraga, 

mereka juga sering dilibatkan dalam event keolahragaan bagi 

penyandang cacat salah satunya SOINA 

18. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana olahraga di SLB Negeri 

Semarang ini? 

Jawaban : sarana dan prasarana cukup baik, tapi memang untuk lapangan 

olahraga, kami masih menggunakan lapangan yang 

kepemilikanya dimiliki oleh DIKSUS yang kebetulan berlokasi 

satu lokal dengan kami 

19. Sebagai penunjang keberhasilan tercapainya program pembelajaran 

pendidikan jasmani, apakah ada penanganan khusus dan serius dari 

anda mengenai sarana dan prasarana olahraga di SLB Negeri Semarang 

ini? 

Jawaban : ada, tentu Saya selalu mengupayakan pengadaan sarana dan 

prasarana 

20. Adakah keluhan dari guru mata pelajaran pendidikan jasmani mengenai 

sarana dan prasarana olahraga di SLB Negeri Semarang ini? 

Jawaban : ada, mengenai lapangan olahraga 

21. Apa kebijakan anda? 

Jawaban : namun pihak sekolah terus mengupayakan pengadaan sarana 

olahraga berupa lapangan agar pencapaian tujuan dari pendidikan 

jasmani dapat dicapai dengan hasil yang maksimal 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK GURU PENJASORKES SD 

 

1. Kurikulum apa yang digunakan di SLB Negeri Semarang ini? 

Jawaban : KTSP 

2. Bagaiman pelaksanaan kurikulum tersebut? 

Jawaban :berjalan, namun SK dan KD yang ada mempunyai jengkauan yang 

sulit di capai bagi siswa  

3. Apa faktornya? 

Jawaban :karena SK dan KD yang sesuai dengan kurikulum bersifat 

klasikal, namun fakta dilapangan kemampuan masing-masing 

individu tidak bisa disamakan 

4. Bagaimana solusinya? 

Jawaban :penyusunan program pembelajaran tetap mengacu pada kurikulum 

yang ada namun untuk SK dan KD disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan siswa  

5. Apakah anda menyusun program pembelajaran? 

Jawaban :iya 

6. Apa saja? 

Jawaban : prota, promes, silabus dan RPP, dari jenjang pendidikan kelas 1 

s.d. kelas 6, namun program yang Saya susun hanya berdasarkan 

ketunaan C, karena efektifitas dalam penyusunan program 

mengingat di SDLB Negeri Semarang terdapat 5 ketunanaan yaitu 

tuna A, B, C, C1 dan D serta setiap klasifikasi ketunaan memiliki 

jenjang pendidikan mulai dari kelas 1-6 tetapi dalam 

pelaksaannya, program yang digunakan sebagai pedoman 

pembelajaran disesuaikan dengan masing-masing ketunaan serta 

kemampuan dan karakteristik khusus peserta didik 

7. Pertimbangan apa yang anda terapkan dalam menyusun program 

pembelajaran? 

Jawaban :ada 5 aspek yang harus disampaikan kepada anak bekebutuhan 

khusus, 1) permainan dan olahraga, 2) aktivitas ritmik, 3) 

aktivitas pengembangan uji diri, 4) aktivitas kebugaran jasmani, 
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serta 5) olahraga pilihan dan kesehatan, bahkan dalam 

pengembanganya ke-5 aspek tersebut dikembangkan menjadi SK 

dan KD 

8. Bagaimana pelaksanaanya? 

Jawaban :sudah baik 

 

9. Mengapa demikian? 

Jawaban :karena memang aspek-aspek tersebut dinilai sudah memenuhi 

aspek-aspek yang siswa butuhkan, ini terbukti pada pencapaian 

kriteria ketuntasan siswa 

10. Apakah program pembelajaran yang anda susun diketahui oleh kepala 

sekolah? 

Jawaban :iya, diketahui 

11. Bagaimana tanggapan dari kepala sekolah mengenai program 

pembelajaran yang anda susun? 

Jawaban : Kepala Sekolah menanggapinya dengan baik 

12. Apakah pendidikan jasmani tingkst SD di SLB Negeri Semarang ini 

berjalan baik? 

Jawaban : iya, berjalan dengan baik 

13. Mengapa demikian? 

Jawaban : karena penyusunan programnya dirasa sudah baik, terbukti 

kriteria ketuntasan siswa sudah terpenuhi 

14. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses KBM? 

