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ABSTRAK 
 

Rifki Nur Azizi. 2015. Survei Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Di Sekolah 
Dasar Negeri Se Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2015. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Andry Akhiruyanto 
S,Pd.M,Pd 
 
Kata kunci : Survei, Pelaksanaan, Ekstrakurikuler Olahraga 
 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap 
muka, dilaksanakan di sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas 
wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata 
pelajaran dalam kurikulum. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah. 
Bagaimanakah Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga di Sekolah Dasar 
Negeri se Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2015. Tujuan dari 
penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui tentang: Bagaimana pelaksanaan 
kegiatan ekstrakurikuler olahraga di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan 
Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2015. 

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif Kuantitatif. Dengan metode 
survei dan hanya menggunakan satu variabel. Tekhnik pengumpulan data 
menggunakan Observasi, Angket, Wawancara, dan Dokumentasi. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri se 
Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes,sedangkan sampel yang diteliti 
mencakup 4 Sekolah Dasar, yaitu SDN Pangebatan 01, SDN pangebatan 05, 
SDN Jipang 02 dan SDN Jipang 05. 

Berdasarkan hasil analisis deskripsi prosentase diperoleh hasil bahwa 
sebagian besar pelaksanaan kegiatan esktrakurikuler termasuk dalam klasifikasi 
baik, hal ini terlihat sebanyak 11 responden atau sama dengan 14,7% 
menyatakan sangat baik, 31 responden atau sama dengan 41,3% menyatakan 
baik, 23 responden atau sama dengan 30,7% menyatakan tidak baik, dan yang 
menyatakan sangat tidak baik yaitu 10 responden atau sama dengan 13,3%. 
Dari hasil analisis tersebut maka secara keseluruhan Pelaksanaan 
Ekstrakurikuler Olahraga Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bantarkawung 
Kabupaten Brebes termasuk dalam kategori baik. 

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif presentase, 
maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 
pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 
Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2015 termasuk dalam kategori baik. Hal 
ini terlihat bahwa sebagian besar pelaksanaan kegiatan esktrakurikuler termasuk 
dalam klasifikasi baik, hal ini terlihat sebanyak 11 responden atau sama dengan 
14,7% menyatakan sangat baik, yang menyatakan baik yaitu sebanyak 
31responden atau sama dengan 41,3%, sedangkan yang menyatakan tidak baik 
sebanyak 23 responden atau sama dengan 30,7%, dan yang menyatakan sangat 
tidak baik sebanyak 10 responden atau sama dengan 13,3%. 2. Hambatan-
hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga di Sekolah 
Dasar Negeri di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2015 
berasal dari sarana prasarana dan pendanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Olahraga merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh setiap orang, 

baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Bahkan ada juga orang tua yang 

selalu berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Jika dilihat dari fungsinya 

olahraga merupakan aktivitas yang menyenangkan, penghilang rasa stress, dan 

juga merupakan salah satu wadah untuk seseorang bergaul dengan masyarakat 

luas. Namun olahraga juga biasa dijadikan untuk suatu ajang meraih prestasi 

bagi yang menggelutinya dalam skripsi Hardian M.Samodro(2014:1). 

Pada kenyataannya ada empat dasar tujuan manusia melakukan aktivitas 

olahraga. Pertama, mereka yang melakukan kegiatan olahraga untuk tujuan 

rekreasi. Kedua, mereka yang melakukan kegiatan olahraga untuk pendidikan. 

Ketiga, mereka yang melakukan kegiatan olahraga dengan tujuan untuk 

mencapai tingkat kesegaran jasmani tertentu. Keempat, mereka yang melakukan 

kegiatan olahraga tertentu untuk mencapai prestasi yang optimal. Kegiatan 

olahraga pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua aktivitas utama jika 

ditinjau dari sasarannya, yaitu kegiatan prestasi dan non prestasi. 

Diantara berbagai tujuan dan sasaran kegiatan olahraga di Indonesia, 

seperti yang dituangkan dalam TAP MPR No.II/MPR/88 adalah pembinaan 

prestasi. Artinya kegiatan olahraga di Indonesia tidak hanya sekedar untuk 

kesegaran jasmani saja atau rekreasi, namun harus pula berfikir kearah 

peningkatan prestasi olahraga untuk dapat mengangkat nama bangsa 
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digelanggang Internasional. Untuk mewujudkan prestasi tersebut perlu adanya 

pembinaan dan pelatihan secara rutin bagi masing-masing atlet. 

Olahraga untuk pendidikan. Pendidikan adalah usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani 

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan 

kebudayaan (Ihsan, 2008:1). 

        Pendidikan jasmani adalah pergaulan pedagogik dalam dunia gerak dan 

penghayatan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani sebagai berikut : 

1. Pembentukan sosial : 

1) Pengakuan dan penerimaan peraturan-peraturan dan norma-norma 

bersama. 

2) Mengikut sertakan kedalam struktur kelompok fungsional, belajar 

bekerjasama, menerima pimpinan dan memberikan pimpinan. 

3) Pengembangan perasaan kemasyarakatan, dan pengakuan terhadap 

orang lain sebagai pribadi-pribadi. 

4) Belajar bertanggung jawab terhadap yang lain, memberi pertolongan, 

memberi perlindungan, dan berkorban. 

5) Belajar mengenal dan mengalami bentuk-bentuk pelepas lelah secara 

aktif untuk pengisian waktu senggang. 

2. Pertumbuhan badan : 

1) Peningkatan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat tumbuh, 

bersikap dan bergerak dengan baik dan untuk dapat berprestasi 

secara optimal (kekuatan dan mobilitas, pelepasan ketegangan dan 

kesiapsiagaan). 
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2) Meningkatan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab terhadap 

kesehatan diri dengan membiasakan cara-cara hidup sehat. 

3. Pembentukan prestasasi : 

1) Mengembangkan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan 

ketangkasan-ketangkasan. 

2) Belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestasi (kemauan, 

konsentrasi, keuletan, kewaspadaan, kepercayaan, pada diri sendiri). 

3) Penguasaan emosi. 

4) Belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri. 

5) Meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata dari tingkat dan 

bidang prestasi, dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat dan 

dalam olahraga.(Ateng, 1989:10-11). 

