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ABSTRAK 

Hariyanto .2016. Survei Kreativitas Guru Penjasorkes Menggunakan Permainan 
Tradisional Dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Semarang  Tahun 2016. 
Skripsi Jurusan Pendidikan  Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing  Drs. Tri Nurharsono, M.Pd dan Aris Mulyono, S.Pd. 
M.Pd. 
 

Kata kunci:  Kreativitas guru penjasorkes  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi 
pendahuluan bahwa SD Hj. Baiturrahman 02, SD N Kalibanteng Kidul 01, SD N 
Lamper Kidul 02, SD Kristen Tri Tunggal, SD Labschool UNNES proses 
pembelajaran pendidikan jasmani sudah terlaksana dengan baik, guru sudah 
memberikan usaha-usaha guna mengajarkan permainan tradisional. Namun, 
dalam proses pembelajaran yang di lakukan masih belum mencapai tujuan 
pembelajaran, dikarenakan tidak sesuainya sarana dan prasarana yang di miliki 
sekolah masih standar untuk pembelajaran orang dewasa. Peneliti menganggap 
hal tersebut kurang sesuai dengan usia dan karakteristik anak sekolah dasar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa kreativitas guru 
penjasorkes menggunakan permainan tradisional dalam pembelajaran kelas V 
sekolah dasar Kota Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan survei. 
Populasi penelitian ini adalah sekolah dasar di Kota Semarang. Penarikan 
sampe penelitian ini menggunakan teknik purposive sample untuk mengambil 
sampel dari sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan siswa kelas V sebanyak 
176 siswa. Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi data. Teknik analisis data yang di gunakan adalah deskriptif dengan 
persentase. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian diatas dapat disimpulan bahwa 
kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum mendapat  4,14% kategori 
baik, kemampuan guru dalam membuat program perencanaan pembelajaran 
mendapat 18,96% kategori sedang, sedangkan untuk kemampuan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran mendapat 17,79%  kategori sedang. Kemudian 
kemampuan guru dalam memilih dan menggunkan media mendapat 19,55% 
kategori sedang, kemampuan guru dalam memilih dan menggunkan metode 
pembelajaran mendapat 7,94% yaitu dalam kategori baik dan kemampuan guru 
dalam melakukan evaluasi dalam pembelajaran dalam persentase 12,00 dalam 
kategori sedang. dari data di tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kreativitas 
guru penjasorkes yaitu dalam kategori sedang  yaitu 80,20%. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
pelaksanaan permainan tradisional dalam pembelajaran sekolah darsar di kota 
semarang telah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu di 
perbaiki. Berikut saran yang bisa di berikan oleh peneliti adalah; 1) Bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan sampelnya lebih besar. 2) Bagi siswa untuk lebih  
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan permainan tradisional. 3) bagi guru 
penjasorkes terkait di harap dapat meningkatkan keterampilan kreativitas dan 
permainan tradisioanal dalam pembelajaran 4) Bagi sekolah untuk lebih 
meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang permainan tradisional 
dalam pembelajaran penjasorkes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan disebut demikian karena Indonesia 

sendiri terdiri atas beribu-ribu pulau. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya 

suku, budaya, ras ataupun hal sebagainya yang beragam, salah satunya adalah 

tradisi.Tradisi ini banyak bentuknya dan jumlahnya bermacam-macam, salah 

satunya adalah permainan tradisional. 

Di Indonesia terdapat banyak sekali permainan tradisional. Permainan 

tradisional ini biasanya dimainkan secara kelompok maupun individu.Permainan 

tradisional ini diantaranya balap bakiak, bekel, bentengan, epek-epek, galasin 

(gobak sodor), karapansapi, kelereng, kucing dan tikus, lompat tali, panjat 

pinang, perangbantal, permainan boy, ular naga, pris-prismong, maunti, panthol 

dan masih banyak lainnya. Permainan tradisional ini merupakan warisan dari 

nenek moyang kita, banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya. Seperti 

nilai, demokrasi, nilai pendidikan, nilai kepribadian, nilai keberanian, nilai 

kesehatan, nilai persatuan dan nilai moral. 

