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SARI 

 
Agus Irianto. 2009. Survei Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah 

Dasar Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci adalah Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani. 
Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar 
Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Kecamatan 
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

Populasi penelitian berjumlah 28 guru mata pelajaran pendidikan jasmani 
Kecamatan Wonopringgo yang terdiri dari 28 sekolah. Teknik pengambilan 
sampel adalah Total Sampling, yaitu seluruh guru pendidikan jasmani sekolah 
dasar Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 28 orang 
guru. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pemberian angket atau kuesioner. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif prosentase dan Chi 
Kuadrat. 

Dalam uji coba instrumen angket dengan sampel berjumlah 18 responden 
guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar Kecamatan Lebakbarang Kabupaten 
Pekalongan dan jumlah soal 40 butir soal dan terdapat 39 butir soal yang valid 
dengan taraf signifikansi 5% dengan r tabel = 0,374. Berdasarkan analisis 
deskriptif prosentase diperoleh hasil bahwa faktor perencanaan pembelajaran 
sebanyak 85,47 % dengan kategori sangat baik, faktor pelaksanaan pembelajaran 
diperoleh hasil sebesar 80,55 % dengan kategori sangat baik, dan faktor evaluasi 
pembelajaran diperoleh hasil sebesar 82,61 % dengan kategori sangat baik. Maka 
dapat disimpulkan bahwa guru sekolah dasar kecamatan Wonopringgo kabupaten 
Pekalongan rata-rata dikategorikan sangat baik.  Untuk analisis Chi Kuadrat dari 
faktor perencanaan pembelajaran semua indikator dinyatakan efektif yaitu:                    
1) Menyusun program pengajaran  ( 8,131 ), 2) Persiapan pengajaran ( 18,429 ),   
3) Perencanaan alat evaluasi ( 3,862 ). Dengan demikian faktor perencanaan 
pembelajaran dinyatakan efektif. Untuk analisis faktor pelaksanaan pembelajaran 
semua indikator dinyatakan efektif yaitu : 1) Penguasaan materi ( 11,558 ),               
2) Metode mengajar ( 16,493 ), 3) Penggunaan sarana dan prasarana ( 6,580 ),      
4) Kreatifitas mengajar ( 8,230 ). Dengan demikian faktor pelaksanaan 
pembelajaran dinyatakan efektif. Untuk faktor evaluasi pembelajaran yang 
dinyatakan efektif yaitu : 1) Praktik keterampilan ( 8,847 ), 2) Prosedur penilaian    
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( 13,318 ), satu indikator yang tidak efektif adalah Aspek nilai akhir ( 5,397 ). 
Dengan demikian faktor evaluasi pembelajaran dapat dikatakan efektif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses 
pembelajaran pendidikan jasmani di jasmani di Sekolah Dasar se-Kecamatan 
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009 berjalan sangat baik 
dan efektif. Disarankan agar guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar dalam 
pembelajaran sebaiknya banyak memodifikasi pelajaran dengan memanfaatkan 
fasilitas yang ada.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia No.20   

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang membahas bahwa 

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang 

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman. 

Selain itu dibahas tentang pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsang untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mempunyai kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang terpenting dari proses 

pendidikan secara keseluruhan yang pola pencapaian tujuannya menggunakan 

aktivitas jasmani yang ingin dicapai meliputi tujuan dari segi kognitif, afektif dan 

psikomotor. Kognitif dapat diartikan sebagai aspek yang meliputi fungsi 

intelektual seperti pemahaman, pengetahuan dan kemampuan berfikir. Afektif 

dapat diartikan sebagai aspek yang menyangkut perasaan, moral dan emosional 

(kemampuan menerima, menanggapi, dan keyakinan). Psikomotor dapat diartikan 
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sebagai aspek yang menyangkut keterampilan motorik seperti gerak tubuh, 

perilaku bicara. 

Pendidikan jasmani adalah suatu bagian integral dari pendidikan nasional 

yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan moral. Tujuan 

mulia itu sudah barang tentu tidak akan tercapai dengan sendirinya, tetapi harus 

melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang dikelola dengan sebaik-

baiknya. Dalam hal ini kita tidak dapat melakukan lompatan sekaligus seketika 

untuk mencapai tujuan tersebut. Semua komponen stakeholder pendidikan harus 

menjalin hubungan dan kerjasama secara sinergis, bekerja keras untuk mencapai 

tujuan mulia sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing (Indradjati dalam 

Rusli Lutan dkk, 2002). 

Pendidik atau guru perannya sangat penting dalam pencapaian 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, karena seorang pendidik tidak 

hanya mampu mendidik saja tetapi guru dituntut mampu sebagai fasilitator, 

motifator dan juga pembaharuan. Dengan demikian guru dapat mengembangkan 

keberhasilan dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan jasmani. 

Menurut Retno Satmoko dalam Muhammad Mutoin (2006 : 2) terdapat 

lima unsur dasar dan empat komponen pokok pendidikan, lima unsur tersebut 

adalah : peserta didik, pendidik, tujuan yang baik, cara, kontek yang positif. 

Sedangkan empat komponen pokok pendidikan meliputi : peserta didik, 

personifikasi pendidik, program pendidik dan kontek belajar. 

Sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani maka faktor anak didik 

merupakan faktor yang dijadikan obyek didalam pelaksanaan proses belajar 
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mengajar pendidikan jasmani. Selain itu, pendidik atau guru perannya juga sangat 

besar dalam pencapaian keberhasilan siswa dalam proses belajar, karena seorang 

pendidik tidak hanya mampu mendidik saja tetapi guru dituntut mampu sebagai 

fasilitator, motifator dan juga sebagai pembaharuan yang dapat menyumbangkan 

keberhasilan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani perlu mengetahui bagaimana 

sebenarnya pembelajaran itu terjadi dan guru dituntut untuk mengetahui 

keterampilan dan sikap profesional dalam pembelajaran siswa, dalam 

pembelajaran keberhasilan siswa tidak hanya ditentukan oleh hasil 

pembelajarannya, akan tetapi juga di pengaruhi oleh proses belajar mengajarnya. 

Apabila dalam proses pembelajarannya baik maka pencapaian hasil yang 

diharapkan akan tercapai, maka dari itu guru harus benar-benar mempersiapkan 

materi yang akan diajarkan sebelum melakukan pembelajaran, karena guru 

merupakan unsur penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan jasmani. 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan 

pelajaran, strategi, alat, siswa dan guru. Semua unsur atau komponen tersebut 

saling terkait, saling mempengaruhi dan semuanya berfungsi dengan berorientasi 

pada tujuan (Sri Anitah, 2008: 1.15). 

Selama ini masih sedikit yang meneliti tentang proses pembelajaran 

jasmani sekolah dasar di kecamatan Wonopringgo. Di Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan terdapat 28 Sekolah Dasar, dengan jumlah guru 
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pendidikan jasmani sebanyak 15 orang sudah PNS dan 13 orang Wiyata Bhakti, 

yang berpendidikan Diploma Dua.  

Didalam proses pembelajaran pendidikan jasmani alat memang sangat 

penting untuk menunjang lancarnya suatu pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 

walaupun dengan alat yang terbatas guru di kecamatan Wonopringgo tetap 

memberikan materi pembelajaran meskipun tidak secara maksimal yaitu sesuai 

dengan fasilitas yang ada di sekolah masing-masing. Oleh sebab itu kreativitas 

guru sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran pendidikan jasmani di 

kecamatan Wonopringgo.  

Di kecamatan Wonopringgo terdapat kegiatan KKG (Kegiatan Kerja 

Guru), yang mengadakan pertemuan setiap satu minggu sekali untuk membahas 

berbagai macam persoalan di sekolah termasuk administrasi sekolah. KKG 

dilaksanakan seminggu sekali pada hari Kamis. Seluruh guru pendidikan jasmani 

sekolah dasar kecamatan Wonopringgo mengikuti kegiatan tersebut. Dalam 

kegiatan tersebut para guru saling berbagi pengalaman mengajar. Apabila 

menemui suatu kesulitan berusaha diselesaikan bersama. Pengawas sekolah sering 

hadir dalam kegiatan tersebut untuk memberikan pengarahan atau masukan 

kepada para guru dalam meningkatkan proses pembelajaran. Juga melalui 

supervisi dari Kepala Sekolah diharapkan kualitas guru meningkat, dimana 

Kepala Sekolah memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran maupun 

administrasi sekolah dan selalu memberikan pengarahan, kritik dan saran kepada 

guru untuk meningkatkan proses pembelajaran. 
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Dari alasan pemilihan judul maka penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani 

Sekolah Dasar Kecamatan Wonopringgo. 

 

1.2 Permasalahan 

Dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang akan 

diteliti, dianalisis, dan diusahakan pemecahannya. Dalam penelitian ini 

permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : 

- Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan 

jasmani Sekolah Dasar Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman serta penafsiran-

penafsiran yang digunakan, maka penulis menganggap perlu untuk menegaskan 

istilah-istilah sebagai berikut : 

1.3.1 Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani merupakan bagian integral pendidikan secara 

keseluruhan yang mampu mengembangkan anak atau individu secara utuh dalam 

arti mencakup aspek-aspek jasmani, intelektual (kemampuan interpertif), 

emosional dan moral spiritual yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan 

aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat. 
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1.3.2 Proses pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Proses disini dimaksudkan sebagai kegiatan inti dari pelaksanaan proses 

pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan melalui 

modul. Pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal 

tersebut tentunya menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif. Proses belajar dikatakan efektif apabila seluruh peserta 

didik terlibat secara efektif baik mental, fisik maupun sosialnya. 

Dari segi proses pembelajaran dikatakan berkualitas jika seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar (75 %) peserta didik terlibat secara aktif, baik 

fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, juga menunjukkan 

kegairahan belajar, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri sendiri. 

Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil jika terjadi 

perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya, atau setidak-

tidaknya sebagian besar (75 %). Lebih lanjut proses pembelajaran dikatakan 

berhasil dan berkualitas jika masukan merata, menghasilkan out put yang banyak 

dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat 

dan pembangunan (Muhammad Mutoin, 2006: 5). 

 
1.3.3 Survei 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989: 4) survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data yang pokok. 