Jawaban : ketika antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran menurun, 

untuk mengatasi hal ini maka pembelajaran penjas dilakukan 

secara improfisasi dan hasilnya dicatat dalam jurnal harian, 

kemudian untuk masalah sarana berupa lapangan SLB Negeri 

Semarang hanya memiliki satu lapangan olahraga yang status 

kepemilikanya dimiliki oleh BPDIKSUS yang bertempat satu 
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lokal dengan SLB Negeri Semarang, untuk arena lompat jauh 

juga tidak ada 

 

 

15. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana olahraga di SLB Negeri 

Semarang ini? 

Jawaban : untuk sarana masih kurang, seperti yang diungkapkan tadi, 

terbatasnya lapangan olahraga, tp untuk prasarana sudah cukup 

lengkap,prasarana yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan alat 

olahraga untuk setiap mata pelajaran 

16. Sebagai penunjang keberhasilan tercapainya program pembelajaran 

pendidikan jasmani, apakah ada penanganan khusus dan serius dari 

Kepala Sekolah mengenai sarana dan prasarana olahraga di SLB Negeri 

Semarang ini? 

Jawaban : ada, Kepala Sekolah selalu berusaha untuk melengkapi sarana dan 

prasarana olahraga, untuk sekarang ini masih mengusahakan 

kelengkapan sarana olahraga yang diperlukan 

17. Adakah keluhan dari anda mengenai sarana dan prasarana olahraga di 

SLB Negeri Semarang ini? 

Jawaban : ada, mengenai sarana olahraga berupa lapangan 

18. Apa sikap anda? 

Jawaban : mengajukan kepada Kepala Sekolah 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK GURU KELAS SD 

 

1. Kurikulum apa yang digunakan di SLB Negeri Semarang ini? 

Jawaban : KTSP 

2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum tersebut? 

Jawaban : pelakanannya kurang berjalan dengan baik 

3. Apa faktornya? 

Jawaban : hal ini disebabkan karena sebagian besar tujuan yang ingin 

dicapai tidak bisa dicapai dengan kemampuan yang siswa miliki 

sedangkan kemampuan siswa itu berbeda-beda dan pembelajaran 

PLB menggunakan pembelajaran individu 

4. Menurut sepengetahuan anda apakah setiap tenaga pendidik di SLB 

Negeri Semarang menyusun program pembelajaran? 

Jawaban : iya, semua tenaga pendidik disini memeiliki program 

pembelajaranya sendiri, karena hanya guru itu sendiri yang 

mengetahui karekteristik siswanya 

5. Apa program pembelajaran yang disusun oleh setiap tenaga pendidik di 

SLB Negeri Semarang ini di ketahui oleh Kepala Sekolah? 

Jawaban : iya, diketahui 

6. Apakah di SLB Negeri Semarang ini terdapat mata pelajaran 

pendidikan jasmani? 

Jawaban : ada 

7. Apakah pendidikan jasmani tingkst SD di SLB Negeri Semarang ini 

berjalan baik? 

Jawaban : iya, berjalan dengan baik 

8. Mengapa demikian? 

Jawaban : salah satunya pemanfaatan alokasi waktu disamping itu juga latar 

belakang pendidkan guru penjas sudah sesuai 
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Gambar 1. Kondisi diluar lingkungan Sekolah 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Kondisi diluar lingkungan Sekolah 
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Gambar 3. Kondisi didalam lingkungan Sekolah 

 

 
 

 
Gambar 4. Kondisi didalam lingkungan Sekolah 
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Gambar 5. Kondisi bangunan Sekolah 

 

 

 

 
Gambar 6. Taman bermain siswa 
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Gambar 7. Proses pembelajaran Penjasorkes 

 

 

 
Gambar 8. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah 
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Gambar 9. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Guru Penjasorkes 

 

 

 
Gambar 10. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Guru Kelas 
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Gambar 11. Alat olahraga 
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Gambar 12. Lapangan olahraga 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Nama Sekolah :  SLB Negeri Semarang 

Mata Pelajaran 
:  Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelas/Semester :  1 ( satu )/ I (Satu )  

Pertemuan ke : I ( Satu ) 

Alokasi Waktu :  2  x 35 Menit 

 

 

Standar Kompetensi: 1. Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan sederhana/ 

aktivitas jasmani dan nilai yang terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar: 1.1 Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari dan lompat dalam permainan 



 
 

 

 

63 

sederhana, serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri 

A. Tujuan Pembelajaran**:  

 Siswa dapat melakukan gerak dasar lokomotor 

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

II.  Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Gerak dasar lokomotor 

B. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Praktek 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal: 

Apresepsi/ Motivasi 

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

 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: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Berjalan ke depan, belakang, samping langkah panjang dan langkah pendek 