Dari berbagai tujuan pendidikan jasmani diatas salah satu tujuan pendidikan 

jasmani adalah untuk pembentukan prestasi. Upaya mewujudkan prestasi 

olahraga dilakukan sedini mungkin. Usaha dalam perwujudan prestasi dalam 

sekolah adalah dengan diadakannya suatu program yang berfungsi sebagai 

wadah atau tempat pembinaan dan penyaluran bakat-bakat siswa yaitu dengan 

program ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar 

jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di dalam atau di luar sekolah agar lebih 

memperkarya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang 

telah dipelajari dari mata pelajaran dalam kurikulum. Tujuan dari pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah : 

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

beraspek kognitif (kemampuan berfikir), afektif (sikap), dan psikomotorik 

(keterampilan). 
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2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya (suryosubroto, 2009:288). 

Kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidikan jasmani sangat penting karena 

merupakan suatu wadah untuk penyaluran bakat dan pembentukan prestasi. 

Dengan adanya ekstrakurikuler peserta didik dapat menambah pengetahuan 

dan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan bakat yang 

dimilikinya. Dalam pelaksanaannya peserta didik akan dibina dan diarahkan 

guna mencapai prestasi yang maksimal dan sebisa mungkin dilakukan mulai 

sejak usia dini. 

Tidak semua peserta didik mempunyai potensi atau bakat olahraga, dan juga 

tidak semua peserta didik tahu akan potensi atau bakat yang dimilikinya. 

Sehingga dalam hal ini perlu adanya suatu pihak yang dapat mengarahkan 

peserta didik tersebut agar potensi dan bakat dapat tersalurkan dengan tepat 

sasaran. Pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah guru pendidikan jasmani. 

Disamping sebagai tenaga pengajar, guru pendidikan jasmani juga harus 

mampu mengetahui potensi atau bakat yang dimiliki peserta didik, sehingga guru 

penjas dapat mengarahkan peserta didik tersebut untuk mengembangkan bakat 

yang dimiliki. Dalam hal ini seorang guru penjas sangat berperan dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Sebenarnya guru pendidikan jasmani 

sebagai Pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler kurang tepat. Dalam teorinya, 

guru pendidikan jasmani merupakan guru pendidikan jasmani yang berkompeten 

untuk mengajarkan tentang pendidikan jasmani, sedangkan dalam program 

ekstrakurikuler olahraga merupakan sutau program yang ditunjukan untuk 
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pembentukan prestasi sehingga seorang guru penjas sebagai Pembina dalam 

program ekstrakurikuler olahraga kurang tepat sasaran. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler peran pihak sekolah juga sangat 

penting untuk menunjang kelancaran kegiatan. Peran pihak sekolah dalam 

kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai motivator jalannya kegiatan. Tanpa 

adanya dukungan dari pihak sekolah kegiatan ekstrakurikuler tidak akan 

berlangsung. 

Banyak faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan ekstrakurikuler, tidak 

hanya peran pihak sekolah, faktor-faktor yang lain seperti faktor sarana dan 

prasarana. Faktor sarana dan prasarana dalam ekstrakurikuler merupakan faktor 

terpenting dalam kelancaran kegiatan ekstrakurikuler. Ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai akan membuat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

akan lancar sehingga pencapaian prestasi juga meningkat, tetapi bila sarana dan 

prasarana kurang memadai maka kegiatan ekstrakurikuler tidak akan 

berlangsung secara maksimal karena terkendala sarana dan prasarana yang 

terbatas dan juga berakibat pencapaian prestasi yang kurang maksimal. 

Banyak Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten 

Brebes tidak mengadakan program ekstrakurikuler olahraga dikarenakan 

berbagai hal. Jumlah total Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Bantarkawung 

Kabupaten Brebes berjumlah 60 Sekolah Dasar Negeri. Sedangkan sekolah 

dasar negeri yang mengadakan program ekstrakurikuler olahraga berjumlah 15 

sekolah dasar dan 45 sekolah dasar negeri lainnya tidak mengadakan program 

ekstrakurikuler olahraga. Ke 15 Sekolah Dasar Negeri yang mengadakan 

program ekstrakurikuler tersebut tidak semua program ekstrakurikuler berjalan 
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dengan semestinya, banyak hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang 

melatarbelakangi atas terganggunya pelaksanaan program ekstrakurikuler 

olahraga tersebut. Mulai dari faktor cuaca, faktor pendanaan, faktor pihak 

sekolah maupun faktor yang berasal dari pembina ekstarkurikuler. 

Sekolah Dasar Negeri yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler olahraga 

berjumlah 15 Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Bantarkawung 01, SDN 

Bantarkawung 02, SDN Bantarkawung 03, SDN Bantarkawung 04, SDN 

Bangbayang 01, SDN Bangbayang 02, SDN Bangbayang 03, SDN Jipang 01, 

SDN Jipang 02, SDN Jipang 05, SDN Pangebatan 01, SDN Pangebatan 03, 

SDN Pangebatan 05, SDN Pangebatan 06, SDN Pangebatan 07 dan diambil 

menjadi 4 Sekolah Dasar Negeri yang menjadi sampel karena menggunakan 

sampel bertujuan dan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu. Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan 

keterbatasan waktu, tenaga dan dana, sehingga tidak dapat mengambil sampel 

yang besar dan jauh (Arikunto, 2010:183). Ke empat SD Negeri yang dijadikan 

sampel yaitu SDNegeri Pangebatan 01, SDNegeriPangebatan 05, SD Negeri 

Jipang 02, dan SD Negeri Jipang 05. Peneliti memilih Sekolah Dasar tersebut 

untuk menjadi sampel karena peneliti mempertimbangkan mengenai letak SD 

tersebut, dari ke empat SD Negeri tersebut, 2 SD Negeri merupakan SD Negeri 

yang berada di perkotaan yaitu SD Negeri Pangebatan 01  dan SD Negeri 

Pangebatan 05, dan 2 SD Negeri yang berada di pedesaan yaitu SD Negeri 

Jipang 02 dan SD Negeri Jipang 05, sehingga dari letak sekolah tersebut dapat 

mewakili sekolah-sekolah dasar yang lainnya yang melaksanakan program 
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ekstrakurikuler olahraga. Disamping itu peneliti juga mempertimbangkan 

beberapa hal yaitu mengenai waktu, tenaga dan dana. 