Penelitian survei dapat digunakan untuk maksud : 
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(1) penjajagan (eksploratif ), 

(2) deskriptif, 

(3) penjelasan ( explanatory ), 

(4) evaluasi, 

(5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu dimasa akan datang, 

(6) penelitian operasional, 

(7) pengembangan indikator sosial. 

 
Survei yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pengambilan data 

dari unit atau individu dari suatu lembaga pendidikan dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data yang pokok. Dalam hal ini seluruh guru pendidikan 

jasmani Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

- Untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan guru pendidikan 

jasmani di Sekolah Dasar Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada : 

1.5.1 Sekolah 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah 

sehingga dapat memberikan masukan atau pengarahan kepada guru pendidikan 

jasmani secara tepat. 
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1.5.2 Guru pendidikan jasmani 

Sebagai subyek pembelajaran maka diharapkan akan memberikan 

masukan kepada guru pendidikan jasmani dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

proses pembelajaran guru pendidikan jasmani terutama dalam memupuk sikap 

profesional. 

 
1.5.3 Pemerintah  

Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan terutama 

yang berkaitan dengan keberadaan guru pendidikan jasmani. 

 
1.5.4 Penulis 

Sebagai bahan masukan dalam menata diri untuk mencapai tahapan guru 

yang profesional. 

 
1.5.5 Masyarakat 

Memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat 

tentang pentingnya pendidikan jasmani di sekolah sehingga mereka dapat 

meningkatkan partisipasinya dalam bidang pendidikan jasmani. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pembelajaran 

Belajar sering kali diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang sebagai hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap tingkah laku, keterampilan, kecakapan 

kebiasaan serta aspek-aspek lain yang ada pada diri individu yang belajar. 

Dalam proses pembelajaran, unsur proses belajar mengajar memang 

berperan penting yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan akan sangat 

menentukan keberhasilan siswa. Oleh karena itu penting sekali bagi guru untuk 

memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa, agar dia dapat 

memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan 

serasi bagi siswa. 

Menurut W.S.Winkel dalam Muhammad Mutoin (2006: 7) belajar ialah 

suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai-nilai sikap. 

Belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses, artinya dalam belajar akan 

terjadi proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan masalah, menyimak 

dan latihan. Seseorang dikatakan belajar karena adanya indikasi melakukan proses 

tersebut secara sadar dan menghasilkan perubahan tingkah laku siswa yang 
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diperoleh berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud 

adalah nara sumber, teman, guru, situasi dan kondisi nyata, lingkungan alam, 

lingkungan buatan, dan lain-lain yang dapat dijadikan sumber belajar siswa. 

Perwujudan perubahan tingkah laku yang diperoleh dari hasil belajar adalah 

adanya peningkatan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

(Sri Anitah W, 2008: 2.5). 

Berdasarkan penulisan tersebut penulis menyimpulkan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku seseorang baik berupa jasmani maupun rohani 

dikarenakan pengalaman. 

Adapun faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah yang ada 

pada individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang di 

luar individu. Berdasarkan kedua faktor tersebut dapat dibagi menjadi beberapa 

segi pokok antara lain : 

1. Faktor intern, terdiri faktor jasmaniah, psikologis, dan faktor kelelahan. 

2. Faktor ekstern, terdiri dari faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Adapun faktor-faktor tersebut, faktor eksternal yang berpengaruh paling 

banyak terhadap proses dan hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar 

adalah lingkungan sekolah yaitu : guru, sarana belajar, kurikulum, teman-teman di 

kelas, kedisiplinan dan peraturan sekolah yang ada. Guru merupakan faktor yang 

paling berpengaruh terhadap proses maupun hasil belajar, sebab guru merupakan 

manajer atau sutradara dalam kelas.  
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Proses adalah runtutan perubahan ( peristiwa ) perkembangan, suatu 

proses belajar adalah tingkatan dan fase yang dilalui anak atau sasaran didik 

dalam mempelajari sesuatu. 

Menurut Sri Anitah W (2008: 2.6) terdapat 4 pilar yang perlu 

diperhatikan dalam proses belajar yaitu belajar untuk mengetahui ( learning to 

know ),  belajar untuk berbuat ( learning to do ), belajar untuk hidup bersama ( 

learning to live together ), belajar untuk menjadi  ( learning to be ). Semua itu 

harus dapat diterapkan pada proses belajar di Sekolah Dasar baik dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pembelajaran dalah proses 

interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen atau 

unsur : tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa dan guru (Sri Anitah W, 2008: 

1.15). 

Hamalik dalam Muhammad Mutoin (2006: 9) menjelaskan bahwa 

mengajar dalam hal ini berhubungan dengan diri guru sebagai pendidik. Sebagai 

pendidik dituntut untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang efektif serta 

mampu mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa lebih optimal. Dalam 

proses belajar mengajar dan menentukan organisasi pengelolaan interaksi belajar 

mengajar serta hasil belajar. Proses belajar mengajar sendiri diartikan sebagai 

perpaduan dua aktivitas belajar dan aktivitas mengajar. Aktivitas belajar 

merupakan suatu bentuk pertumbuhan, perubahan pada diri seseorang yang 

dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan 

latihan, sedangkan aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam 
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kontek mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi yang harmonis antara 

pengajar dengan yang belajar. 

Komponen-komponen proses belajar mengajar diantaranya adalah (1) 

tujuan belajar; (2) materi pelajaran; (3) metode belajar; (4) sumber belajar;  (5) 

media untuk belajar; (6) manajemen interaksi belajar mengajar; (7) evaluasi 

belajar; (8) anak yang belajar; (9) guru yang mengajar dan kompeten; (10) 

pengembangan dalam proses mengajar. 

Peranan ( role ) guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus 

dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Peran guru di sekolah 

sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil 

pembelajaran siswa, pengarah pembelajaran, dan sebagai pembimbing siswa 

(H.M. Surya, 2007: 4.20). 

Guru SD memegang peranan yang penting dalam mendidik siswa di SD 

sebagai lanjutan pendidikan dalam keluarga dan mempersiapkan pendidikan 

selanjutnya. 

Menurut H.M. Surya (2007: 4.9) para guru diharapkan selalu berusaha 

mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya, 

antara lain : 

a. mengikuti kegiatan ilmiah, 

b. mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan, 

c. melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

d. menelaah kepustakaan, membuat karya ilmiah, 

e. memasuki organisasi profesi (PGRI) 
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Jadi untuk meningkatkan kualitas guru atau mengembangkan profesinya 

sebaiknya mengikuti kegiatan profesi, dimana saat ini di kecamatan-kecamatan 

terdapat kegiatan KKG (Kegiatan Kerja Guru), yang mengadakan pertemuan 

setiap satu minggu sekali untuk membahas berbagai macam persoalan di sekolah 

termasuk administrasi sekolah.  

 

2.2 Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani 

untuk mencapai tujuan pendidikan (Rusli Lutan, 2002: 1). 

Pendidikan jasmani adalah wahana untuk mendidik anak. Pendidikan 

jasmani merupakan alat untuk membina anak muda agar kelak mereka mampu 

membuat keputusan terbaik tentang aktivitas jasmani yang dilakukan dan 

menjalani pola hidup sehat di sepanjang hayatnya.Tujuan ini akan dicapai melalui 

penyediaan pengalaman langsung dan nyata berupa aktivitas jasmani (Rusli 

Lutan, 2002: 18). 

Menurut Abdulkadir Ateng dalam Muhammad Mutoin (2006:11) Batasan 

pendidikan jasmani yang dilakukan oleh UNESCO dalam International charter of 

psycology education of sport, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan 

seseorang sebagai individu maupun seseorang anggota masyarakat yang 

melakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam 

rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, 

kecerdasan pembentukan watak. 
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Menurut Ras Jrop dalam Muhammad Mutoin (2006: 10) pendidikan 

jasmani adalah suatu aspek dari pendidikan total, karena itu selalu berurusan 

dengan manusia secara integral. Pendidikan jasmani adalah pergaulan pedagogi 

dalam dunia gerak dan pengalaman jasmani.  

Rijdorp dalam Ade Mardiana ( 2009: 1.11) mengatakan bahwa 

pendidikan jasmani itu pendidikan yang menolong anak, dan orang muda menuju 

kedewasaannya. Pendidikan jasmani merupakan pergaulan pendidikan dalam 

bidang gerak dan pengetahuan tentang tubuh. 

Jadi tujuan pendidikan jasmani yaitu memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus 

mengembangkan potensi anak, baik dalam aspek fisik, mental, sosial dan 

emosional. 

Pendidikan jasmani mengandung potensi yang besar untuk memberikan 

sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh 

(Rusli Lutan, 2002: 19). 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, pengembangan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan prilaku hidup sehat dan aktif, sikap positif 

dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani 

psikomotor, kognitif dan afektif setiap siswa. 
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2.3 Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Dalam suatu proses belajar mengajar seorang guru memegang peranan 

penting yaitu memberikan bantuan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dengan bantuan guru diharapkan siswa akan lebih mudah dalam 

memahami pelajaran yang diberikan. Menurut Nana Sujana dalam Muhammad 

Mutoin (2006:12) mengajar adalah membimbing kegiatan siswa belajar. Mengajar 

adalah mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar siswa 

sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa melalui kegiatan belajar. 

Menurut Rusli Lutan (2002 : 8) mengajar adalah keterampilan untuk mengelola 

suatu lingkungan yang memungkinkan siswa memperoleh sesuatu, yaitu 

perubahan perilaku yang diharapkan, hasil dari belajar dan membentuk mata 

rantai antara perlakuan guru dan perubahan perilaku pada siswa. Menurut ahli lain 

mengajar diartikan sebagai suatu proses mengorganisasi atau menata sejumlah 

sumber potensi secara baik dan benar sehingga terjadi proses belajar anak. 

Implikasi dari pengertian tersebut bahwa peranan guru adalah mentranmisikan 

atau mendistribusikan pengetahuan kepada anak-anak semata. 

Pada dasarnya kegiatan mengajar itu merupakan seperangkat dari 

kegiatan yang direncanakan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang akan diberikan kepada orang yang ingin mendapatkan ilmu dan 

keterampilan dari orang yang mengajar. 