 Berjalan dengan ujung kaki dan tumit 

 Berlari ke depan, ke belakang, dan ke samping 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan 
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 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Melakukan gerakan berlari dengan langkah panjang dan pendek dengan 

Keberanian ( Bravery ) 

 Melakukan gerakan melompat ke depan, ke belakang dan ke samping 

 Melakukan gerakan melompat  dengan satu kaki atau dua kaki 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 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 

 Memperbai1i tentang kesalahan-kesalahan gerakan  

V. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes kls. 1 

 Diktat permainan bola kecil 

 Pluit 

VI. Penilaian: 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

Indikator 

Pencap

aian 

Kompetensi 

Teknik 

P

e

n

i

l

a

i

a

Bentuk 

I

n

s

t

r

u

m

e

Instrumen/ Soal 
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n n 

 Melakukan 

gerakan 

berjalan 

dengan 

berbagai arah 

dan langkah 

 Berjalan 

dengan kaki 

bagian depan 

dan belakang 

 Melakukan 

gerakan berlari 

keberbagai 

arah 

 Melakukan 

gerakan lari 

bervariasi 

 Melakukan 

gerakan 

melompat ke 

berbagai arah 

 Melakukan 

variasi gerakan 

melompat 

Test 

(

I

n

d

i

v

i

d

u

) 

 

Test  

ketrampilan 

 

 

 

 Praktekkan 

gerakan berjalan 

dengan berbagai 

arah dan langkah 

 Bagaimana cara 

berjalan dengan 

kaki bagian depan 

dan belakang 

 Praktekkan 

gerakan berlari 

keberbagai arah 

 Praktekkan 

gerakan lari 

bervariasi 

 Praktekkan 

gerakan melompat 

ke berbagai arah 

 Praktekkan variasi 

gerakan melompat 

 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

4 

3 
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* sebagian kecil benar 

* semua salah 

2 

1 

 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* 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. 

       

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 



 
 

 

 

67 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan Remedial.  

   

Mengetahui, 

Kepala SLB Negeri Semarang     Guru Mapel 

 

 

 

 

Drs. Ciptono        Edi Joko Harhanto 

NIP. 19631111 1989 1 007       NIP. 19830120 

200903 1 005 

 

  

   
 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Nama Sekolah :  SLB Negeri Semarang 

Mata Pelajaran 
:  Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelas/Semester :  2( dua )/ I (Satu )  

Pertemuan ke : 5 (lima )  

Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 

 

 

Standar Kompetensi:   2.  Mempraktikkan latihan dasar kebugaran jasmani dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
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Kompetensi Dasar  :2.1  Mempraktikkan satu jenis bentuk latihan untuk 

meningkatkan kekuatan otot lengan dan tungkai dengan mengikuti  aturan 

 

I      Tujuan Pembelajaran**:  

 Siswa dapat melakukan latihan kekuatan 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

II. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Latihan kekuatan 

III       Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Praktek 

 

IV.Langkah-langkah Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal: 

Apresepsi/ Motivasi 

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

 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: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa dapat melakukan latihan kekuatan 
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 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Melakukan gerakan push up 

 Melakukan adu panco 

 Melakukan mengangkat badan berpasangan  atau menggendong 

 Meloncat rintangan atau melompati simpai 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 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 

 Memperbaikai tentang kesalahan-kesalahan gerakan 

 

V     Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes kls. 2 

 Pluit 

 Simpai / rintangan 

 

VI.  Penilaian: 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Melakukan latihan dasar Non Tes Tes  Peragakan latihan dasar 
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kekuatan lengan 

 Melakukan  latihan 

dasar kekuatan tungkai 

 

 

K

et

e

r

a

m

pi

la

n 

/Perbuatan 

Soal Praktek 

kekuatan lengan 

 Peragakan latihan dasar 

kekuatan tungkai 

 

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 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

4 
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* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

2 

1 

 

LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 
Performan  

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

       

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SLB Negeri Semarang    Guru Mapel 

 

 

 

 

Drs. Ciptono       Edi Joko Harhanto 

NIP. 19631111 1989 1 007      NIP. 19830120 

200903 1 005 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Nama Sekolah :  SLB Negeri Semarang 

Mata Pelajaran 
:  Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelas/Semester :  3 ( tiga )/ I (Satu ) 

Pertemuan ke : 7 (tujuh ) 

Alokasi Waktu :  2  x 35 Menit 

 

 

Standar Kompetensi: 3.  Mempraktikkan gerak senam lantai, senam 

ketangkasan dasar dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar:  3. 1   Mempraktikkan keseimbangan dalam 

bentuk senam lantai dasar, serta nilai keselamatan, disiplin 

dan keberanian 
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I Tujuan Pembelajaran**:  