Di setiap sekolah pasti mempunyai kendala yang berbeda-beda dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, dari faktor sarana dan prasarana, faktor, 

peran pihak sekolah, faktor pembina atau pelatih, faktor pendanaan, faktor cuaca 

dan lain-lain. Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bantarkawung 

Kabupaten Brebes dengan mengangkat judul “ Survei Pelaksanaan 

Ekstrakurikuler Olahraga Di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bantarkawung 

Kabupaten Brebes Tahun 2015”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Peneliti melakukan penelitian dengan judul Survei Pelaksanaan 

Ekstrakurikuler Olahraga Di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Bantarkawung 

Kabupaten Brebes karena peneliti ingin mengetahui tentang : Proses 

pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan 

Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2015.  

1.3 Pembatasan Masalah  

Berkaitan dengan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian dan 

untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan penafsiran mengenai judul 

skripsi dan memperoleh gambaran yang jelas mengarah pada tujuan penelitian, 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Survei  

Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan kuesioner. Umumnya, pengertian survai dibatasi pada penelitian 

yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh 
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populasi. Ini berbeda dengan sensus yang informasinya dikumpulkan dari 

seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survai adalah “penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok” (Singarimbun, 1989:3).  

1.3.2 Pelaksanaan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pelaksanaan” berarti proses, 

cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb) (Depdiknas, 

2008:774). Yang dimaksud pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses 

berjalannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah dasar di kecamatan 

Bantarkawung Kabupaten Brebes tahun 2015. 

1.3.3 Ekstrakurikuler  

Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan di luar jam 

pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan keterampilan 

pada suatu cabang olahraga sesuai dengan pilihannya atau bakat dan 

kesenangannya (Junaidi, 2003:63).  

1.3.4 Olahraga  

International Council of Sport and Physical Education (ICSPE) 

mengemukakan bahwa olahraga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung 

sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain, 

atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam (Suherman, 2000:24). 

1.4 Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga Sekolah Dasar 

Negeri se kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2015? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian dengan judul Survei Pelaksanaan 

Ekstrakurikuler Olahraga Di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bantarkawung 

Kabupaten Brebes karena peneliti ingin mengetahui tentang :Proses 

pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan 

Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2015. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian diharapkan bisa memberi manfaat bagi 

pengembangan ilmu dan teknologi, khususnya ilmu pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga yang dijadikan objek penelitian. Adapun manfaat yang 

diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi peneliti dapat mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga di Sekolah Dasar  Negeri se Kecamatan 

Bantarkawung Kabupaten Brebes. 

2. Sebagai masukan kepada Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan 

Bantarkawung untuk mengadakan perubahan, memperbaiki, dan 

mempertahankan ekstrakurikuller olahraga. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu keolahragaan. 

4. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran, pembina/pelatih kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga, peserta ekstrakurikuler olahraga, pendanaan 

ekstrakurikuler olahraga, sarana dan prasarana yang dimiliki di SD Negeri se 

kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2015. 

5. Dapat dijadikan suatu gambaran bagi para pembina/pelatih ekstrakurikuler 

olahraga untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran agar lebih baik.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI ATAU KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler atau sering disebut juga dengan “eskul” di sekolah 

merupakan kegiatan tambahan di luar jam sekolah yang diharapkan dapat 

membantu karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing 

serta menghasilkan output prestasi. Banyak hal yang dapat dikembangkan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler. Mulai dari kegiatan pembentukan fisik dengan 

berolahraga, pembinaan kreatifitas berolah rasa dengan kesenian dan 

keterampilan sampai dengan pembangunan dan pengembangan mentalitas 

peserta didik melalui kegiatan keagamaan atau kerohanian dan kegiatan lain 

sejenisnya. Ekstrakurikuler di sekolah merupakan kegiatan yang bernilai tambah 

yang diberikan sebagai pendamping pelajaran yang diberikan secara 

intrakurikuler. 

Sedangkan definisi kegiatan ekstrakurikuler menurut Direktorat 

Pendidikan Menegah Kejuruan (Kurikulum SMK 1984, Depdikbud:6) (dalam 

Suryosubroto, 2009:287) adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 

tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar lebih memperkaya 

dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari 

dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum. 

2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat 

pengalaman belajar memiliki nilai- nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian 

siswa. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disekolah 



11 
 

 
 

menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 1987:9 (dalam 

Suryosubroto, 2009: 287) : 

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

beraspek kognitif, efektif, dan psikomotor. 

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

3. Dapat mengetahui,mengenal serta membedakan antara hubungan satu  

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

Lebih lanjut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (1987:12) 

menegaskan bahwa ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal 

pada kegiatan yang dapat menunjang serta dapat mendukung program 

intrakurikuler dan program kokurikuler. Jadi ruang lingkup kegiatan 

ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang dan 

dapat mendukung program intrakurikuler yaitu mengembangkan pengetahuan 

dan penalaran siswa, keterampilan melalui hobi dan minatnya 

sertapengembangan sikap yang ada pada program intrakurikuler dan program 

kokurikuler. 

2.3 Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Banyak macam dan jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan disekolah-sekolah dewasa ini. Mungkin tidak ada yang sama dalam 

jenis maupun pengembangannya. Beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler 

menurut Oteng Sutisna(1985:54)(dalam Suryosubroto, 2009:289), antara lain : 

1. Organsasi murid seluruh sekolah 

2. Organisasi kelas dan organisasi tongkat-tingkat kelas 

3. Kesenian : tari-tarian, band, karawitan, vokal group. 
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4. Klub-klub hoby : fotografi, jurnallistik. 

5. Pidato dan drama. 

6. Klub-klub yang berpusat pada mata pelajaran (klub IPA, klub IPS, dan 

seterusnya). 

7. Publikasi sekolah (koran sekolah, buku tahunan sekolah, dan sebagainya). 

8. Atletik dan olahraga. 

9. Organisasi-organisasi yang disponsori secara kerjasama (Pramuka dan 

seterusnya). 

2.4 Pembinaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Begitu banyak fungsi dan makna kegiatan ekstrakurikuler dalam 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini akan terwujud, manakala 

pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sebaik-baiknya khususnya 

pengaturan siswa, peningkatan disiplin siswa dan semua petugas. Biasanya 

mengatur siswa di luar jam-jam pelajaran lebih sulit dari mengatur mereka dalam 

kelas. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler melibatkan banyak 

pihak, memerlukan peningkatan administrasi yang lebih tinggi. 