 
 Asas dan Landasan Pendidikan Jasmani 

Menurut Adang Suherman dalam Muhammad Mutoin (2006: 12) asas 

dan landasan pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai dasar dalam pendidikan 
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jasmani. Asas dan landasan pendidikan jasmani secara umum dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Perkembangan fisik 

Perkembangan fisik berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-

aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang 

(physical fitness). 

2. Perkembangan gerak 

Perkembangan gerak berhubungan erat dengan kemampuan melakukan gerak 

secara efektif, efisien, halus, indah dan sempurna. 

3. Perkembangan mental 

Perkembangan mental berhubungan dengan kemampuan berfikir dan 

menginteraksikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani. 

4. Perkembangan sosial 

Perkembangan sosial berhubungan dengan kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

 
Perilaku peserta didik itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi 

disebabkan keikutsertaan secara aktif untuk melaksanakan tugas-tugas ajar yang 

direncanakan dan dikelola oleh guru. Upaya guru dalam mengelola prilaku yaitu 

mengendalikan dan mengontrol aktivitas jasmani para siswa. 

 

 Faktor-Faktor dalam Pencapaian Tujuan dalam Program Pembelajaran 

Menurut Nadisah dalam Muhammad Mutoin (2006: 13) ada beberapa 

faktor dalam menyusun perencanaan pengajaran, faktor tersebut antara lain : 
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1. Ranah Jasmani 

Ranah yang merupakan sasaran untuk meningkatkan kemampuan berfungsi 

normalnya sistem-sistem yang ada dalam tubuh sehingga individu yang 

bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tuntutan 

lingkungan. Sasaran dari ranah ini adalah kekuatan ( otot ), daya tahan, 

fleksibility atau kelentukan. 

 
2. Ranah Psikomotor 

Ranah ini menggambarkan sasaran-sasaran berupa keterpaduan koordinasi 

antara  

sistem persyaratan dan sistem perototan untuk menghasilkan gerakan yang 

dinilai. 

Adapun rincian ranah ini adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan gerak perseptual, yaitu kemampuan menginterprestasi, 

merespon suatu stimulus ( rangsang ). 

b. Kemampuan-kemampuan gerak fundamental yaitu keterampilan 

manipulatif. 

 
3. Ranah Kognitif 

Ranah ini dimaksudkan untuk menggambarkan sasaran-sasaran yang bersifat 

intelektual dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan mengingat, 

memproses dan mengambil keputusan secara jitu dan tepat. 

Ranah ini terdiri dari : 
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a. Pengetahuan yaitu mengembangkan, memperluas dan memperdalam 

pengetahuan. 

b. Kemampuan dan keterampilan intelektual. 

 
4. Ranah Efektif 

Ranah ini untuk menggambarkan sasaran-sasaran yang berkenaan dengan 

pengembangan sikap dan pribadi anak didik untuk tetap langgeng dalam 

penyesuaian diri dengan budaya dan lingkungan.  

Rincian untuk ranah afektif ini adalah sebagai berikut : 

a. Sikap merespon secara sehat terhadap aktifitas jasmani, yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah : 

1) Pengembangan reaksi positif. 

2) Apresiasi terhadap pengalaman-pengalaman estetis. 

3) Pengenalan potensi-potensi kegiatan. 

4) Kemampuan untuk bisa menikmati aktivitas olahraga. 

5) Menjadi penonton yang baik yang menghargai penampilan yang luar 

biasa dalam olahraga. 

 
b. Perwujudan diri mencakup sasaran-sasaran yaitu : 

1) Menyadari akan tubuh sendiri. 

2) Pengetahuan tentang kemampuan-kemampuan yang dapat diterima 

orang lain. 

3) Kemampuan untuk menentukan tingkat aspirasi. 
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c. Harga diri 

Yaitu persepsi diri yang merujuk pada keyakinan dasar individu secara 

utuh tentang dirinya atas dasar pengalaman-pengalaman yang lalu.                

 
 Karakteristik Pendidikan Jasmani 

Karakteristik pendidikan jasmani sekolah dasar adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari 

dan mengkaji gerak manusia secara interdisipliner. Gerak manusia adalah 

aktivitas jasmani yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani dan keterampilan motorik, mengembangkan sikap dan prilaku agar 

terbentuk gaya hidup yang aktif. Aktivitas yang dilakukan berupa aktivitas 

bermain, permainan dan olah raga. 

2. Pendidikan jasmani menggunakan pendekatan interdisipliner, karena 

melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti anatomi, fisiologi, psikologi, 

sosiologi dan ilmu-ilmu yang lain. Pendukung utama pendidikan jasmani 

adalah ilmu keolahragaan yang mencakup filsafat olahraga, sejarah olahraga, 

pedagogi olahraga, sosiologi olahraga dan biomekanika olahraga. 

3. Materi pendidikan jasmani merupakan kajian terhadap gerak manusia yang 

dikemas dalam muatan esensial, faktual dan aktual (Depdiknas, 2004).  

 

 Ciri – Ciri Tugas - tugas Perkembangan Anak Pada Masa Usia Sekolah Dasar 

Banyak ahli menganggap, bahwa masa anak usia sekolah dasar ( 6/7 – 

12/13 tahun ), memerlukan masa tenang atau masa latent. Apa yang telah dipupuk 

pada masa-masa sebelumnya akan berlangsung terus untuk masa-masa berikutnya. 



 

 

20

Tahapan usia ini disebut juga sebagian usia kelompok ( gang age ). Pada masa ini 

anak mulai mengalihkan perhatian dan hubungan intim dalam keluarga, dapat 

bekerjasama antar teman, dan bersikap spirit terhadap kerja dan belajar. Untuk itu 

seorang guru harus mampu memahami hal sebagai berikut : 

a. Ciri-ciri utama perkembangan anak usia Sekolah Dasar diantaranya : 

1) Adanya dorongan yang kuat pada anak usia ini untuk keluar dari rumah 

dan masuk kedalam kelompok sebaya ( per group ). 

2) Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada usia ini, baik fisik 

maupun mental dan mendorong anak untuk masuk ke dalam dunia 

permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik, 

terutama otot-otot. 

3) Adanya dorongan mental untuk memasuki dunia konsep-konsep logika, 

simbol ( lambang ) dan bentuk-bentuk komunikasi secara dewasa. 

4) Keterampilan menolong diri sendiri, misalnya mandi, berpakaian, 

berdandan, makan dan minum, biasanya tidak perlu ditolong lagi. 

5) Keterampilan bantuan sosial, seperti anak telah mampu membantu 

tugas-tugas rumah tangga, menyapu, membereskan kamar tidur sendiri, 

mencuci dan sebagainya. 

6) Keterampilan sekolah, seperti keterampilan menulis, mengarang, 

membaca, berhitung, menggambar, menyanyi, membuat prakarya dan 

sebagainya. 

7) Keterampilan bermain, meliputi keterampilan dalam berbagai jenis 

permainan seperti main bola, mengendarai sepeda, sepatu roda, bulu 

tangkis dan lain-lain. 
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b. Tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada masa Sekolah Dasar 

ini adalah : 

1) Belajar keterampilan fisik untuk pertandingan biasanya sehari-hari. 

2) Membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sebagai organisme yang 

sedang tumbuh kembang. 

3) Belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. 

4) Belajar peranan sosial yang sesuai sebagai pria dan wanita. 

5) Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan 

berhitung. 

6) Mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari. 

7) Mengembangkan kata hati, moralitas, dan satu skala nilai-nilai. 

8) Mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan institusi 

sosial. 

 
Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar sesuai 

dengan prinsip Developmentally Approriate Practice ( DAP ), atau praktik 

pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak, hendaknya 

dipertimbangkan aspek pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan anak usia 

sekolah dasar (Rusli Ibrahim, 2002 : 5 – 8). 

 

 

2.4 Perencanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani 

Pengajaran harus direncanakan untuk mempermudah belajar mengajar 

agar lebih bermakna. Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar 
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pengajarannya berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu, 

ialah guru tersebut senantiasa membuat perencanaan mengajar sebelumnya. 

Guru juga harus menyadari bahwa tujuan pengajaran adalah untuk 

membentuk kepribadian peserta didik dengan cara membelinya dengan 

seperangkat materi pengajaran. 

Menurut Conny Semiawan, dkk dalam Muhammad Mutoin (2006: 18) 

dalam merencanakan suatu pelajaran seorang guru harus mempertimbangkan 

beberapa hal agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara lain : 

1. Memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan 

sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan. 

2. Membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajaran 

terhadap pencapaian tujuan pendidikan. 

3. Menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan 

prosedur yang digunakan. 

4. Membantu guru dalam mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat siswa, 

dan mendorong motivasi belajar. 

5. Mengurangi kegiatan yang bersifat trial and eror dalam mengajar dengan 

adanya organisasi kurikuler yang lebih baik, metode yang tepat dan 

menghemat waktu. 

6. Siswa akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh 

mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai harapan-harapan mereka. 
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7. Memberikan kesempatan bagi guru untuk memajukan pribadinya dan 

perkembangan profesionalnya. 

8. Membantu guru memiliki perasaan percaya diri sendiri dan jaminan atas diri 

sendiri. 

9. Membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa 

memberikan bahan-bahan yang up to date kepada murid. 

 
Ischag Anwar dalam Muhammad Mutoin (2006 : 20) menjelaskan bahwa 

dalam merencanakan seorang guru harus menyusun rencana pengajaran dengan 

berpedoman pada kurikulum yang sedang berlaku. Yang terdiri program semester, 

analisis program pengajaran, pembuatan satuan pelajaran, program tes sumatif dan 

formatif. 

1. Program Semester 

Guru pendidikan jasmani menyusun program ini menjelang awal semester 

berpedoman pada GBPP dan buku sumber. Dalam membuat program 

semester ini guru pendidikan jasmani akan mengisi format program semester 

dan mengisinya sesuai dengan mata pelajaran yang ada di GBPP dihitung 

jumlah pokok bahasan yang akan diselesaikan dalam satu semester. 

2. Analisis Materi Pelajaran Pendidikan Jasmani 

Analisis Materi Pelajaran ( AMP ) adalah hasil dari kegiatan yang 

berlangsung sejak seorang guru mulai meneliti isi GBPP kemudian mengkaji 

materi, menjabarkan serta mempertimbangkan penyajiannya. AMP adalah 

salah satu bagian dari rencana kegiatan belajar mengajar yang berhubungan 

erat dengan materi pelajaran dan strategi penyajiannya. Adapun fungsi AMP 
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sebagai acuan untuk menyusun program pengajaran yaitu program tahunan, 

program catur wulan, program satuan pelajaran, dan rencana pengajaran. 