 Siswa dapat melakukan gerakan senam lantai 

 Mengetahui gerakan-gerakan senam lantai 

 Melatih keberanian 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 

 

II.  Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Latihan senam lantai dasar keseimbangan 

III     Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Praktek 

 

 

IV. Langkah-langkah 

Pembelajaran 

: 

A. Kegiatan Awal: 

Apresepsi dan Motivasi 

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

 Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada 

kegiatan inti 
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 Mendemonstrasikan materi inti yang akan 

dilakukan/dipelajari 

B  Kegiatan Inti:  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa dapat melakukan gerakan senam lantai 

 Mengetahui gerakan-gerakan senam lantai 

 Melatih keberanian 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Melakukan gerakan keseimbangan berdiri, dengan 

berbagai variasi  

 Melakukan gerakan sikap lilin dengan bertumpu pada 

punggung 

 Melakukan gerakan lhead stand, keseimbangan dengan 

bertumpu pada kepala dan tangan 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  

 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 
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 Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan 

V    Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes kls. 3 

 Diktat  

 Matras 

 Pluit 

 

 

 

 

 

VI  Penilaian: 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Melakukan gerakan 

keseimbangan kapal 

terbang 

 Melakukan gerakan 

sikap lilin  

 Melakukan gerakan 

head stand dengan 

posisi kaki menekuk 

Non Tes 

 

Tes 

Ke

ter

a

m

pil

an

/ 

Perbuatan 

Soal Praktek 

 Peragakan gerakan 

keseimbangan kapal 

terbang 

 Peragakan gerakan 

sikap lilin  

 Peragakan gerakan 

head stand dengan 

posisi kaki menekuk 

 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 
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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 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* 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. 
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Mengetahui, 

Kepala SLB Negeri Semarang    Guru Mapel 

 

 

 

 

Drs. Ciptono       Edi Joko Harhanto 

NIP. 19631111 1989 1 007      NIP. 19830120 

200903 1 005 

 

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah :  SLB Negeri Semarang 

Mata Pelajaran 
:  Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelas/Semester :   4 [ Empat ] / 2 [ dua ] 

Pertemuan ke 
: 17 [ tujuh belas ]  s. d 19 [ sembilan belas 

] 

Alokasi Waktu :  6 x 35 menit 

 

Standar Kompetensi : 9.   Mempraktikkan keterampilan gerak 

ritmik terstruktur secara beregu tanpa dan 

dengan menggunakan musik, serta nilai-

nilai yang terkandung didalamnya 
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Kompetensi Dasar : 9.1 Mempraktikkan keterampilan gerak ritmik 

terstruktur (misal SKJ) secara beregu 

menggunakan musik, serta nilai kerja 

sama, disiplin dan estetika. 

 

A. Tujuan Pembelajaran:  

 Siswa dapat  melakukan gerakan dasar senam irama / ritmik 

 Melatih keberanian dan percaya diri 

 Siswa dapat melakukan gerakan dasar senam ritmik dengan 

tekhnik yang baik 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( 

responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

     Keberanian ( Bravery ) 

 

B. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Senam ritmik / senam kesegaran jasmani 

 Pola gerak senam ritmik 

 

C. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Praktek 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 
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Pertemuan 17,18 dan 19 

 Kegiatan Awal: 

o Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

o Mengecek kehadiran siswa 

o Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

o Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada 

kegiatan inti 

o Mendemonstrasikan materi inti yang akan 

dilakukan/dipelajari 

 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa dapat  melakukan gerakan dasar senam irama / 

ritmik 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Melakukan satu pola gerak senam irama dengan tepat 

dan control yang baik 

 Mengontrol gerak dalam berbagai bentuk,arah,ukuran 

dan kecepatan secara berkelanjutan 

 Memperbaiki kesalahan gerak berirama 

 Membagi kelompok untuk melakukan latihan senam 

kesegaran jasmani 

  Melakukan senam kesegaran jasmani berkelompok 

  Memperbaiki gerakan yang salah 
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 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran 

kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, 

turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan; 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

o Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

o Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan 

tekhnik  dalam melakukan gerakan  

 

E. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes  

 Diktat senam 

 Tape 

 Casete 

 Aula 
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 Pluit 

 

F. Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

P

e

n

i

l

a

i

a

n 

Bentuk Instrumen Instrumen/ Soal 

 Melakukan satu pola 

gerak senam irama 

dengan tepat dan 

control yang baik 

 Mengontrol gerak 

dalam berbagai 

bentuk,arah,ukuran 

dan kecepatan 

secara berkelanjutan 

 Memperbaiki 

kesalahan gerak 

berirama 

  Melakukan senam 

kesegaran jasmani 

berkelompok 

 