Permainan tradisional banyak sekali macamnya dan tergantung di daerah 

masing-masing, karena permainan tradisional merupakan salah satu ciri daerah 

tersebut. Seperti halnya di Kota Semarang yang berada di pulau Jawa ini. 

Di Kota Semarang ini ada beberapa permainan tradisional. Permainan 

tradisional yang sering dimainkan diantaranya gobak sosor, boy-boyan, kasti, 

kucing tikus, lompat tali, bekelan, bentengan dan masih banyak lainnya. Dari 

permainan tradisional tersebut ada beberapa permainan tradisional yang
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digunakan oleh guru dalam pembelajaran diantaranya permainan kasti, ular 

naga, gobak sodor, lompat tali, boy-boyan, kucing tikus, bentengan dan masih 

banyak lagi. 

Teori reinkarnasi adalah anak-anak  selalu bermain dengan permainan yang 

dimainkan oleh nenek moyangnya. Jadi anak selalu bermain permainan yang 

telah dilakukan orang-orang terdahulu. Teori ini sebenarnya telah usang karena 

sekarang banyak anak yang bermain dengan permainan baru sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetetahuan dan teknologi (Depdikbud,1992:5). 

Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang sangatlah penting 

keberadaannya dalam mendukung suatu terwujudnya pendidikan nasional yang 

bermutu, dengan demikian perlunya peninggkatan mutu disekolah dasar, oleh 

sebab itu sekolah dasar sangatlah penting keberadaannya karena: 

1. Dengan kita menyelesaikan sekolah dasar maka kita dapat meneruskan 

pada jenjang sekolah berikutnya (SMP). 

2. Melalui sekolah dasar anak didik dibekali oleh kemampuan dasar dan 

keterampilan dasar agar mampu mengantisipasi permasalahan dalam 

kehiupan sehari-hari (life skill). 

3. Sekolah dasar merupakakn jenjang pendidikan yang membekali atau 

memberikan dasar-dasar dan persiapan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan dan jenjang berikutnya (Harsuki, 2003:97). 

Anak-anak di sekolah dasar dapat di kategorikan anak berkembang. Di 

mana pada masa ini mereka mempunyai energi yang berlebih dalam hal 

bergerak, sehingga perlu disalurkan melalui aktivitas yang bermanfaat salah 

satunya melalui pendidikan jasmani. Kebutuhan untuk bergerak ini membuat 

mereka sering merasa bosan apabila hanya harus duduk dan mendengarkan 
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penjelasan guru di kelas. Sehingga saat bel istirahat berbunyi mereka 

berhamburan keluar untuk bermain dan melakukan aktivitas yang berhubungan 

dengan aktivitas fisik. Ada yang berlari kesana-kemari, ada pula yang berteriak-

teriak. Hal ini dikarenakan mereka dapat mengekspresikan diri mereka secara 

bebas pada saat jam istirahat. Karena hakekatnya saat bermain, mereka dapat 

mengeksplorasi keadaan lingkungan sekitar, termasuk keadaan alam sekitar ikut  

merangsang mereka untuk bergerak. Dengan begitu organ-organ dalam tubuh 

mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya. 

Herbert Spencer mengatakan kelebihan tenaga (kekuatan, atau vitalitas) 

pada anak atau orang dewasa yang belum digunakan disalurkan untuk bermain. 

Kelebihan tenaga dimaksudkan sebagai kelebihan energi, kelebihan kekuatan 

hidup, dan vitalitas, yang dianggap oleh manusia untuk memelihara lewat 

permainan (Depdikbud, 1992:4) 

Cholik Mutohir 1992 dalam buku samsudin (2008:2) pendidikan jasmani 

adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota 

masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai 

kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan 

kesegaran jasman, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan 

perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka 

pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas. 

Menurut Sugiyanto (1993:14) perkembangan adalah proses  perubahan 

kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh kearah keadaan 

yang makin terorganisasi. Terorganisasi artinya organ tubuh makin bisa 

dikendalikan oleh kemauan. 
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Menurut Undang-undang Sitem Keolahragaan Nasional no.3 tahun 2005 

(2006:9)  menyebutkan bahwa Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan; a. 