 
3. Pembuatan Satuan Pelajaran Pendidikan Jasmani 

Guru pendidikan jasmani sebelum melakukan pengajaran terlebih dahulu 

membuat satuan pelajaran bidang studi yang akan diajarkan, dengan 

berpedoman pada GBPP dan sumber. 

Satuan pelajaran adalah suatu program belajar mengajar yang terperinci 

memuat tujuan instruksonal umum instruksional khusus, materi pelajaran, 

kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber serta evaluasi ( penilaian ). 

 
4. Program Tes Formatif dan Tes Sumatif Pendidikan Jasmani 

a. Tes Formatif 

Tes formatif adalah tes yang dilaksanakan dengan maksud untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi ajar setelah 

mengikuti suatu program pembelajaran tertentu dan berguna untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar untuk mendapatkan umpan balik  ( 

Feed back ), baik guru maupun bagi siswa. 

Tes formatif dilaksanakan pada tiap akhir suatu sub pokok bahasan atau 

akhir setiap program pembelajaran tertentu. Adapun bentuk formatif 

seperti ulangan-ulangan harian dan praktek. 

 

b. Tes Sumatif 



 

 

25

Tes sumatif dilaksanakan untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar 

siswa terhadap bidang studi tertentu, biasa disebut ulangan umum, bisa 

juga dengan istilah lain yaitu Tes Hasil Belajar ( THB ). Tes Prestasi 

Belajar          ( TPB ) atau Evaluasi Tahab Belajar Akhir ( EBTA ) atau 

juga Ujian Akhir Sekolah ( UAS ). 

 

2.5 Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, 

keputusan dan sebagainya (KBBI, 2007 : 627). Setelah perencanaan dan satuan 

pelajaran dibuat maka selanjutnya guru pendidikan jasmani berpedoman pada 

tujuan instruksional khusus yang telah dibuat pada program satuan pelajaran atau 

Rencana Program Pengajaran ( RPP ). Dalam pelaksanaan pembelajaran ini 

rangkaian kegiatan yang dilakukan guru pendidikan jasmani yaitu melakukan pre-

tes terlebih dahulu sebelum memasuki mata pelajaran yang akan diberikan pada 

siswa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

keterampilan siswa pada mata pelajaran pendidikan jasmani yang akan diberikan 

padanya. Setelah pre-tes berlangsung maka guru pendidikan jasmani akan 

memasuki pada kegiatan belajar mengajar. Setelah kegiatan belajar mengajar 

selesai maka diakhiri dengan post-test untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

menyerap materi yang telah diajarkan. 

 

 

2.6 Evaluasi 



 

 

26

Setiap guru mempunyai kewajiban dan keharusan mengadakan kegiatan 

evaluasi hasil belajar yang bisa di informasikan kepada lembaganya dan siswa 

baik secara perorangan ataupun kelompok untuk mengetahui kemajuan, 

kekurangan atau kelemahan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh 

seorang guru. 

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran yang dilaksanakan. Alat evaluasi dikembangkan berdasarkan 

kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa atau tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan (Sri Anitah W, 2008 : 9.11) 

Evaluasi merupakan bagian penting dalam pendidikan, terutama 

kaitannya dengan proses belajar mengajar untuk mengukur keberhasilan belajar.  

Adapun tujuan dari evaluasi diantaranya untuk : 

1. Mengetahui status siswa. 

2. Mengadakan seleksi. 

3. Mengetahui prestasi siswa. 

4. Mengetahui kelemahan dan kesulitan siswa. 

5. Mengadakan pengelompokan. 

6. Memberi motivasi. 

7. Penempatan siswa. 

8. Memberikan data pada pihak tertentu. 

Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud evaluasi adalah suatu usaha 

untuk membandingkan atau patokan tertentu. 
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Bentuk penghargaan evaluasi atau penilaian hasil belajar pada dasarnya 

ada dua jenis yaitu : 

a. Bentuk kuantitatif 

Bentuk ini menggunakan angka untuk memberikan harga tentang hasil 

belajar, misalnya : 40, 50, 60, 70, 80, dan seterusnya, 4, 5, 6, 7, 8 dan 

seterusnya dengan bobot 0, 1, 2, 3, dan 4. 

b. Bentuk kualitatif 

Bentuk ini memberikan penghargaan yang diberikan kepada siswa tentang 

hasil belajar dalam bentuk verbal, misalnya : Baik Sekali ( BS ), Baik ( B ), 

Cukup      ( C ), Kurang ( K ), Kurang Sekali ( KS ), dan sebagainya atau 

pernyataan lain yang sejenis sebagai ilustrasi diketengahkan berbagai jenis 

penghargaan yang berkaitan dengan bentuk kualitatif untuk keterampilan 

olahraga yang sudah dilakukan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan 

dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Penggunaan metodologi 

penelitian dalam satu penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian 

serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Penggunaan metodologi penelitian sangat bermanfaat sekali dalam 

menunjang terselesaikannya suatu penelitian. Adapun metodologi penelitian ini 

meliputi : 

3.1 Populasi 

Menurut kamus riset karangan Komarudin, yang dimaksudkan populasi 

adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. 

Populasi penelitian adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 130). Populasi dalam penelitian ini adalah guru pendidikan 

jasmani Sekolah Dasar Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 

sebanyak 28 guru yang bertugas di 28 Sekolah Dasar Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan  pada tahun ajaran 2008 / 2009. 

 
3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 131). 

Tehnik pengambilan sampel atau tehnik sampling yang digunakan dalam  



 

 

penelitian ini adalah “Total Sampling”. Menurut Sutrisno Hadi (1976 : 13) dalam 

Muhammad Mutoin (2006: 26) bahwa  “Total Sampling adalah tehnik sampling 

yang paling sempurna, karena tidak ada alasan yang menganggap total sampling 

sebagai sampel yang menyeleweng”. Didalam penelitian ini peneliti mengambil 

seluruh guru pendidikan jasmani sekolah dasar Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 28 orang guru di 28 Sekolah Dasar pada 

tahun pelajaran 2008 / 2009. 

 
3.3 Variabel Penelitian 

Dalam melakukan observasi tentunya perlu ditentukan karakter yang 

akan diobservasi dari unit amatan yang disebut variabel. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2006: 118) variabel adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Disini penulis membagi menjadi : 

1) Variabel terikat, yaitu variabel yang menjadi akibat dari suatu penyebab. 

Variabel terikat dari penelitian ini adalah proses pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

2) Variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi / menjadi penyebab 

variabel dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah hal-hal yang 

mempengaruhi dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah 

Dasar Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 

2009. 

 
3.4 Metode Pengumpulan Data 

1) Metode Kuesioner atau Pemberian Angket 



 

 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006 : 151). 

Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

menggunakan angket yang berisi pernyataan-pernyataan yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Tujuan dari tehnik ini adalah untuk memperoleh data dari pihak 

dan responden yaitu guru pendidikan jasmani. Adapun pertanyaan tersebut 

mengenai proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008 / 2009. 

Jenis angket dalam penelitian ini adalah : 

a. Dilihat dari cara menjawabnya menggunakan angket tertutup, responden 

tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. 

b. Dilihat dari jawaban yang diberikan adalah angket langsung.  

c. Dilihat dari segi bentuknya menggunakan angket jenis pilihan ganda. 

 

2) Metode Dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 

menyelediki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya ( Suharsimi 

Arikunto, 2006: 158 ). 

Dalam penelitian ini yang didokumentasikan adalah daftar nama guru 

pendidikan jasmani Sekolah Dasar di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 

Pekalongan tahun ajaran  2008 / 2009. Data ini digunakan untuk mengetahui 

kesamaan jumlah kelompok dalam populasi. 



 

 

3.5 Sumber Data 

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah setiap guru pendidikan 

jasmani Sekolah Dasar di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

Sumber data yang diperoleh yaitu dari hasil angket yang diberikan pada guru 

pendidikan jasmani yang menjadi sampel, dokumen disini digunakan sebagai 

bahan pendukung dari hasil penelitian yang dilakukan. 

 
3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 160). Instrumen penelitian yang dipakai adalah angket 

atau kuesioner. 

Tabel 1.  
Kisi-kisi Angket Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 
Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan  

Tahun Pelajaran 2008 / 2009 
 

No Indikator Sub Indikator Butir Soal 

1. Perencanaan 

Pembelajaran 

1. Penyusunan Program Pengajaran 1, 2, 3, 4 

 2. Persiapan Pengajaran 5, 6, 7, 8, 9 

 3. Perencanaan Alat Evaluasi 10, 11, 12 

2. Pelaksanaan 

Pembelajaran 

1. Penguasaan Materi 13, 14, 15, 16, 17 

 2. Metode Mengajar 18, 19, 20, 21, 22 

 3. Penggunaan Sarana dan Prasarana 23, 24, 25 

 4. Kreativitas Mengajar 26, 27, 28, 29 

3. Evaluasi 1. Praktek Ketrampilan 30, 31, 32, 33 

  2. Prosedur Penilaian 34, 35, 36, 37 

  3. Aspek Nilai Akhir 38, 39, 40 



 

 

3.7 Uji Coba Istrumen 

Instrumen yang baik harus valid. Maka dari itu, sebelum instrumen 

tersebut digunakan untuk mengambil data, harus diujicobakan terlebih dahulu. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan (Suharsimi Arikunto, 2006: 168). 

Instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket. Uji coba instrumen ini 

dilaksanakan di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan dengan jumlah 

sampel 18 guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar. Dalam penelitian ini uji 

validitas menggunakan bantuan Komputer program SPSS  Versi 10. Instrumen 

angket berjumlah 40 butir soal, dan terdapat 1 butir soal yang gugur yaitu butir 

soal no. 11, sehingga terdapat 39 butir soal yang sahih. 

Untuk menentukan butir soal itu valid atau tidak yaitu jika r hitung lebih 

besar dari pada r tabel maka butir soal itu valid, demikian sebaliknya jika r hitung 

lebih kecil dari r tabel maka butir soal tersebut tidak valid. Dimana r tabel untuk 

taraf signifikansi 5 %  dengan N = 18 adalah 0,468. 