Tes  

Praktek 

Tes : 

- Ketrampilan 

- Tugas  

-

Pengamata

n 

 

- Lakukan  

Senam  Irama I 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 
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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 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* 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. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka 

diadakan Remedial. 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SLB Negeri Semarang    Guru Mapel 

 

 

 

Drs. Ciptono       Edi Joko Harhanto 

NIP. 19631111 1989 1 007      NIP. 19830120 

200903 1 005 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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( RPP ) 

 

Sekolah :  SLB Negeri Semrang 

Mata Pelajaran 
:  Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelas/Semester :  5 ( lima )/I I (dua)  

Pertemuan ke 
: 21(dua puluh satu) dan 22 (dua puluh 

dua) 

Alokasi Waktu :  4  x 35 Menit 

 

 

Standar Kompetensi : 10.  Mempraktikkan gerak dasar renang 

gaya punggung, dan  nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya*) 

 

Kompetensi Dasar : 10.1  Mempraktikkan gerak dasar renang 

gaya punggung: meluncur, menggerakkan 

tungkai, menggerakkan lengan, serta nilai 

kebersihan, keberanian dan percaya diri 

  10.2 Mempraktikkan kombinasi gerakan lengan 

dan tungkai renang gaya punggung, serta 

nilai keberanian dan percaya diri 

 

A. Tujuan Pembelajaran:  

 Siswa dapat melakukan senam kesegaran jasmani 

 Siswa dapat memahami pola gerak senam ritmik 

 Siswa dapat melakukan gerakan senam ritmik dengan pola 

gerak 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
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Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( 

responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

     Keberanian ( Bravery ) 

 

 

B.  Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Renang gaya punggung 

 

C. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Praktek 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 21 

 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

 Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada 

kegiatan inti 

 Mendemonstrasikan materi inti yang akan 

dilakukan/dipelajari 

 Eksplorasi 

 Melakukan gerakan meluncur renang gaya punggung 
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 Melakukan gerakan menempelkan ke dua kaki ke 

dinding kolam 

 Memperagakan gerak ayunan lengan 360 drajat di 

kolam 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru 

baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran 

kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, 

turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  

 Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

 Memperbaikai tentang kesalahan-kesalahan- gerakan 

gerakan yang dilakukan pada senam ritmik 
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 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

o Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

o Memperbaikai tentang kesalahan-kesalahan- gerakan 

gerakan renang gaya punggung 

 

Pertemuan 22 

 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

 Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada 

kegiatan inti 

 Mendemonstrasikan materi inti yang akan 

dilakukan/dipelajari 

 Eksplorasi 

 Melakukan koordinasi gerakan lengan dan kaki renang 

gaya punggung 

 Melakukan gerakan renang gaya punggung di awali 

dengan gerakan meluncur  

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru 

baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 
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 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran 

kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, 

turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  

 Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

 Memperbaikai tentang kesalahan-kesalahan- gerakan 

gerakan yang dilakukan pada senam ritmik 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

o Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru 

tentang materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

o Memperbaikai tentang kesalahan-kesalahan- gerakan 

gerakan renang gaya punggung 

 

E. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes kls. 5 

 Diktat senam 
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 Kolam renang 

 Pelampung 

 Stop watch 

 Pluit 

 

F. Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

P

e

n

i

l

a

i

a

n 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Melakukan gerakan 

meluncur 

 Memperagakan 

gerak ayunan lengan 

dalam gaya 

punggung 

 Melakukan  gerakan 

kaki dalam gaya 

punggung 

 Melakukan 

koordinasi gerakan 

lengan  dan kaki  

gaya punggung  

 Melakukan gerakan 

renang gaya 

punggung di mulai 

Test 

p

r

a

k

t

i

k 

 

Test 

p

e

r

o

r

a

n

Test praktik 

Testdemonstrasi 

 

Testketrampilan 

 

Test praktik 

 

Testdemonstrasi 

 

Testketrampilan 

 

Praktikanlah 

gerakan 

renang 

gaya 

punggu

ng 

Praktikanlah tehnik 

badan 

dan kaki  

 

 

Praktikkanlah 

gerakan 

renang 

gaya 

punggu
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dari gerakan 

meluncur. 

g

a

n 

 

Test 

p

r

a

k

t

i

k 

 

Test pngan 

 

 

 

 

 

ng dari 

awal 

sampai 

akhir 

 

 

 

 

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 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* 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. 