Olahraga pendidikan, b. Olahraga rekreasil, c. Olahraga prestasi. (Pasal 17) 

Pembinaan/pengembangan olahraga pemerintah/pemerintah daerah wajib 

melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan 

kewenangan dan tanggung jawabnya. (Pasal 21.1) 

Pembinaan dan pengembangan di maksud meliputi: Pengelolaan, 

keternagakerjaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan 

sarana, serta penghargaan keolahragaan. 

Pada era globalisasi, penjasorkes atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan, guru dapat memasukan kreativitasnya dalam mengajar dengan cara 

memodifikasi permaian ataupun memasukan olahraga tradisional. Modifikasi 

dilakukan tanpa merubah nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Didalam 

permainan tersebut terkandung berbagai unsur seperti kecepatan, kelincahan, 

ketangkasan, ketepatan, kejujuran, sportivitas, percaya diri, ataupun 

bekerjasama secara tim. Selain itu, modifikasi juga tidak melupakan faktor- faktor 

lain seperti aturan permainan juga dipermudah dan semua anak dapat mendapat 

kesempatan untuk bermain dan mencoba atau terlibat didalamnya. Lebih dari itu 

modifikasi dibuat agar siswa lebih tertarik tanpa merubah tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. Seiring dengan perkembangan zaman, permainan tradisional 

sudah mulai hilang, luntur bahkan di lupakan. Kenyataan dilapangan permainan 

tradisional jarang, bahkan hampir tak pernah digunakan. Guru seharusnya 

berinovasi untuk merancang model pembelajaran dan memadukan maupun 

memodifikasi permainan-permainan tradisional sehingga siswa lebih tertarik 

untuk melakukan dan bersemangat dalam bermain.  
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Keterbatasan fasilitas pembelajaran penjas menjadi kendala serius dalam 

pelaksanaan pembelajaran penjas. Modifikasi digunakan sebagai salah satu 

alternatif pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah 

dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Menurut Ngasmain dan Soepartono 

(1997) alasan utama perlu memodifikasi adalah; (1) siswa bukanlah orang 

dewasa dalam bentuk kecil, kematangan fisik dan mental siswa belum selengkap 

orang dewasa, (2) pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani selama ini 

kurangg efekif, hanya bersifat lateral dan monoton, dan (3) fasilitas pembelajaran 

pendidikan jasmani yang ada sekarang hampir semua di disain untuk orang 

dewasa. Trisna Rahayu (2013:79-80) 

Dengan demikian guru sekolah dasar diharapkan dapat mengembangkan 

serta mencari strategi ataupun metode yang paling cocok. Karena pada 

dasarnya tidak ada metode ataupun strategi yang paling bagus. Oleh karena itu, 

masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, tergantung pada 

beberapa faktor seperti, tujuan yang ingin dicapai, strategi pendekatan, fasilitas 

(alat), kondisi peserta didik maupun kondisi lingkungan. 

Pada hal ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang kopetensi dasar yang 

telah tertera di silabus kelas 5 semester 1, Standar Kopetensi 1 Mempraktikan 

berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga dengan 

peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

Menurut AECT (1977:88) Terdapat 4 tipe pola psoses belajar mengajar, 

yaitu, tradisional, guru dengan media, guru dengan media berbagi tanggung 

jawab, dan pembelajaran per media tanpa guru (Ega Trisna Rahayu,2013:182) 

Untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam pelajaran penjas tidak 

lepas dari kurikulum. Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum 
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yang berlaku secara nasional. Kurikulum merupakan pedoman yang di gunakan 

untuk menyusun dan menambah materi atau mata pelajaran yang sesuai dengan 

keadaan sekolah yang bersangkutan (Wardani, 2002:1. 4). 