 

 

Tabel 2. 
REKAPITULASI HASIL UJI COBA ANGKET PROSES PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN JASMANI GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR DI 
KEC. LEBAKBARANG KAB. PEKALONGAN  

TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 
 

No Indikator Sub Indikator No. 
Soal 

Nilai 
Koefisien r r tabel Keterangan 

1. Perencanaan 
Pembelajaran 

1. Penyusunan 
Program 
Pengajaran 

1
2 
3 
4 

0.589
0.679 
0.579 
0.485 

0.468 
0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Valid 
Valid 
Valid 

  2. Persiapan 
Pengajaran 

5
6 
7 
8 
9 

0.503
0.472 
0.573 
0.509 
0.571 

0.468 
0.468 
0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

  3. Perencanaan 
Alat Evaluasi 

10
11 
12 

0.561
0.455 
0.587 

0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Tidak Valid 

Valid 
2. Pelaksanaan 

Pembelajaran 
1. Penguasaan 

Materi 
13
14 
15 
16 
17 

0.527
0.515 
0.507 
0.577 
0.527 

0.468 
0.468 
0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

  2. Metode 
Mengajar 

18
19 
20 
21 
22 

0.659
0.480 
0.696 
0.734 
0.811 

0.468 
0.468 
0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

  3. Penggunaan 
Sarana dan 
Prasarana 

23
24 
25 

0.810
0.518 
0.566 

0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Valid 
Valid 

  4. Kreativitas 
Mengajar 

26
27 
28 
29 

0.480
0.523 
0.594 
0.701 

0.468 
0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Valid 
Valid 
Valid 

3. Evaluasi 1. Praktek 
Ketrampilan 

30
31 
32 
33 

0.515
0.823 
0.743 
0.497 

0.468 
0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Valid 
Valid 
Valid 

  2. Prosedur 
Penilaian 

34
35 
36 
37 

0.517
0.543 
0.514 
0.485 

0.468 
0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Valid 
Valid 
Valid 

  3. Aspek Nilai 
Akhir 

38
39 
40 

0.534
0.564 
0.550 

0.468 
0.468 
0.468 

Valid
Valid 
Valid 

     
 



 

 

3.8 Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat penting karena dengan 

analisis data hipotesis yang ditetapkan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya 

dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis 

data statistik, pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan dan analisis kuantitatif 

yang meliputi : 

3.8.1 Editing 

Yaitu suatu proses yang dilakukan setelah semua kuesioner dikembalikan 

dan terkumpul semua. Kemudian dilihat apakah dalam jawaban kuesioner tersebut 

sudah terisi semua atau belum. 

3.8.2 Skoring 

Instrumen dalam penelitian ini perlu diberi skor. Hal tersebut dilakukan 

untuk mempermudah penghitungan dalam analisa data. 

Menurut Sugiyono dalam Luki Maryana (2001: 42) Skoring yaitu 

kegiatan berupa pemberian nilai atau skor pada jawaban pada daftar pertanyaan 

untuk memperoleh data kuantitatif yang kemudian dianalisis dengan tujuan untuk 

mengetahui keadaan atau dari tiap-tiap jawaban responden. Teknik pemberian 

skor dengan menggunakan skala Likert dengan empat opsi jawaban yang 

penilaiannya bergerak dari 1 sampai 4. 

Pedoman pemberian skor sebagai berikut : 

a. Untuk jawaban “Selalu” diberi skor 4. 

b. Untuk jawaban “Sering” diberi skor 3. 

c. Untuk jawaban “Kadang-kadang” diberi skor 2. 

d. Untuk jawaban “Tidak pernah” diberi skor 1. 



 

 

Adapun tehnik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian 

ini adalah mengetahui bagaimana proses pembelajaran pendidikan jasmani 

terhadap guru-guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar  Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan. 

Menurut Mohamad Ali dalam Muhammad Mutoin (2006: 29) analisis 

data yang dilakukan untuk mengungkap hal ini menggunakan analisis deskriptif 

prosentase dengan perhitungan menggunakan rumus  : 

DP : 
N
n  x 100 % 

Keterangan : 

DP =  skor yang diharapkan 

N  =  jumlah skor maksimum  

n  =  jumlah skor yang diperoleh 

 
Mengingat data yang akan diperoleh berwujud frekuensi, maka analisis 

statistik yang digunakan untuk mengungkap kecenderungan proses pembelajaran 

pendidikan jasmani terhadap guru-guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan adalah dengan menggunakan 

analisis “Chi Kuadrat”. Chi Kuadrat adalah suatu tehnik statistik yang 

memungkinkan pendidik menilai probilitas untuk memperoleh perbedaan 

frekuensi yang diharapkan (f h ) dengan frekuensi hasil observasi (f 0 ). 

Dalam pengolahan data dengan rumus chi kuadrat adalah merupakan 

analisis data secara statistik, dan hipotesis yang akan diuji kebenarannya didalam 

perhitungan statistik itu harus diubah dulu menjadi hipotesis nihil. 



 

 

Rumus chi kuadrat. 

X 2 = ∑
fh

fhfo 2)( −  

Keterangan : 

X 2  = Chi kuadrat 

fo = Frekuensi yang diperoleh ( hasil observasi ) . 

fh = Frekuensi yang diharapkan  

∑  = Sigma  

 

(Zainal Mustafa EQ, 1995 : 89) 

 

Besarnya harga frekuensi yang diharapkan (fh) dihitung dengan rumus : 

 
=fh Jumlah sebaris x jumlah sekolom 

                          Jumlah data 

 

(Zainal Mustafa EQ, 1995 : 89) 

 

Dalam perhitungan ini kemungkinan hasilnya sebagai berikut : 

1. Kemungkinan hasil yang diperoleh, ialah bila X 2 dari hasil perhitungan         

( X 2 hitung ) menunjukkan hasil lebih besar atau sama dengan  X 2  tabel       

( dk = k - 1 dan taraf signifikan 5 % ) maka hipotesis nihil di tolak, yang 

mana berarti aspek atau faktor dalam proses pembelajaran pendidikan 

jasmani di Sekolah Dasar Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 

cenderung efektif. 



 

 

2. Kemungkinan bila X 2  dari hasil perhitungan ( X 2 hitung ) lebih kecil dari 

X 2 tabel (dk = k - 1 dan taraf signifikan 5 % ) maka hipotesis diterima, yang 

mana berarti aspek atau faktor dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan cenderung tidak efektif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Dari hasil data yang telah diolah melalui tahapan metode, maka 

didapatkan serangkaian hasil penelitian sebagai berikut :  

1. Frekuensi Jawaban Responden pada Perencanaan Pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran adalah suatu perencanaan pembelajaran untuk 

mempermudah proses pembelajaran agar lebih bermakna.  

Adapun indikator pengukuran terhadap perencanaan pembelajaran, 

sebagai berikut: (1) menyusun program pengajaran, (2) persiapan pengajaran, (3) 

perencanaan alat evaluasi. Frekuensi jawaban responden atas item-item 

pertanyaan penyusunan program pengajaran, sebagai berikut: 

Gambar 1 
Distribusi Frekuensi Penyusunan Program Pengajaran 
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Dari Gambar Penyusunan Program Pengajaran Pendidikan Jasmani di 

Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada tahun 

pelajaran 2008/2009 terhadap 28 responden, dapat dilihat yang dikategorikan 

sangat baik 15 orang ( 53 % ). Sedangkan yang dikategorikan baik sebanyak 12 

orang           ( 43 % ). Untuk kategori cukup sebanyak 1 orang ( 4 % )  dan 

kategori kurang sebesar ( 0% ). 

Frekuensi   jawaban   responden   atas   item-item   pertanyaan   persiapan 

pengajaran, sebagai berikut : 

Gambar 2 
Distribusi Frekuensi Persiapan Pengajaran 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar persiapan pengajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008/2009 

terhadap 28 responden, dapat dilihat bahwa yang dikategorikan sangat baik 10 

orang ( 36 % ), yang dikategorikan baik 17 orang ( 60 % ), untuk kategori cukup 

sebanyak 1 orang ( 4 % ), dan dikategorikan kurang sebesar  0 %.  
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Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

perencanaan alat evaluasi, sebagai berikut : 

 
Gambar 3 

Distribusi Frekuensi Perencanaan Alat Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar perencanaan evaluasi Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008/2009 

terhadap 28 orang responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar 

dikategorikan sangat baik 19 orang ( 67 % ), yang dikategorikan baik 8 orang (29 

%), sisanya dikategorikan cukup sebanyak 1 orang ( 4 % )  dan dikategorikan 

kurang  0%.  

 
2. Frekuensi Jawaban Responden pada Pelaksanaan Pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran adalah pelaksanaan program kegiatan yang 

telah disusun dalam proses pembelajaran.  
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Adapun indikator pengukuran terhadap pelaksanaan pembelajaran, 

sebagai berikut :  

1) penguasaan materi,  

2) metode mengajar,  

3) penggunaan sarana dan prasarana,  

4) kreativitas mengajar. 

 
Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

penguasaan materi, sebagai berikut : 

Gambar 4 
Distribusi Frekuensi Penguasaan Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar penguasaan materi Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008/2009 

terhadap 28 responden, diperoleh gambaran dikategorikan sangat baik adalah 
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sebanyak 9 orang ( 32 % ), sebagian besar dikategorikan baik 17 orang ( 61 % ) 

sisanya dikategorikan cukup sebanyak 2 orang ( 7 % ) dan dikategorikan kurang  

0 %. 

Untuk frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan metode 

mengajar, sebagai berikut : 

 
Gambar 5 

Distribusi Frekuensi Metode Mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar metode mengajar Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar  se-

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008/2009 

terhadap 28 responden, diperoleh gambaran yang dikategorikan sangat baik 

adalah sebanyak 8 orang ( 29 % ), yang dikategorikan baik 15 orang ( 53 % ), 

sisanya dikategorikan cukup sebanyak 5 orang ( 18 % ). 

cukup
18%

baik
53%

sangat baik
29%

kurang
0%

sangat baik
baik
cukup
kurang



 

 

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

penggunaan sarana dan prasarana, sebagai berikut : 

 
Gambar 6 

Distribusi Frekuensi Penggunaan Sarana dan Prasarana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar penggunaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani di 

Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun 

pelajaran 2008/2009 terhadap 28 responden, diperoleh gambaran bahwa sangat 

baik 8 orang     ( 29 % ), yang dikategorikan baik 15 orang ( 53 % ), dan sisanya 

dikategorikan cukup sebanyak 5 orang ( 18 % ), dan dikategorikan kurang  0 %. 