       

 

 

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka 

diadakan Remedial. 
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Mengetahui, 

Kepala SLB Negeri Semarang    Guru Mapel 

 

 

 

 

Drs. Ciptono       Edi Joko Harhanto 

NIP. 19631111 1989 1 007      NIP. 19830120 

200903 1 005 
   

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah :  SLB Negeri Semarang 

Mata Pelajaran 
:  Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan 

Kelas/Semester :   6 ( Enam )/ II (dua ) 

Pertemuan ke 
: 24 (dua puluh empat) dan 25 [dua puluh 

lima] 

Alokasi Waktu :  4 x 35 Menit 

 

 

Standar Kompetensi : 12.  Menerapkan budaya hidup sehat 

 

Kompetensi Dasar  : 12.1  Mengenal cara menolak ajakan 

menggunakan narkoba  

   12.2  Mengenal cara menolak perlakuan 

pelecehan seksual  
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A. Tujuan Pembelajaran:  

 Siswa dapat mengetahui bahaya narkoba bagi kesehatan 

 Siswa dapat mengetahui tentang pelecehan seksual 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( 

responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

     Keberanian ( Bravery ) 

B. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Kesehatan 

 Bahaya narkoba 

 Pelecehan seksual 

 

C. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 

 Diskusi 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 24  

 Kegiatan Awal: 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Bertanya jawab tentang materi yang akan di bahas 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Cara menentukan teman dalam pergaulan 
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 Menjelaskan akibat dari pelecehan seksual 

 Menjelaskan cara menolak dari pelecehan seksual dalam 

pergaulan sehari hari 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru 

baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran 

kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, 

turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 
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 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Penilaian hasil kerja kelompok 

 Memajangkan hasil kerja kelompok 

 

      Pertemuan 25 

 Kegiatan Awal: 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Bertanya jawab tentang materi yang akan di bahas 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Memilih teman yang baik, sopan dan berhati hati setiap 

ajakan teman 

 Menjelaskan bahaya narkoba bagi kesehatan 

 Menjelaskan jenis-jenis narkoba 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru 

baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran 

kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi belajar; 
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 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, 

turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 

diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 

kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Penilaian hasil kerja kelompok 

 Memajangkan hasil kerja kelompok 

E. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes kls. 6 

 Diktat/ buku kesehatan 

 Gambar-gambar tentang narkoba 

 Gambar gambar tentang pelecehan seksual 

 Majalah 

 

 

 

F. Penilaian: 

IndikatorPencapaian 

Kompetensi 
TeknikPenilaian BentukInstrumen Instrumen/ Soal 

 Menjaga Testperorangan/ Test  1.Jelaskan cara 
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pergaulan bebas 

 Mengetahui 

bahaya narkoba 

bagi kesehatan 

 Memilih teman 

dalam bergaul  

 Menjelaskan jenis-

jenis pelecehan 

seksual 

 Akibat dari 

pelecehan seksual 

 Cara menolak dari 

pelecehan seksual 

kelompok) 

 

Testperorangan/ 

kelompok) 

 

 

- teori  

- lisan  

 

 

Test  

- teori  

- lisan  

 

 

menolak ajakan 

narkoba 

1.Jelaskan 

pengertian 

pelecehan 

seksual 

2.Sebutkan 

bentuk-bentuk 

plecehan seksual 

3.Bagaimana cara 

menghindari/me

no 

   lak perlakuan 

pelecehan 

seksual 

 

 

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 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang 

Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* 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. 

       

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka 

diadakan Remedial 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SLB Negeri Semarang    Guru Mapel 
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Drs. Ciptono    Edi Joko Harhanto 

NIP. 19631111 1989 1 007     NIP. 19830120 200903 1 

005 
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Kondisi Serta Luas Bangunan SLB Negeri Semarang 

 

No Bangunan Fungsi Bangunan LuasBangunan Kondisi Fisik Bangunan 
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Kondisi Tenaga Pendidik SLB Negeri Semarang 

 

Baik Sedang Rusak 

1 Bangunan A 
 Kantor kepala 
sekolah, guru & staf 
admin. 

 245 m2 ●     

2 Bangunan B 
 Ruang kelas 
tunanetra 

 110 m2 ●     

3 Bangunan C 
 Ruang parkir sepeda 
motor guru 

 85 m2 ●     

4 Bangunan D  Ruang keterampilan  230 m2 ●     

5 Bangunan E 
 Ruang keterampilan 
tata busana, kelas & 
ruang perpustakaan 

 680 m2 ●     

6 Bangunan F  Kantin  72 m2 ●     

7 Bangunan G  Ruang kelas 1 – 6  320 m2 ●     

8 Bangunan H  Ruang kelas 1 – 4  220 m2 ● 
 

  