Adapun tugas-tugas seorang pembina kegiatan ekstrakurikuler oleh Made 

Pidate dalam bukunya Supervisi Pendidikan dikatakan sebagai berikut: 

1. Tugas mengajar 

1). Merencanakan aktivitas 

2). Membimbing aktivitas 

3). Mengevaluasi 

2. Ketatausahaan 

1). Mengadakan presensi 

2). Menerima dan mengatur keuangan 
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3). Mengumpulkan nilai 

4). Memberikan tanda penghargaan 

3. Tugas-tugas umum 

Mengadakan pertandingan, pertunjukan, perlombaan, dan lain-lain. 

Pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dapat berbeda-beda antara satu 

sekolah dengan sekolah yang lain. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang perlu 

diketahui oleh pembina ekstrakurikuler : 

1. Kegiatan harus dapat meningkatkan pengayaan siswa yang beraspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

2. Memberikan tempat serta penyaluran bakat dan minat sehingga siswa akan 

terbiasa dengan kesibukan-kesibukan yang bermakna. 

3. Adanya perencanaan dan persiapan serta pembinaan yang telah 

diperhitungkan masak-masak sehingga program ekstrakurikuler mencapai 

tujuan. 

4. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler oleh semua atau sebagai siswa. 

Setelah program selesai, pembina perlu mengadakan evaluasi. Evaluasi 

ini dimaksudkan untuk mengetahui kemanfaatan program bagi siswa maupun 

bagi sekolah, hemat biaya atau tidak, dan sebagainya. Hasil evaluasi ini 

bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk menentukan perlu tidaknya suatu 

program ekstrakurikuler dilanjutkan (Suryosubroto, 2009: 302-305). 

2.5 Keberadaan Jadwal Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Suryosubroto (2009:307) penjadwalan merupakan salah satu 

kegiatan administrasi di sekolah, jadwal ini dimaksudkan untuk mengatur 

program belajar, praktik, program lapangan dapat terselenggara secara tertib 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan segala keterbatasannya. 
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        Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada waktu di mana para siswa 

mendapatkan waktu terluang, pada sore hari bagi sekolah yang belajar dipagi 

hari dan pagi hari bagi sekolah yang masuk sore hari, ataupun pada waktu-waktu 

liburan. 

        Jadwal ekstrakurikuler akan menjadi pegangan bagi guru dalam 

melaksanakan tugas Pembina, bagi siswa menjadi pedoman dalam 

merencanakan dan mengikuti program ekstrakurikuler, bagi administrator 

mempermudah dalam memberikan dukungan sarana prasarana yang diperlukan 

dan bagi kepala sekolah mempermudah dalam mengadakan supervisi. 

        Oleh karena jadwal sangat penting artinya, maka pengumuman jadwal 

harus mudah diketahui oleh mereka. Pengumuman jadwal ekstrakurikuler 

sebaiknya tertempel sedemikian rupa pada papan pengumuman sehingga 

mudah diketahui para personel sekolah. 

2.6 Hakekat Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah pergaulan pedagogik dalam dunia gerak dan 

penghayatan jasmani. Juga dikatakan bahwa guru pendidikan jasmani mencoba 

mencapai tujuannya dengan mengajarkan dan memajukan aktivitas-aktivitas 

jasmani. Pendidikan jasmani menampakkan dirinya keluar sebagai pengajaran 

dalam latihan jasmani atau sebagai pengajaran gerak. (Ateng, 1989:9). 

2.7 Pengertian Anak Usia Dini 

Pengertian anak usia dini memiliki batasan usia dan pemahaman yang 

beragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Secara tradisional 

pemahaman tentang anak seringdiidentifikasikan sebagai manusia dewasa mini, 

masih polos dan belum bisa apa-apa atau dengan kata lain belum mampu 

berfikir. Pemahaman ini berdampak pada pola perlakuan yang diberikan pada 
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anak, antara lain sering diperlakukan sebagaimana orang dewasa, dan di 

perlakukan sebagai orang dewasa kecil, misalnya didandani sebagaimana orang 

dewasa. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta banyak 

dilakukan studi tentang anak, maka semakin diketahui bahwa anak berbeda 

dengan orang dewasa.(Sofia Hartati, 2005:7) 

Definisi yang umum digunakan adalah yang dikemukakan oleh NAEYC 

(National Assosiation Education for Young Children) bahwa anak usia dini adalah 

sekelompok individu yang berada pada rentang usia antara 0-8 tahun. Menurut 

definisi ini anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak 

usia dini adalah individu yang unik di mana ia memiliki pola perkembangan 

kognitifnya yang menurut Piaget (dalam Sofia Hartati, 2005:9) disebutkan bahwa 

anak usia dini sedang berada pada fase transisi dari fase praoperasional (2-7 

tahun) ke fase operasional konkret (7-11 tahun). 

2.8 Manajemen Olahraga 

Manajamen Olahraga menunjukkan peranan penting dalam pengelolaan 

kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam pembinaan olahraga pada 

umumnya memerlukan kemampuan manajerial guna mencapai tujuan 

tercapainya pembinaan olahraga tersebut. Dalam pengertian sempit, pembinaan 

harus terlaksana berdasarkan perencanaan yang terbagi-bagi menjadi 

perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Dalam pengertian luas, 

manajemen dibutuhkan untuk mengintegasikan berbagai aspek, tidak hanya 

kepentingan teknikdan taktik saja tetapi juga aspek ekonomi dan komunikasi. 

Harsuki (2003:117) menyebutkan bahwa manajemen olahraga adalah 

perpaduan antar ilmu manajemen dan ilmu olahraga. Istilah manajemen diartikan 
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sebagai suatu kemampuan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan dengan melalui kegiatan orang lain. 

Menurut pakar olahraga, manajemen olahraga di Indonesia pada dasarnya 

dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu manajemen olahraga pemerintah 

dan manajemen non pemerintah (swasta). Manajemen olahraga pemerintah 

adalah kegiatan manajemen yang saat ini dilaksanakan oleh DirektoratJenderal 

Olahraga Departemen Pendidikan Nasional dengan jajaran baik pusat maupun 

daerah. Sedangkan manajemen swasta adalah manajemen yang dilakukan 

dalam institusi olahraga non kepemerintahan seperti KONI dengan seluruh 

anggotanya, yaitu induk organisasi cabang olahraga serta perkumpulan-

perkumpulan olahraga yang menjadi anggota organisasi olahraga tersebut. 