Pada realitanya banyak sekolah-sekolah pada khususnya sekolah dasar 

masih banyak yang belum memadai dalam hal fasilitas maupun alat penunjang 

pendidikan jasmani. Seharusnya setiap sekolah mempunyai sarana dan 

prasarana olahraga yang baik sehingga dapat mengimplementasikan kurikulum 

pendidikan jasmani yang diterapkan. Akan tetapi dalam prakteknya, kurikulum 

pendidikan jasmani dipaksa harus tetap berjalan, dengan segala keterbatasan 

yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti memperoleh data 

sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Hasil Observasi dan Wawancara Pendahuluan 

No  Nama 
sekolah  

Observasi/ 
waawancara  

Hasil  Deskriptif 

1 SD 
Kalibanteng 
Kidul 1 

Pembelajaran Permainan tradisional 

 

Engrang, bakiak, 
gobak sodor, 
bentengan, boy-
boyan,dll 

  Sarana Sarana dan prasarana 

 

Engrang, bakiak, 

holahob, bola ekor,dll 

  Perangkat 

pembelajaran 

Kurikulum,silabus,RPP Kurikulum KTSP, 

sesuai silabus dan 

membuat RPP 

2 SD 

Baiturrohman 

2 

Pembelajaran Permainan tradisional Gobak sodor, bakiak, 

bola ekor, blondongan, 

dakon 

  Sarana Sarana dan prasarana 

 

Engrang, bakiak, 

holahob,bola ekor, 

bekel,dll 

  Perangkat 

pembelajaran 

Kurikulum,silabus,RPP Kurikulum KTSP, 

memakai silabus dan 
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Berdasarkan tabel 1.1 bahwa permainan tradisional di sekolah sudah 

dilaksanakan akan tetapi masih perlu dikembangkan. Oleh sebab itu penulis 

tertarik melakukan penelitain lebih lanjut dengan judul “Survei Tingkat Kreativitas 

Guru Penjasorkes Mengunakan Permainan Tradisional Dalam Pembelajaran di 

Sekolah Dasar Kota Semarang Tahun 2016”. 

 

 

 

 

membuat RPP 

3 SD Lamper 

Kidul 

Pembelajaran Permainan tradisional Bentengan, gangsing, 

bekelan, dakonan, 

karet tali, boy-

boyan,dll 

  Sarana Sarana dan prasarana 

 

Bola ekor, gangsing, 

bakiak,dakon, 

bekelan,lompat tali dll 

  Perangkat 

pembelajaran 

Kurikulum,silabus,RPP Kurikulum KTSP, 

menggunakan silabus, 

membuat RPP 

4 SD Tri 

Tunggal 

Pembelajaran Permainan tradisional Bitang beralih, boy-

boyan, ular-naga, dll 

  Sarana Sarana dan prasarana 

 

Holahob, bakiak, 

engrang, dll 

  Perangkat 

pembelajaran 

Kurikulum,silabus,RPP Kurikulum KTSP 

Menggunakan silabus, 

dan membuat RPP 

5 SD Lapscool 

Unnes 

Pembelajaran Permainan tradisional Gobak sodor, 

bentengan, hitam 

putih,dll 

  Sarana Sarana dan prasarana 

 

Holahob, bakiak, 

engrang, dll 

  Perangkat 

pembelajaran 

Kurikulum,silabus,RPP Kurikulum KTSP 

Menggunakan silabus, 

dan membuat RPP 
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1.2 Fokus Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui tingkat 

kreativitas guru penjas orkes menggunakan permainan tradisional di sekolah 

dasar Kota Semarang 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Berapa tingkat kreativitas guru penjasorkes menggunakan permainan 

tradisional dalam pembelajaran di sekolah dasar di Kota Semarang pada 

tahun 2016? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Ingin mengetahui tingkat kreativitas guru penjasorkes menggunakan 

permainan tradisional dalam pembelajaran di sekolah dasar di Kota Semarang 

pada tahun 2016. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

1. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti terkait 

dengan pembelajaran di sekolah dasar. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang 

telah di peroleh selama perkuliahan di Jurusan Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi. 

 

1.5.2 Bagi siswa 

1. Pengetahuan dan keterampilan tentang permainan tradisional bertambah. 

2. Efektivitas dan efisiensi gerak (skill) meningkat. 
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1.5.3 Bagi Guru 

1. Menambah pengetahuan tentang permainan tradisional dalam pembelajaran 

penjasorkes yang sesuai dengan pembelajaran penjas orkes untuk anak 

sekolah dasar. 

2. Adanya inovasi pembelajaran dalam modifikasi pada pembelajaran 

pejasorkes. 

 

1.5.4 Bagi Sekolah 

1. Sebagai masukan bagi sekolah tempat penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kota Semarang 

Kota Semarang terletak antara 60 50’-70 10’ Lintang Utara dan 1090 35’-

1100 50’ Bujur Timur, terdiri dari kota atas dan kota bawah. Sebelah selatan 

berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, 

sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Kendal. 