9 Bangunan I 
 Happy room & 
assesment 

 140 m2 ●     

10 Bangunan J  Ruang musik  120 m2 ●     

11 Bangunan K  Ruang kelas  274.4 m2 ●     

12 Bangunan L  Gazebo  24 m2 ●     

13 Bangunan M  Ruang kelas 1 – 12  548.8 m2 ●     

14 Bangunan N Asrama  436.8 m2 ●     

15 Bangunan O  Ruang tari  99 m2 ●     

16 Bangunan P  Ruang kelas 1 – 12  488.8 m2 ●     

17 Bangunan Q  Ruang kelas 1 – 12  488.8 m2 ●     

18 Bangunan R  Gedung serba guna  913 m2 ●     

19 Bangunan S  Asrama guru  136 m2 ●     

20 Bangunan T  Ruang guru  120 m2 ●     

21 BangunanU  Ruang musik  120 m2 ●     



 
 

 

 

102 

No Nama NIP Gol. Jabatan L/P Status Pend. trakhir 

1 Drs. Ciptono  19631111 198903 1 007 IV b Ka Sek. L PNS S1 PLB 

2 Himawan Tri Y, S.Pd 19780113 200604 1 007 III a  Gr Kls L PNS S1 PLB 

3 Marlina Safitriani, S.Pd 19800815 200604 2 010 III b Gr Kls P PNS S1 PLB 

4 Anik Mardiyatun, S.Pd 19830216 200604 2 006 III b Gr Kls P PNS S1 PLB 

5 Rini Ekayanti, S.Pd 19830215 200604 2 012 III b Gr Kls P PNS S1 PLB 

6 Mangesti A. Ayu, S.Pd 19820729 200604 2 011 III b Gr Kls P PNS S1 PLB 

7 Sri Hartati, S.Pd 19820414 200604 2 016 III b Gr Kls P PNS S1 PLB 

8 Intihayah, S.Pd 19710118 200604 2 012 III b Gr Kls P PNS S1 PLB 

9 Giyarno, S.Pd 19660919 200604 1 003 III b Gr Kls L PNS S1 PLB 

10 Kuntjoro Hadi W, S.pd 19700413 200801 1 006 III a  Gr Kls L PNS S1 PLB 

11 Yana Ekawati, S.Pd 19700604 200801 2 012 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

12 Drs. Arena Peristiwani 19651030 200501 2 001 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

13 Fenustin Oktalina, S.Th 19741008 200903 1 003 III a  Gr Ag P PNS S1 Ag Katolik 

14 Kristiyowati, S.Pd 19740816 200903 2 003 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

15 Ahmad Hasyim, S.Pd. I 19750206 200903 1 003 III a  Gr Ag L PNS S1 Ag Islam 

16 Purwi Wahyoto, S.Pd 19750807 200903 1 001 III a  Terapis L PNS S1 PLB 

17 Novida Isnawati, S.Pd 19771113 200903 2 006 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

18 Martha Aryani, S.Pd 19770315 200903 2 004 III a  Gr Kls n PNS S1 Seni Tari 

19 Siti Zubaidah, S.Pd 19770719 200903 2 003 III a  Gr desi P PNS S1 T.Busana 

20 Dianita W, S.Psi 19770622 200903 2 003 III a  Gr Kls P PNS S1 Psikologi 

21 Fahma Eliyana, S.Pd 19781220 200903 2 003 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

22 Muhammad Arif  P, S.Pd 19780426 200903 1 004 III a  Gr Kls L PNS S1 PLB 

23 Ani Kusumawati, S.Pd 19780101 200903 2 012 III a  Gr Boga P PNS S1 Tata Boga 

24 Aan Suryanti, S.Pd 19740221 200801 2 006 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

25 Sri Purwanti, S.Pd 19801224 200903 2 005 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

26 Bagus Ari Bowo, S.Pd 19801010 200903 1 004 III a  Gr Mat L PNS S1 Mat 

27 Siti Fadhilah, S.Pd 19800928 200903 2 005 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

28 Aris Wibowo, S.Pd 19800119 200903 1 002 III a  Gr Kls L PNS S1 PLB 

29 Siti Rachmawati, S.Pd 19810415 200903 2 005 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

30 Richa Sri Maryatin, S.Pd 19811201 200903 2 009 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

31 Asih Winarti, S.pd 19811110 200903 2 007 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

32 Luthfia Candra Dewi, S.Pd 19810619 200903 2 005 III a  Gr Kls P PNS S1 Psikologi 

33 Yani Saptiani, S.Pd 19830922 200903 2 009 III a  Terapis P PNS S1 PLB 

34 Umi Aimah, S.Pd 19830907 200903 2 008 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

35 Sulisnuryati, S.Pd 19830524 200903 2 006 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

36 Ken Candrawati, S.Pd 19831110 200903 2 013 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 



 
 