2.9 Teknik Dasar Dalam Permainan Sepakbola 

Menurut Soekamtasi (1994: 75), dalam bukunya yang berjudul Permainan 

Besar 1 (Sepakbola): Teknik dasar bermain sepakbola adalah semua gerakan-

gerakan tanpa bola dan semua gerakan-gerakan dengan bola yang diperlukan 

untuk bermain sepakbola. 

Menurut Komarudin (2005: 38-59), secara garis besar teknik permainan 

sepakbola terdiri dari dua bagian besar, yaitu : 

1) Teknik badan (teknik tanpa bola)  

Teknik badan (teknik tanpa bola) dalam permainan sepakbola merupakan 

teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Dalam permainan 

sepakbola teknik badan yang sering digunakan adalah cara berlari, melompat, 

dan gerak tipu badan. 

2) Teknik dasar dengan bola  
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Teknik dasar dengan bola adalah teknik dimana pemain menguasai bola. 

Misalnya: mengumpan, menggiring bola, control bola, menyundul bola dan 

merebut bola. Teknik dasar dengan bola sangat penting dikuasai bagi setiap 

pemain. Seorang pemain untuk dapat bermain sepakbola dengan baik harus 

mempunyai dasar teknik sepakbola yang baik. 

Menurut Herwin (2004: 21-25), permainan sepakbola mencakup dua teknik 

dasar yang harus dimiliki atau dikuasai oleh pemain, yaitu: teknik tanpa bola dan 

teknik dengan bola.  

1) Teknik Tanpa Bola  

Selama dalam permainan sepakbola, seorang pemain harus mampu berlari 

dengan langkah pendek maupun panjang karena harus merubah kecepatan lari. 

Gerakan lainnya seperti berjalan, berjingkat, melompat, meloncat, berguling, 

berputar, berbalik dan berhenti tiba-tiba yang semua ini harus dimiliki oleh 

pemain. Semua gerak ini sangat dibutuhkan dalam permainan sepakbola dan 

biasanya disebut juga dengan gerak teknik tanpa bola. 

2) Teknik dengan Bola 

Seorang pemain dituntut untuk menguasai bola dengan sebaik-baiknya ketika 

menerima bola agar mampu bermain sepakbola dengan baik. Kemampuan gerak 

dengan bola ini biasanya disebut teknik dengan bola yaitu meliputi : pengenalan 

bola dengan bagian tubuh (ball felling), menendang bola (passing) mengoper 

bola pendek dan panjang atau melambung, menendang bola (shooting), 

menggiring bola (dribbling), menghadapi lawan dan daerah bebas, menerima 

dan menyundul bola (heading) untuk bola lambung atau bola atas, gerak tipu 

(feinting) untuk melewati lawan, merebut bola (tackling/shielding) saat lawan 
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menguasai bola, melempar bola (throw-in) bila bola keluar lapangan untuk 

menghidupkan kembali permainan, dan teknik menjaga gawang (goal keeping). 

2.10 Teknik Dasar Dalam Permainan Bola Voli 

Adapun Teknik Dasar Bolavoli yaitu meliputi : 

1.Teknik Dasar Passing 

1) Passing bawah 

Aip Syarifuddin dan Muhadi (1993:189) mengatakan, Pass (passing) 

bawah adalah mengambil bola yang berada di bawah badan atau bola dari 

bawah dan biasanya dilakukan dengan kedua lengan bagian bawah (dari siku 

sampai pergelangan tangan yang dirapatkan), baik untuk dioperkan kepada 

kawan, maupun langsung ke lapangan lawan melalui di atas jaring. 

Menurut Sugiarto (2009:21), “Hal yang perlu kamu perhatikan dalam 

passing bawah adalah gerakan mengambil bola, mengatur pisisi, memukul bola 

dan mengarahkan bola ke arah sasaran”. 

Nuril Ahmadi (2007:23) mengatakan bahwa kegunaan passingbawah 

antara lain : 

1) Untuk menerima bola servis. 

2) Untuk penerimaan bola dari lawan yang berupa serangan/smash. 

3) Untuk pengambilan bola setelah terjadi block atau bola dari pantulan net. 

4) Untuk menyelamatkan bola yang kadang-kadang terpental jauh di luar 

lapangan permainan. 

5) Untuk pengambilan bola yang rendah dan mendadak datangnya. 

Sukintaka dkk. (1999:31) mengatakan, Teknik pass bawah itu sikap 

permulaan: ambil posisi sikap siap normal. Pada saat tangan akan dikenakan 

pada bola, segera tangan dan juga lengan diturunkan serta, tangan dan lengan 
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dalam keadaan terjulur ke bawah depan lurus. Siku tidak boleh ditekuk, kedua 

lengan merupakan papan pemukul yang selalu lurus keadaannya. 

2) Passing atas 

Menurut Aip Syarifuddin dan Muhadi (1993:190), “Pass atau passing atas 

adalah menyajikan bola atau membagi-bagikan bola(mengoper bola) dengan 

menggunakan jari-jari tangan baik kepadakawan maupun langsung ditujukan ke 

lapangan lawan melalui atasjaring.” 

Menurut Sukintaka dkk. (1999:29) mengatakan, Teknik pass atas itu sikap 

permulaan: pemain mengambil sikap siap normal. Dalam bermain bolavoli sikap 

siap normal ini adalah pengambilan sikap tubuh sedemikian rupa sehingga 

memudahkan untuk secepatnya bergerak ke arah yang diinginkan. Secara 

keseluruhan tubuh harus dalam keadaan setimbang yang labil. 

Nuril Ahmadi (2007:26) mengatakan bahwa variasi teknik memainkan 

bola passing atas antara lain: 

1. Passing atas ke arah belakang lewat atas kepala. 

2. Passing atas ke arah samping pemain. 

3. Passing atas sambil meloncat ke atas. 

4. Passing sambil menjatuhkan diri ke samping. 

5. Passing atas sambil menjatuhkan diri ke belakang. 

1. Teknik servis 

Menurut Nuril Ahmadi (2007:20), “Servis adalah pukulan bola yang 

dilakukan dari belakang garis akhir lapangan permainan melampaui net ke 

daerah lawan.” Pukulan servis adalah pukulan pertama yang mengawali rentetan 

bolak-baliknya bola dalam permainan (H. Nazar, 1992:13). 
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Menurut Aip Syarifuddin dan Muhadi (1993:187), “Servis atau sajian 

adalah pukulan permulaan yang dilakukan oleh pihak yang berhak melakukan 

servis untuk memulai menghidupkan bola ke dalam permainan atau tindakan 

untuk menghidupkan bola ke dalam permainan.” 