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

kreativitas mengajar, sebagai berikut : 
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Gambar 7 
Distribusi Frekuensi Kreativitas Mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar kreativitas mengajar Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008/2009 

terhadap 28 responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar dikategorikan 

sangat baik sebanyak 16 orang  ( 57 % ) dan dikategorikan baik 9 orang ( 32 % ), 

sisanya dikategorikan cukup sebanyak 3 orang ( 11 % ) dan dikategorikan kurang  

0%. 

 

3. Frekuensi Jawaban Responden pada Evaluasi Pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran untuk 

mengetahui kemajuan, kekurangan atau kelemahan proses pembelajaran.  

Adapun indikator pengukuran terhadap evaluasi pembelajaran sebagai 

berikut :  
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1) praktek keterampilan,  

2) prosedur penilaian,  

3) aspek nilai akhir. 

 
Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

praktik keterampilan, sebagai berikut : 

Gambar 8 
Distribusi Frekuensi Praktik Ketrampilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar keterampilan Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar se-

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada tahun pelajaran 2008/2009 

terhadap 28 responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar dikategorikan 

sangat baik adalah sebanyak 12 orang ( 43 % ). Sedangkan yang dikategorikan 

baik sebanyak 15 orang ( 53 % ), sisanya dikategorikan cukup adalah sebanyak 1 

orang     ( 4 % ) dan dikategorikan kurang  0%. 
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Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

prosedur penilaian, sebagai berikut: 

Gambar 9 
Distribusi Frekuensi Prosedur Penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar prosedur penilaian pendidikan jasmani sekolah dasar di 

kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008 / 2009 

terhadap 28 responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar dikategorikan 

sangat baik 11 orang  ( 39 % ), yang dikategorikan baik sebanyak 16 orang  ( 57 

% ), sisanya dikategorikan cukup sebanyak 1 orang ( 4 % )  dan dikategorikan 

kurang  0%. 

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan aspek 

nilai akhir, sebagai berikut: 
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Gambar 10 
Distribusi Frekuensi Aspek Nilai Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar aspek nilai akhir pendidikan jasmani sekolah dasar di 

kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun pelajaran 2008 / 2009 

terhadap 28 responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar dikategorikan 

sangat baik 12 orang ( 43 % ), yang dikategorikan baik sebanyak 14 orang ( 50 % 

), sisanya dikategorikan cukup sebesar 2 ( 7 % ) dan dikategorikan kurang  0 %. 

 

4.1.2 Analisis terhadap Faktor Proses Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan digunakan untuk mengungkapkan 

proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar se-Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009, terdiri dari 3 faktor 

yaitu: 
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1)  perencanaan pembelajaran,  

2)  pelaksanaan pembelajaran,  

3)  evaluasi Pembelajaran. 

 
Tabel 4. 

Faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran  
guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo  

Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009 
 

 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor perencanaan pembelajaran 

dan faktor evaluasi pembelajaran yang mempengaruhi proses pembelajaran di 

Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada tahun 

2008/2009 adalah dikategorikan sangat baik. Sedangkan faktor pelaksanaan 

pembelajaran dikategorikan baik. 

Sedangkan masing-masing faktor proses pembelajaran diukur dari 

indikator yang dipaparkan diatas. Berikut disajikan tabel prosentase perencanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009. 

 
 
 
 
 
 

Faktor yang Dinilai Prosentase Kriteria 

Perencanaan pembelajaran 85,47 Sangat baik 

Pelaksanaan pembelajaran 80,55 Sangat baik 

Evaluasi pembelajaran 82,61 Sangat baik 



 

 

Tabel 5. 
Prosentase perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 
pada tahun 2008/2009 

 
 

Berdasarkan tabel prosentase faktor perencanaan pembelajaran yang 

mempengaruhi proses pembelajaran guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa untuk 

indikator penyusunan program pengajaran mencapai 87,05 %, indikator persiapan 

pengajaran mencapai 84,11 %, dan indikator perencanaan alat evaluasi mencapai 

85,26 %, semuanya dengan kriteria sangat baik. 

Tabel 6. 
Prosentase pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani 

Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 
pada tahun 2008/2009 

 

Berdasarkan tabel prosentase faktor pelaksanaan pembelajaran yang 

mempengaruhi proses pembelajaran guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar se-

Indikator yang Dinilai Prosentase Kriteria 

Penyusunan program pengajaran 87,05 Sangat baik 

Persiapan pengajaran 84,11 Sangat baik 

Perencanaan alat evaluasi 85,26 Sangat baik 

Indikator yang Dinilai Prosentase Kriteria 

Penguasaan materi 83,04 Sangat baik 

Metode mengajar 77,50 Baik 

Penggunaan sarana dan prasarana 77,98 Baik 

Kreativitas Mengajar 83,71 Sangat baik 



 

 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009 

menunjukkan bahwa untuk indikator penguasaan materi mencapai 83,04 % 

dengan kriteria sangat baik dan indikator metode mengajar mencapai 77,50 % 

dikriteriakan baik, sedang indikator penggunaan sarana dan prasarana mencapai 

77,98 % dengan kriteria baik dan kreativitas mengajar sebesar 83,71 % dengan 

kriteria sangat baik. 

Tabel 7. 
Distribusi frekuensi evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani 

Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 
pada tahun 2008/2009 

 

Indikator yang Dinilai Prosentase Kriteria 

Praktik keterampilan 82,14 Sangat baik 

Prosedur penilaian 80,58 Sangat baik 

Aspek nilai akhir 85,11  Sangat baik 

 
Berdasarkan tabel prosentase faktor evaluasi pembelajaran yang 

mempengaruhi proses pembelajaran guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar se-

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009 

menunjukkan bahwa untuk indikator praktik keterampilan mencapai 82,14 %, 

indikator prosedur penilaian mencapai 80,58 %, indikator aspek nilai akhir 

mencapai 85,11 %, dan semuanya dengan kriteria sangat baik. 

 

4.1.3 Analisis Uji Chi Kuadrat atau Uji Chi Square 

Untuk memperoleh keadaan variabel yang telah diperoleh dengan kriteria 

penilaian maka digunakan analisis Chi kuadrat atau uji Chi Square. 



 

 

Sebagai landasan pembuatan keputusan dalam hal ini proses 

pembelajaran apakah efektif atau tidak efektif, digunakan syarat harga Chi kuadrat 

hitung perlu dibandingkan dengan Chi kuadrat tabel dengan dk tertentu dan taraf 

kesalahan sebesar 0,05. Apabila harga Chi kuadrat hitung lebih kecil dari tabel, 

maka variabel dikatakan tidak efektif. Sedangkan bila harga Chi kuadrat hitung 

lebih besar dari tabel, maka variabel dikatakan efektif dan berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Sugiyono, 1999: 106). 

Untuk melakukan penghitungan, dalam hal ini digunakan bantuan 

program program Exel. Berdasarkan penghitungan dengan bantuan komputer 

diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 8.  
Hasil penghitungan uji Chi kuadrat / uji Chi Square ( X2 ) 

Faktor proses 
pembelajaran 

 

Indikator 
 

(x2) 
hitung 

 

df 
 

Signifikan 
 

(x2) 
tabel 

 

Kriteria 
 

Perencanaan 
pembelajaran 
 

Penyusunan program 
pengajaran  
 
Persiapan pengajaran 
 
Perencanaan alat 
evaluasi 

8,131 
 
 

18,429 
 

3,862 
 

3 
 
 
4 
 
1 
 

0,05 
 
 

0,05 
 

0,05 
 

7,815 
 
 

9,488 
 

3,841 

Efektif 
   
  
Efektif  
 
Efektif 
 

Pelaksanaan 
pembelajaran 
 

Penguasaan materi 
 
Metode mengajar 
  
Penggunaan sarana 
dan prasarana  
 
Kreativitas mengajar 

11,558 
 

16,493 
 

6,580 
 
 

8,230 
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4 
 
2 
 
 
3 
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0,05 
 

0,05 
 
 

0,05 

9,488 
 

9,488 
 

5,991 
 
 

7,815 

Efektif  
 
Efektif  
 
Efektif 
 
 
Efektif 

Evaluasi 
pembelajaran 
 

Praktik keterampilan  
 
Prosedur penilaian 
 
Aspek nilai akhir  

8,847 
 

13,318 
 

5,397 

3 
 
3 
 
2 

0,05 
 

0,05 
 

0,05 

7,815 
 

7,815 
 

5,991 

Efektif 
  
Efektif  
 
Tdk Efektif



 

 

Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa untuk faktor perencanaan 

pembelajaran seluruh indikator yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, 

ketiganya dinilai efektif (harga chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat 

tabel). Untuk faktor pelaksanaan pembelajaran seluruh indikator yang 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran, keempatnya dinilai efektif (harga chi 

kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel). 

Sedangkan faktor evaluasi pembelajaran dengan indikator yang 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran, nampak bahwa indikator praktik 

keterampilan dan prosedur penilaian adalah efektif. Namun untuk indikator aspek 

penilaian akhir tidak efektif. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil deskripsi frekuensi jawaban responden terhadap proses 

pembelajaran, menunjukkan bahwa tingkat proses pembelajaran pendidikan 

jasmani di Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 

pada tahun 2008/2009 sebagian besar menunjukkan kategori yang sangat baik. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan 

jasmani di Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 

tahun ajaran 2008/2009 dikategorikan sangat baik. 

Dari hasil wawancara yang didapat bahwa dalam melakukan 

pembelajaran setiap guru telah menyiapkan administrasi untuk mengajar, 

diantaranya adalah pembuatan satuan pelajaran dan rencana pembelajaran. Dalam 



 

 

pembuatan satuan pelajaran semua sekolah sama, tetapi dalam pembuatan rencana 

pembelajaran setiap guru menyesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah. 