 

 

103 

37 Edi Joko Harjanto, S.pd 19830120 200903 1 005 III a  Gr OR L PNS S1 Olahaga 

38 Dwi Febri Wahyu W, S.Pd 19830219 200903 2 011 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

39 Alfa Meiyani Sumiaji, S.Pd 19830502 200903 2 012 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

40 Ana Setyaningsih, S.Pd 19841018 200903 2 004 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

41 Erna Wijayanti, S.Pd 19841115 200903 2 011 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

42 Irma Malichati, S.Pd 19850608 200903 2 007 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

43 Wulan Utami, S.Pd 19851222 200903 2 016 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

44 Sri Purwaningsih, S.Pd 19850901 200903 2 007 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

45 Anik Budiyatni, S.Pd 19621018 199403 2 002 IV a Gr Kls P PNS S1 Biologi 

46 Fanie Dipa P, S.Pd 19700803 200801 2 013 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

47 Aswin Fatoni, S.Pd 19820929 201101 1 004 III a  Gr Kls L PNS S1 PGSD 

48 Wulan Winarti, S.Pd 19830127 201101 2 007 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

49 Durotun Nafisah, S.Pd 19790823 201101 2 007 III a  Gr Kls P PNS S1 BK 

50 Ruwi Suharyono, S.Pd 19830526 201101 1 002 III a  Gr seni L PNS S1 kesseni 

51 Yehuda Oktori, S.Pd 19831001 200101 1 005 III a  Gr Kls L PNS S1 PLB 

52 Taufik Hidayatulloh, S.Pd 19860702 201101 1 008 III a  Gr seni L PNS S1 kesenian 

53 Haqqien Mufty Hapsari,S.Pd 19861121 201101 2 009 III a  Gr Kls P PNS S1 BK 

54 Cahyo Ardiyanto, S.Pd 19890206 201101 1 002 III a  Gr Gambar L PNS S1 Seni Rupa 

55 Nindi Nurdita Hapsari, S.Pd 19870419 201101 2 017 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

56 Upik Tri Mulyani, S.Pd 19860823 201101 2 003 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

57 Siti Anisah, S.Pd 19811001 201101 2 013 III a  Gr Kls P PNS S1 PLB 

58 Yossie Rossalina, S.Pd     Gr Kls P TPHL S1 PLB 

59 Suhartatik, S.Pd     Terapis P TPHL S1 PLB 

60 Emy Yuniati, S.Pd     Terapis P TPHL S1 PLB 

61 Dwi Haryanti, S.Pd     Gr Kls P TPHL S1 PLB 

62 Innik Haniaty, S.Pd     Gr Kls P TPHL S1 PLB 

63 Umar, S.HI     Gr Ag. Islm L TPHL S1 Hkm Islam 

64 Abadi Artiningsih, S.Pd     Gr Boga P Gr Kotrak S1 Tata Boga 

65 Sri Winarni, S.Pd     Gr Ketr P Gr kntrak S1 Tata Bsna 

66 Bintoro     Gr Busana L Honor D2  

67 Ari Mursita Nugraha, S.Pd     Gr Ketr L Gr Kntrak S1 BK 

68 Melkisedek Legimin, S.Th     Gr Ag. Kat L Honor S1 Theologi 

69 Eko Sulistyanto, SE     Gr OR L Honor S1 Ekonomi 

70 Mevi Khalwah, S.Psi     Gr Kls P Honor S1 Psikologi 

71 Harsono, S.Pd     Gr Musik L Honor S1 Musik 

72 Rudi Cahyo Utomo     Gr Ketr L Gr Kontrk SMK 

73 Ariyadi Yuli K, S.Pd     Gr Ketr L Honor S1 Otomotif 

74 Evi Hardiani     Gr Ketr P Honor SMA 
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75 Rahmawati, SE     Gr Kls P Honor S1 Ekonomi 

76 Teguh Supriyono     Gr Musik L Honor SMA 

77 Rahayu     Gr Kls P Honor SMA 

78 Choirunnisa, S.Pd     Gr Lukis P Honor S1 Seni Rupa 

79 Adnan Setyoko, S.Pd     Gr Kompt L Honor S1 Seni Rupa 

80 Joko Warsito, S.Pd     Gr Kelas L Honor S1 BIndonesia 

 
 