3. Teknik smash 

Smash adalah pukulan bola yang keras dari atas ke bawah dan menukik 

ke dalam lapangan lawan. Smash atau pukulan keras disebut juga spike 

merupakan bentuk serangan yang paling banyak dipergunakan dalam upaya 

memperoleh nilai oleh suatu tim. Pukulan smash banyak macam dan 

variasinya(Nuril Ahmadi, 2007:31). 

Aip Syarifuddin dan Muhadi (1993:191) mengatakan, yang dimaksud 

dengan smash ialah suatu pukulan yang dilakukan dengan keras dan tajam 

dengan jalannya bola menghujam ke lapangan lawan. Smash tersebut dapat 

dilakukan dalam usaha mematikan serangan lawan. Dan apabila smash tersebut 

dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, selain sulit dapat diterima oleh lawan, 

juga akan dapat mematikan. 

Menurut A. Sarumpaet dkk. (1992:99), “Smash atau hard spike ialah 

pukulan serangan yang keras.” Agar dapat melakukan smash, tangan dan bola 

harus berada di sebelah atas jaring (net), sehingga jalan bola dapat ditujukan 

curam ke bawah. 

4. Teknik block/bendungan 

Aip Syarifuddin dan Muhadi (1993:193) mengatakan, membendung 

adalah tindakan dalam usaha untuk menahan serangan lawan pada saat bola 

tepat melewati atas jaring, dengan mepergunakan satu atau kedua tangan yang 
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dilakukan oleh seorang pemain atau oleh dua atau tiga orang pemain secara 

bersama-sama dari pihak yang mempertahankan. 

Menurut A. Sarumpaet dkk. (1992:102), “Blocking adalah suatu cara 

bertahan yang sangat ampuh terhadap smash (hard spike).” Blocking dilakukan 

dengan loncatan setinggi mungkin dekat jaring dalam usaha menahan atau 

membendung bola yang dismash oleh pihak lawan/penyerang. 

Nuril Ahmadi (2007:30) mengatakan, Block merupakan benteng 

pertahanan yang utama untuk menangkis serangan lawan. Jika ditinjau dari 

teknik gerakan, block bukanlah merupakan teknik yang sulit. Namun persentase 

keberhasilan suatu block relatif kecil karena arah bola smash yang akan diblock, 

dikendalikan oleh lawan. Keberhasilan block ditentukan oleh ketinggian loncatan 

dan jangkauan tangan pada bola yang sedang dipukul lawan. 

2.11 Pembinaan Prestasi 

 Pembinaan prestasi adalah mengorganisasikan atau cara mencapai 

suatu tujuan, teori atau spekulasi terhadap suatu prestasi. Prestasi terbaik hanya 

akan dapat dicapai bila pembinaan dapat dilaksanakan dan tertuju pada aspek-

aspek melatih seutuhnya mencakup kepribadian atlet, kondisi fisik, keterampilan 

taktik, keterampilan teknik dan kemampuan mental (Rusli Lutan, 2000:32). 

 Menurut Rusli Lutan (2000:32-36), prestasi hanya akan dicapai bila 

pembinaan dapat dilaksanakan dan tertuju pada aspek-aspek pelatihan seutunya 

mencakup : 

2.11.1 Kepribadian Atlet 

Istilah kepribadian atlet dalam petunjuk operasional ini adalah sejumlah ciri 

unik dari seorang atlet. Untuk dapat berprestasi dalam olahraga, dibutuhkan sifat-

sifat tertentu yang sesuai dengan tuntutan cabangnya, yaitu 1) sikap positif, 2) 
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loyal terhadap kepemimpinan, 3) rendah hati, 4) semangat bersaing dan 

berprestasi. 

2.11.2 Pembinaan Kondisi Fisik 

Pembinaan kondisi fisik tertuju pada komponen kemampuan fisik yang 

dominan untuk mencapai prestasi. Disamping terdapat kebutuhan yang bersifat 

umum, setiap cabang olahraga juga memerlukan pembinaan komponen kondisi 

fisik yang spesifik. 

2.11.3 Latihan Taktik 

Latihan taktik tertuju pada peningkatan keterampilan taktis. Untuk itu atlet 

harus mampu memanfaatkan kondisi fisik, keterampilan, dan kondisi psikologis 

guna merespon kekuatan atau kelemahan lawannya secara efektif. Selain itu 

agar ia mampu beradaptasi dengan situasi kompetensi secara keseluruhan. 

2.11.4 Latihan Mental 

Latihan mental tertuju pada kemampuan mental, karena ditaksir sekitar 90-

95% variasi prestasi sebagai pengaruh kemampuan mental. 

Keempat aspek itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Bila salah satu 

terlalaikan, berarti pelatihan tidak lengkap. Keunggulan adalah salah satu aspek 

akan menutupi kekurangan pada aspek lainnya, dan setiap aspek akan 

berkembang dengan memakai metode yang spesifik. 

2.12 Pelatih  

Suatu cabang olahraga untuk mendapatkan olahraga yang maksimal 

tidak lepas dari peranan seorang pelatih, dimana tugas dari seorang pelatih tidak 

hanya membina atau melatih pemain dalam berlatih pemain dalam berlatih akan 

tetapi lebih dari itu seorang pelatih harus mengetahui karakteristik atau kejiwaan 
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seorang pemain atau atlet yang dibinanya. Pelatih harus dapat bertindak tegas 

dan tepat.  

Kemampuan baik yang berupa pengetahuan, keterampilan cabang 

olahraga maupun cara melatih yang efektif mutlak untuk dikuasai setiap pelatih. 

Pelatih merupakan model yang menjadi contoh dan panutan bagi anak didiknya 

terutama atlet-atlet yunior atau pemula, sehingga segala sesuatu yang dilakukan 

selalu menjadi sorotan atlet dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu 

seorang pelatih dituntut untuk dapat bersikap dan perilaku yang baik sesuai 

dengan norma-norma yang ada di masyarakat (Rubianto hadi,2007:12). 