Keberhasilan proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar 

se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009 juga 

disebabkan karena seluruh guru pendidikan jasmani sekolah dasar kecamatan 

Wonopringgo mengikuti kegiatan KKG tingkat kecamatan setiap hari Kamis. 

Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kualitas 

dirinya dan juga keberhasilan proses belajar mengajar. Pengawas sekolah sering 

hadir dalam kegiatan tersebut untuk memberikan pengarahan atau masukan 

kepada para guru dalam meningkatkan proses pembelajaran. Dan Kepala Sekolah 

juga memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran maupun administrasi 

sekolah dan selalu memberikan pengarahan, kritik dan saran kepada guru untuk 

meningkatkan proses pembelajaran. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran 

pendidikan jasmani, meliputi : 

4.2.1    Faktor Perencanaan Pembelajaran 

Berdasarkan analisis faktor proses pembelajaran pendidikan jasmani, 

diperoleh gambaran bahwa proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor 

perencanaan pembelajaran dikategorikan sangat baik dengan prosentase 85,47 %. 

Berdasarkan prosentase indikator diperoleh bahwa untuk masing-masing indikator 

dari faktor pembelajaran, meliputi: penyusunan program pengajaran, persiapan 

pengajaran, perencanaan alat evaluasi dikategorikan sangat baik (87,05 %, 84,11 

%, 85,26 %). 



 

 

Untuk memperkuat dugaan bahwa proses pembelajaran dengan 

pengukuran faktor perencanaan pembelajaran efektif atau tidak efektif, digunakan 

analisis statistik dengan uji Chi kuadrat atau uji Chi square dengan bantuan 

komputer program Exel. Berdasarkan tabel hasil perhitungan dengan analisis uji 

Chi kuadrat, diketahui bahwa masing-masing indikator memiliki harga chi kuadrat 

hitung (8,131; 18,429; 3,862) lebih besar daripada chi kuadrat tabel. Sehingga 

dengan demikian proses pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah Dasar se-

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2008/2009 dari 

faktor perencanaan pembelajaran dikategorikan sangat baik dan efektif. 

Perencanaan pembelajaran yang terbagi menjadi beberapa kriteria, yaitu 

kriteria sangat baik menunjukkan cenderung efektif. Hal ini berarti menunjukan 

bahwa guru pendidikan jasmani dalam proses pembelajaran telah sesuai dengan 

acuan GBPP. 

Faktor perencanaan sangat berhubungan erat dengan kreatifitas dalam 

mengembangkan metode mengajar dan pola pikir guru, sehingga kemampuan 

guru dalam memahami sistematika program pembelajaran serta penguasaan 

materi pelajaran untuk menyusun program pembelajaran dalam rangka persiapan 

pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru harus dapat memadukan beberapa 

unsur penting dalam pembelajaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam 

membuat perencanaan. Dalam menyusun program pembelajaran hendaknya 

berpedoman pada sistematika program pembelajaran agar pedoman yang disusun 

mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian dalam membuat perencanaan hendaknya 

sebelum pembelajaran dilaksanakan, agar guru dapat mempersiapkan metode atau 



 

 

gaya mengajar, mengetahui alokasi waktu yang digunakan, dan dapat 

mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Latar belakang pendidikan 

dari guru sangatlah mendukung dalam membentuk pola pikir dan kecerdasan 

intelektualnya. Untuk itu standar pendidikan minimal guru sekolah dasar harus 

dicapai untuk meningkatkan mutu perencanaan pembelajaran. 

 

4.2.2    Faktor Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan analisis faktor proses pembelajaran pendidikan jasmani, 

diperoleh gambaran bahwa proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor 

pelaksanaan pembelajaran dikategorikan sangat baik dengan prosentase 80,55 %. 

Berdasarkan prosentase indikator diperoleh bahwa untuk masing-masing indikator 

dari faktor pembelajaran, meliputi: penguasaan materi dan kreativitas mengajar 

dikategorikan sangat baik (83,04 % dan 83,71 %). Sedangkan untuk indikator 

metode mengajar dan penggunaan sarana dan prasarana memiliki kategori baik     

(77,50 % dan 77,98 %). 

Untuk memperkuat dugaan bahwa proses pembelajaran dengan 

pengukuran faktor pelaksanaan pembelajaran efektif atau tidak efektif, digunakan 

analisis statistik dengan uji Chi kuadrat atau uji Chi square dengan bantuan 

komputer program Exel. Berdasarkan tabel hasil perhitungan dengan analisis uji 

Chi kuadrat, diketahui bahwa indikator penguasaan materi, metode mengajar, 

penggunaan sarana dan prasarana, kreativitas mengajar memiliki harga chi 

kuadrat hitung (11,558; 16,493; 6,580 dan 8,230) lebih besar daripada chi kuadrat 

tabel dan dikategorikan efektif.  



 

 

Sehingga dengan demikian proses pembelajaran pendidikan jasmani di 

Sekolah Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada tahun 

2008/2009 dari faktor pelaksanaan pembelajaran dikategorikan sangat baik dan 

cenderung efektif. 

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembelajaran berhubungan erat 

dengan penguasaan materi pembelajaran dengan baik, sehingga penyampaian 

materi pelajaran bisa terarah dan jelas. Kemudian dalam penyampaian materi 

pelajaran hendaknya guru melakukan demonstrasi gerakan yang akan diajarkan 

pada siswa. 

Guru dituntut untuk menggunakan metode yang tepat dan memakai 

sarana dan prasarana yang sesuai dalam kegiatan pembelajaran karena hal ini 

sangat menunjang keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran hendaknya guru membuat formasi latihan agar bisa 

menumbuhkan minat dan motivasi yang tinggi pada siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

Kreatifitas guru dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran 

sangat didukung oleh faktor pengalaman, dimana semakin berpengalaman, guru 

dapat menentukan model apa dan sarana apa yang dipakai untuk melaksanakan 

program pembelajaran. 

 

4.2.3    Faktor Evaluasi Pembelajaran 

Berdasarkan analisis faktor evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, 

diperoleh gambaran bahwa proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor 

evaluasi pembelajaran dikategorikan sangat baik dengan prosentase 82,61 %. 



 

 

Berdasarkan prosentase indikator diperoleh bahwa untuk masing-masing indikator 

dari faktor pembelajaran, meliputi: praktik keterampilan, aspek nilai akhir, dan 

prosedur penilaian dikategorikan sangat baik ( 82,14 %, 80,58 %, 85,11 % ). 

Untuk memperkuat dugaan bahwa proses pembelajaran dengan 

pengukuran faktor perencanaan pembelajaran efektif atau tidak efektif, digunakan 

analisis statistik dengan uji Chi kuadrat atau uji Chi square dengan bantuan 

komputer program Exel. Berdasarkan tabel hasil perhitungan dengan analisis uji 

Chi kuadrat, diketahui bahwa masing-masing indikator yaitu praktik keterampilan 

dan prosedur penilaian memiliki harga chi kuadrat hitung ( 8,847; 13,318 ) lebih 

besar daripada chi kuadrat tabel dan dikategorikan efektif.  

Namun untuk indikator aspek nilai akhir dengan chi kuadrat hitung 5,397 

lebih kecil dari chi kuadrat tabel 5,991 sehingga tidak efektif meskipun 

dikategorikan sangat baik. Hal ini dikarenakan tujuan pendidikan jasmani tidak 

dimaksudkan peserta didik memiliki kompetensi khusus di bidang jasmani / olah 

raga. Evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani pada hakekatnya bertujuan untuk 

mengetahui apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai atau belum, yaitu 

mengenalkan olah raga secara dini atau bukan untuk pencapaian prestasi. 

Sehingga dengan demikian evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani Sekolah 

Dasar se-Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 

2008/2009 dari faktor perencanaan pembelajaran dikategorikan sangat baik dan 

cenderung efektif. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagaimana berikut: 

1.  Perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar se-

Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009 

berdasarkan penelitian terhadap ketiga indikator secara umum menunjukkan 

kategori sangat baik dengan prosentase sebesar 85,47 %. Sedangkan 

berdasarkan perhitungan dengan uji Chi kuadrat menunjukkan bahwa ketiga 

indikator memiliki kriteria efektif. Dengan demikian proses pembelajaran 

dengan faktor perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani dikatakan efektif 

dan berjalan sangat baik. 

2.  Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar se-

Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009 

berdasarkan penelitian terhadap keempat indikator secara umum menunjukkan 

kategori sangat baik dengan prosentase sebesar 80,55 %. Sedangkan 

berdasarkan perhitungan dengan uji Chi kuadrat menunjukkan bahwa keempat 

indikator memiliki kriteria efektif.  
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Dengan demikian proses pembelajaran dengan faktor pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani dikatakan cenderung efektif dan berjalan 

sangat baik. 

3.  Evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar se-Kecamatan 

Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada tahun 2008/2009 berdasarkan 

penelitian terhadap ketiga indikator secara umum menunjukkan kategori 

sangat baik dengan prosentase sebesar 82,61 %. Sedangkan berdasarkan 

perhitungan dengan uji Chi kuadrat menunjukkan bahwa kedua indikator 

memiliki kriteria efektif dan satu indikator lainnya tidak efektif. Dengan 

demikian proses pembelajaran dengan faktor evaluasi pembelajaran 

pendidikan jasmani dikatakan cenderung efektif dan berjalan sangat baik.  

4.  Secara umum dikatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan jasmani di 

Sekolah Dasar se-Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada tahun 

2008/2009 berjalan sangat baik dan efektif. 

 

5.2  Saran 

Dari penelitian ini ditemukan adanya kelemahan dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani, sehingga disarankan : 

1.  Para guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar hendaknya merubah metode 

mengajar yang saat ini masih dijalankan, sehingga dapat meningkatkan 

kompetensi siswa. 

2.  Sekiranya guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar dalam proses pembelajaran 

memiliki banyak kreativitas dalam mengajar kepada siswa . 
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3.  Dalam pembelajaran guru sebaiknya banyak memodifikasi pelajaran dengan 

memanfaatkan fasilitas yang ada. 

4.  Dalam memberikan nilai akhir para guru pendidikan jasmani lebih 

mengedepankan obyektifitas sehingga siswa dapat terpacu untuk lebih giat 

mendalami pelajaran pendidikan jasmani. 