2.13 Pengertian Pembelajaran 

        Menurut winkel, 1991 dalam buku Eveline Siregar dan Hartini Nara 

(2014:12). Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian 

ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang 

berlangsung dialami siswa. Sementara Gagne (1985) dalam buku Eveline 

Siregar dan Hartini Nara (2014:12), mendefinisikan pembelajaran sebagai 

pengaturan peristiwasecara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan 

membuatnya berhasil guna. Pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh 

Miarso (1993) dalam buku Eveline Siregar dan Hartini Nara (2014:12), 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan 

secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum 

proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali. 

        Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatau lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 
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pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses 

pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di 

manapun dan kapanpun. 

        Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, 

motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang ekonominya, dan lain 

sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam 

pembelajaran merupakan modal utama penyampaiaan bahan belajar dan 

menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. 

        Dari beberapa pengertian pembelajaran diatas maka dapat disimpulkan 

beberapa ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut: 

1. Merupakan upaya sadar dan disengaja. 

2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 

3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 

4. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya. 

2.14 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

        Dalam melaksanakan pembelajaran, agar dicapai hasil yang lebih optimal 

perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran 

dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori psikologi terutama teori 

belajar dan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran. 

        Menurut Gagne, 1977 dalam buku Eveline Siregar dan Hartini Nara 

(2014:16) mengemukakan Sembilan prinsip yang dapat dilakukan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, sebagai berikut: 
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1. Menarik perhatian (gaining attention): hal yang menimbulkan minat siswa 

dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontrakdisi atau 

kompleks. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran (informing learner of the objektives): 

memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai 

mengikuti pelajaran. 

3. Meningkatkan konsep/prinsip yang telah dipelajari (stimulating recall or prior 

learning): merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari 

yang menjadi persyaratan untuk mempelajari materi yang baru. 

4. Menyampaikan materi pelajaran (presenting the stimulus): menyampaikan 

materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. 

5. Memberikan bimbingan belajar (providing learner guidance): memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses/alur berpikir siswa agar 

memiliki pemahaman yang lebih baik. 

6. Memperoleh kinerja/penampilan siswa (eliciting performance): siswa diminta 

untuk menunjukan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap 

materi. 

7. Memberikan balikan (providing feedback): memberitahu seberapa jauh 

ketepatan performance siswa. 

8. Menilai hasil belajar (assessing performance): memberikan tes/tugas untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan pembelajaran. 

9. Memperkuat retensi dan transfer belajar (enhancing retention and transfer): 

merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan 

memberikan rangkuman, mengadakan review atau mempraktikan apa yang 

telah dipelajari. 



26 
 

 
 

2.15 Komponen Pembelajaran 

Komponen dalam pembelajaran berkaitan satu sama lain, menurut susila 

dalam skripsi Hardian M. Samodro (2014:20) mengatakan bahwa komponen 

pembelajaran terdiri dari : 

2.15.1 Tujuan Pembelajaran 

        Tujuan pembelajaran memiliki peran penting dalam pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan tujuan pembelajaran digunakan sebagai konsep dan pola 

pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran merupakan suatu 

target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. 

2.15.2 Bahan Pembelajaran 

        Bahan pembelajaran merupakan isi dari kurikulum, yaitu berupa mata 

pelajaran atau bidang studi dengan topik dan rincian yang dapat dikategorikan 

menjadi enam jenis, antara lain fakta, konsep atau teori, proses, nilai dan 

keterampilan atau suatu kemampuan. Fakta merupakan sesuatu yang telah 

terjadi atau dikerjakan yang bisa berupa objek atau keadaan tentang suatu hal, 

konsep atau teori merupakan suatu idea atau gagasan atau pertanyaan yang 

menjelaskan serangkaian fakta, prinsip merupakan suatu aturan atau kaidah 

untuk melakukan sesuatu, atau kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berfikir, 

proses merupakan serangkaian gerak, perubahan, perkembangan atau suatu 

cara atau prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional, nilai 

merupakan suatu pola, ukuran norma atau suatu tipe atau model yang berkaitan 

dengan pengetahuan atas kebenaran yang bersifat umum. 

2.15.3 Strategi dan Metode Pembelajaran 

        Strategi merupakan sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu 

sedangkan metode adalah teknik yang dapat digunakan untuk melaksanakan 
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strategi. Zainal Aqib (2013:70) dalam skripsi Hardian M. Samodro (2014:20) 

mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan 

dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi 

pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat dikuasai di akhiri kegiatan belajar 

sedangkan metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru dalam 

menjalankan fungsinya menjadi alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.15.4 Media Pembelajaran 

        Zainal Aqib (2013:50) dalam skripsi Hardian M. Samodro (2014:20) 

mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar 

pada siswa. 

2.15.5 Evaluasi Pembelajaran 

        Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan mengumpulkan informasi atau 

untuk menentukan sejauh mana siswa telah memahami dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.16 Metode Pembelajaran 

Dalam praktik pembelajaran, terdapat beragam jenis metode pembelajaran 

dan penerapannya. Setidaknya terdapat sebelas metode pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kesebelas metode tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode proyek, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu masalah 

kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga 

pemecahannya secara komprehensif dan bermakna. 
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2. Metode eksperimen, yaitu metode mengedepankan aktivitas percobaan, 

sehingga siswa mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajari. 

3. Metode tugas/resitasi, yaitu guru memberikan tugas tertentu agar siswa 

melakukan kegiatan belajar. 

4. Metode diskusi, yaitu siswa dihadapkan terhadap suatu masalah yang bias 

berupa pertanyaan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas 

dan dipecahkan bersama. 

5. Metode sosiodrama, yaitu siswa mendramatisasikan tingkah laku didalam 

hubungannya dengan masalah sosial. 

6. Metode demonstrasi, yaitu demonstrasi mengedepankan peragaan atau 

mempertujukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari, baik sebenarnya atau tiruan, yang sering disertai 

dengan penjelasan lisan. 

7. Metode problem solving. Metode problem solving mengedepankan metode 

berpikir untuk menyelesaikan masalah dan didukung dengan data-data yang 

ditemukan 

8. Metode karya wisata. Metode karya wisata mengajak siswa keluar kelas dan 

meninjau atau mengunjungi objek-objek lainnya sesuai dengan kepentingan 

pembelajaran. 

9. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab menggunakan sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para siswa. 

10. Metode latihan. Metode latihan dimaksudkan untuk menanamkan sesuatu 

yang baik atau menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. 
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11. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode tradisional, karena 

sejak lama metode ini digunakan oleh para pengajar. Namun demikian, 

metode ini tetap memiliki fungsinya yang penting untuk membangun 

komunikasi antara pengajar dan pembelajaran. Eveline Siregar dan Hartini 

Nara (2014:80-81). 

        Sedangkan menurut Hamzah B. Uno (2006:17) metode pembelajaran 

diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. Strategi pengorganisasian (organizational strategy) 

Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang 

studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada 

suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, 

format dan lainnya setingkat dengan itu. 

2. Strategi penyampaian (delivery strategy) 

Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran 

kepada siswa dan/atau untuk menerima serta merespons masukan yang 

berasal dari siswa. Media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari 

strategi ini. 

3. Strategi pengelolaan (management strategy) 

Strategi pengelolaan adalah untuk menata interaksi anatara sibelajar dan 

variabel metode pembelajaran lainnya, variabel strategi pengorganisasian 

dan penyampaian isi pembelajaran. 

Dari beberapa penjelasan tentang metode pembelajaran diatas, maka dapat 

dikemukakan bahwa betapa banyak metode pembelajaran yang bias digunakan 

oleh seorang guru atau tenaga pengajar dalam melaksanakan proses belajar 
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mengajar, dalam penerapannya diperlukan kreativitas dan variasi untuk 

menggunakan metode-metode pembelajaran tersebut. 

2.17 Tujuan Pembelajaran 

Menurut Robert F. Mager (1962) dalam buku Hamzah B. Uno (2006:35) 

memberikan pengertian tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang hendak 

dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat 

kompetensi tertentu. Sedangkan menurut Edwart L. Dejnozka dan David E. 

Kapel (1981), juga Kemp (1977) dalam buku Hamzah B. Uno (2006:35) yang 

memandang bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik 

yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk 

tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Perilaku ini dapat 

berupa fakta yang konkret serta dapat dilihat dan fakta yang tersamar. Fred 

Percival dan Heny Ellington (1984) dalam buku Hamzah B. Uno (2006:35) juga 

mengemukakan tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan 

menunjukan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat 

dicapai sebagai hasil belajar. 

2.18 Faktor Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 

2.18.1 Sarana Prasarana 

Sarana olahraga adalah terjemahan dari “facilities”, yaitu sesuatu yang 

dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau 

pendidikan jasmani. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu : 

1. Peralatan (apparatus), ialah sesuatu yang digunakan, contoh: peti loncat, 

palang tunggal, palang sejajar, gelang-gelang, kuda-kuda, dan lain-lain. 

2. Perlengkapan (device), yaitu : 
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1) Sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana, misalnya: net, bendera 

untuk tanda, garis batas dan lain-lain. 

 2) Sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau kaki, 

misalnya: bola, raket, pemukul dan lain-lain  

Secara umum prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan 

penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha atau pembangunan). Dalam 

olahraga prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah atau 

memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Salah satu sifat 

tersebut adalah susah dipindahkan (Soepartono, 2000: 5). 

2.18.2 Pendanaan 

 Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga tidak akan berjalan 

sesuai dengan rencana atau program yang ada, apabila organisasi tersebut tidak 

mempunyai ilmu yang memadai. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga pada dasarnya membutuhkan dana yang 

cukup besar dalam operasionalnya. 

        Definisi yang pertama kali muncul mengenai dana adalah bahwa dana 

merupakan kas. Akan tetapi mendefinisikan dana sebagai kas sebenarnya terlalu 

sempit. Keuangan atau pendanaan merupakan sebuah proses kegiatan yang 

direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan 

bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya 

operasional kepengurusan, sehingga kegiatan operasional kepengurusan 

semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pembinaan yang 

telah ditetapkan. 

        Dana yang dating atau masuk itu disebut dana masukan (input), kemudian 

setelah dilakukan perencanaan anggaran (budgeting), anggaran tersebut 
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digunakan dalam pelaksanaan proses atau operasional lalu dipertanggung 

jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku bersama hasil usaha (output) yang 

dihasilkannya. 

        Dalam pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler olahraga dana yang masuk 

dapat berasal dari beberapa sumber, diantaranya dana dapat diperoleh dari 

sekolah, iuran siswa-siswi sekolah. Fungsi mencari dana meliputi fungsi 

pencarian dana atau modal yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan 

operasional pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Usaha-usaha yang 

dijalankan oleh pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga dalam 

mendapatkan sumber-sumber dana yang tepat untuk memenuhi berbagai jenis 

kebutuhan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga, diantaranya untuk 

menggaji para pelatih, penyewaan tempat latihan, dan pemeliharaan alat-alat 

yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif presentase, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga 

pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes 

Tahun 2015 termasuk dalam kategori baik. Hal ini terlihat bahwa sebagian 

besar pelaksanaan kegiatan esktrakurikuler termasuk dalam klasifikasi baik, 

hal ini terlihat sebanyak 11 responden atau sama dengan 14,7% menyatakan 

sangat baik, yang menyatakan baik yaitu sebanyak 31responden atau sama 

dengan 41,3%, sedangkan yang menyatakan tidak baik sebanyak 23 

responden atau sama dengan 30,7%, dan yang menyatakan sangat tidak baik 

sebanyak 10 responden atau sama dengan 13,3%. 

2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan ekstrakurikuler 

olahraga di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten 

Brebes Tahun 2015 berasal dari sarana prasarana dan pendanan. 

5.2. Saran 

1. Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan ekstrakurikler olahraga 

di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Bantarkawung pelaksanaannya sudah 

baik, tetapi masih perlu peran aktif pemerintah, guru, pembina, pelatih, dan 

siswa yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler olahraga 

agar lebih bisa ditingkatkan lagi untuk mencapai program ekstrakurikuler yang 

lebih baik lagi. 
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2. Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting karena di Sekolah 

Dasar Negeri Kecamatan Bantarkawung masih terkendala oleh Faktor sarana 

dan prasarana yang kurang mendukung sehingga kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga berjalan dengan sarana prasarana yang ada. 
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