5.  Perlu adanya perhatian dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan 

terutama bidang pendidikan jasmani untuk mengadakan pelatihan kompetensi 

kepada para guru. 
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ANGKET 
PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 
GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 

KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN 
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 
UNTUK UJI COBA INSTRUMEN 

 
 
Berilah tanda silang ( X ) sesuai dengan jawaban anda. 
INDIKATOR : A   PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
SUB INDIKATOR : 
 
A1. Menyusun Program Pengajaran 

1. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) tersedia kurikulum pendidikan 
jasmani ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
2. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) tersedia kalender pendidikan ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
3. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat program semester ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
4. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat program tengah 

semester ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
A2. Persiapan Pengajaran 

5. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat analisis kurikulum ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

6. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat silabus dalam 
persiapan mengajar ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
7. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat Rencana Program 

Pengajaran (RPP) ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

8. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat Rencana Harian ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

9. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat pelaksanaan harian ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
A3. Perencanaan Evaluasi 

10. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat program evaluasi ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

11. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat program pelaksanaan 
evaluasi ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
12. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat alat evaluasi ( soal 

test ) ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
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INDIKATOR : B   PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SUB INDIKATOR : 
 
B1. Penguasaan Materi 

13. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menggunakan buku ajar sebagai 
program mengajar ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
14. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat dan menutup 

pelajaran pelajaran dalam mengajar ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

15. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menjelaskan materi pelajaran 
dalam pembelajaran ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
16. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menganalisis materi pelajaran 

yang akan diajarkan ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

17. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam mengajarkan 
menyesuaikan materi dengan kurikulum ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
B2. Metode Mengajar 

18. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
menggunakan metode ceramah ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
19. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 

menggunakan metode demontrasi ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

20. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
menggunakan metode penugasan ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
21. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 

menggunakan metode tanya jawab ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

22. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
menggunakan metode presentrasi ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
B3. Penggunaan Sarana dan Prasarana 

23. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menggunakan media dalam 
pembelajaran ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
24. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menggunakan alat / fasilitas 

dalam pembelajaran ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

25. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) memodifikasi alat dalam 
pembelajaran ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
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B4. Kreatifitas Mengajar 
26. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran turut aktif 

didalamnya ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

27. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
mengaktifkan seluruh siswa ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
28. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran memberi 

kesempatan kepada siswa yang sama ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

29. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
mengadakan pengawasan kepada siswa ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
 
 
INDIKATOR : C   EVALUASI PEMBELAJARAN 
SUB INDIKATOR : 
 
C1. Praktik Keterampilan 

30. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam menilai keterampilan 
gerak menggunakan aspek nilai jasmani (kebugaran) ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
31. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam menilai keterampilan 

gerak menggunakan aspek nilai Afektif ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

32. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam menilai keterampilan 
gerak menggunakan aspek nilai Koknitif ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
33. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam menilai keterampilan 

gerak menggunakan aspek nilai Psikomotorik ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
C2. Prosedur Penilaian 

34. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam penilaian menggunakan 
kriteria tertentu ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
35. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam penilaian menggunakan 

skor  tertentu ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

36. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam penilaian menggunakan 
khusus ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
37. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam penilaian menggunakan 

analisis hasil nilai ( evaluasi ) ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
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C3. Aspek Nilai Akhir 
38. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) memberikan Test Harian ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
39. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) memberikan Test Tengah 

Semester ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

40. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) memberikan Test Akhir 
Semester ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
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ANGKET 
PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 
GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 

KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN 
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 

 
 
 
Berilah tanda silang ( X ) sesuai dengan jawaban anda. 
INDIKATOR : A   PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
SUB INDIKATOR : 
 
A4. Menyusun Program Pengajaran 

41. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) tersedia kurikulum pendidikan 
jasmani ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
42. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) tersedia kalender pendidikan ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
43. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat program semester ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
44. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat program tengah 

semester ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
A5. Persiapan Pengajaran 

45. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat analisis kurikulum ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

46. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat silabus dalam 
persiapan mengajar ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
47. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat Rencana Program 

Pengajaran (RPP) ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

48. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat Rencana Harian ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

49. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat pelaksanaan harian ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
A6. Perencanaan Evaluasi 

50. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat program evaluasi ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

51. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat alat evaluasi ( soal 
test ) ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
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INDIKATOR : B   PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SUB INDIKATOR : 
 
B5. Penguasaan Materi 

52. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menggunakan buku ajar sebagai 
program mengajar ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
53. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) membuat dan menutup 

pelajaran pelajaran dalam mengajar ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

54. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menjelaskan materi pelajaran 
dalam pembelajaran ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
55. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menganalisis materi pelajaran 

yang akan diajarkan ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

56. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam mengajarkan 
menyesuaikan materi dengan kurikulum ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
B6. Metode Mengajar 

57. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
menggunakan metode ceramah ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
58. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 

menggunakan metode demontrasi ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

59. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
menggunakan metode penugasan ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
60. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 

menggunakan metode tanya jawab ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

61. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
menggunakan metode presentrasi ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
B7. Penggunaan Sarana dan Prasarana 

62. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menggunakan media dalam 
pembelajaran ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
63. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) menggunakan alat / fasilitas 

dalam pembelajaran ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

64. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) memodifikasi alat dalam 
pembelajaran ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
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B8. Kreatifitas Mengajar 
65. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran turut aktif 

didalamnya ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

66. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
mengaktifkan seluruh siswa ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
67. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran memberi 

kesempatan kepada siswa yang sama ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

68. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam pembelajaran 
mengadakan pengawasan kepada siswa ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
 
 
INDIKATOR : C   EVALUASI PEMBELAJARAN 
SUB INDIKATOR : 
 
C4. Praktik Keterampilan 

69. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam menilai keterampilan 
gerak menggunakan aspek nilai jasmani (kebugaran) ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
70. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam menilai keterampilan 

gerak menggunakan aspek nilai Afektif ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

71. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam menilai keterampilan 
gerak menggunakan aspek nilai Koknitif ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
72. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam menilai keterampilan 

gerak menggunakan aspek nilai Psikomotorik ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
C5. Prosedur Penilaian 

73. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam penilaian menggunakan 
kriteria tertentu ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
74. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam penilaian menggunakan 

skor  tertentu ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

75. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam penilaian menggunakan 
khusus ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
76. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) dalam penilaian menggunakan 

analisis hasil nilai ( evaluasi ) ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
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C6. Aspek Nilai Akhir 
77. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) memberikan Test Harian ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
78. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) memberikan Test Tengah 

Semester ? 
 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 

79. Apakah di sekolah Bapak / Ibu guru ( Penjas ) memberikan Test Akhir 
Semester ? 

 a. Selalu  b.Sering c. Kadang-kadang d. Tidak Pernah 
 



 

 

103

HASIL UJI VALIDITAS MENGGUNAKAN BANTUAN 
KOMPUTER PROGRAM SPSS VERSI 10 

INSTRUMEN ( UJI COBA ANGKET ) 
PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 
GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 

DI KEC. LEBAKBARANG KAB. PEKALONGAN 
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 

 
 

 
 

Model Summary

,589a ,346 ,306 13,894
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL1a. 
 

 
 
 
 

Model Summary

,679a ,460 ,427 12,624
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL2a. 
 

 
 
 
 
 

Model Summary

,579a ,336 ,294 14,007
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL3a. 
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Model Summary

,485a ,235 ,187 15,029
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL4a. 
 

 
 
 

Model Summary

,503a ,253 ,206 14,859
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL5a. 
 

 
 
 
 

Model Summary

,472a ,223 ,174 15,150
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL6a. 
 

 
 
 
 

Model Summary

,573a ,329 ,287 14,079
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL7a. 
 

 
 
 
 



 

 

105

Model Summaryb

,509a ,260 ,213 14,788
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL8a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,571a ,326 ,284 14,112
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL9a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,561a ,315 ,272 14,228
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL10a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 

Model Summary

,455a ,207 ,157 15,307
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL11a. 
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Model Summary b

,587a ,344 ,303 13,917
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL12a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,527a ,277 ,232 14,611
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL13a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,515a ,265 ,219 14,735
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL14a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,507a ,257 ,210 14,816
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL15a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 



 

 

107

Model Summary b

,577a ,333 ,292 14,033
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL16a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary

,527a ,277 ,232 14,611
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL17a. 
 

 
 
 
 

Model Summary b

,659a ,435 ,399 12,922
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL18a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 

Model Summary b

,480a ,231 ,182 15,076
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL19a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Model Summary b

,696a ,485 ,452 12,339
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL20a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,734a ,538 ,509 11,677
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL21a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,811a ,657 ,636 10,062
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL22a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 
 

Model Summary b

,810a ,656 ,634 10,080
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL23a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Model Summary b

,518a ,268 ,223 14,699
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL24a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 

Model Summary b

,566a ,320 ,277 14,174
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL25a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,480a ,230 ,182 15,077
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL26a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 
 

Model Summary b

,523a ,274 ,228 14,646
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL27a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Model Summary b

,594a ,353 ,312 13,826
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL28a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 

Model Summary b

,701a ,491 ,459 12,259
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL29a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 

Model Summary b

,515a ,265 ,219 14,731
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL30a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,823a ,677 ,657 9,764
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL31a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Model Summary b

,743a ,552 ,524 11,499
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL32a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 

Model Summary b

,497a ,247 ,200 14,909
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL33a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,517a ,267 ,221 14,713
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL34a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 

Model Summary b

,570a ,325 ,282 14,124
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL35a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Model Summary b

,514a ,265 ,219 14,737
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL36a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Summary b

,534a ,285 ,240 14,531
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL38a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 

Model Summary b

,564a ,318 ,275 14,196
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL39a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 

Model Summary b

,485a ,235 ,187 15,029
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL37a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Model Summary b

,550a ,302 ,259 14,356
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), SOAL40a. 

Dependent Variable: Yb. 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGISIAN ANGKET 
PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 

KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Pengarahan Cara Pengisian Angket oleh Peneliti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Pada Waktu Pengisian Angket oleh Guru Pendidikan Jasmani  
Sekolah Dasar Kec. Wonopringgo 
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Foto Pada Waktu Pengisian Angket oleh Guru Pendidikan Jasmani  
Sekolah Dasar Kec. Wonopringgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Pada Waktu Pengumpulan Angket oleh Peneliti 
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