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, kota Semarang telah tumbuh 

sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa. Berbagai 

fasilitas pendukung pengembangan ekonomi, tersedia di kota ini antara lain 

Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Internasional Ahmad Yani, pusat-pusat 

industry serta pusat-pusat perdagangan. Sedangkan bidang social budaya 

tampak adanya hiterogenitas sumber daya manusia dengan berbagai ragam 

kegiatan dan budayanya (Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Semarang, 

2008:8). 

 

2.1.1  BidangPendidikan 

Jumlah sekolah, murid dan guru menurut jenjang pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel2.1bidang pendidikan Kota Semarang. 

Uraian SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA 

(1) (2) (3) (4) 
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Tabel 2.1 bidang pendidikan Kota Semarang. 

Uraian SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA 

(1) (2) (3) (4) 

1. Sekolah 727 194 161 

2. Kelas 4.580 1.948 2.037 

3. Jumlah Murid               151.279 71.820 66.156 

4. Guru 8.632 4.800 5.238 

Rasio Murid-Guru 18 15 13 

Sumber: Kantor Informasi Dan Komunikasi Kota Semarang (2008:15) 

 

2.2 Pengertian Kreativitas 

Pada masa globalisasi saat ini, seseorang dituntut untuk menciptakan 

sesuatu hal yang beda atau baru. Tak bedanya dengan guru, guru di tuntut 

dalam profesinya melakukan hal yang baru agar tidak terlihat monoton dan dapat 

menarik minat siswa dalam pembelajaranya. Begitupula dengan guru 

penjasorkes yang dituntut melakukan gagasan-gagasan baru agar tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Menurut Elizabeth B. Hurlock (2000:5) kreativitas adalah kemampun 

seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang 

pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatannya. Ia dapat 

berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya 

perangkuman. Ia mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan 

informasi yang di peroleh dari pengalaman sebelumnya dan mungkin mencakup 

pembentukan korelasi baru. Ia harus mempunyai maksud dan tujuan yang 
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ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna 

dan lengkap. Ia mungkin dapat membentuk produk seni, kesusasteraan, produk 

ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau metodologi. 

Menutur Conny Semiawan, dkk (1990:7) kreativitas ialah kemampuan untuk 

memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan 

masalah. Kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi-

kombinasi baru atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur, data, atau 

hal-hal yang sudah ada sebelumnya. 

Sedangkan menurut Momon Sudarma (2013:18) kreativitas di maknai 

sebagai sebuah kekuatan atau energi (power) yang ada dalam diri individu. 

Energi ini menjadi daya dorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu 

dengan cara atau mendapatkan hasil yang terbaik. Sedangkan menurut Robert 

Franken sebagaimana dikutip oleh Momo Sudarma (2013:18) ada tiga dorongan 

yang menyebabkan orang bisa kreatif, yaitu: 1) kebutuhan untuk memiliki 

sesuatu yang baru, bervariasi, dan lebih baik, 2) dorongan untuk 

mengkomunikasi nilai dan ide, serta 3) keinginan untuk memecahkan masalah. 

Ketiga dorongan itulah yang kemudian menyebabkan seseorang untuk berkreasi. 

Dengan kata lain, masalah kreativitas ini dapat di maknai sebagai suatu energi 

dan dorongan diri dalam seseorang yang menyebabkannya melakukan tindakan 

tertentu. 

Jadi dapat disimpulan dari beberapa pendapat ahli yang telah di jabarkan di 

atas, kreativitas merupakan kemampuan seseorang menciptakan sesuatu yang 

baru untuk memecahkan suatu masalah. Kemampuan tersebut dapat 

menentukan ide-ide baru dari hasil menganalisis masalah kemudian direlisasikan 

yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, maupun orang lain. 
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2.2.1 Ciri- Ciri Kreativitas 

Menurut Conny Semiawan, dkk (1990:7) kreativitas meliputi baik ciri-ciri 

kognitif (aplitude) seperti kelancaran, keluwesan (fleksibelitas), dan keaslian 

(originalitas) dalam pemikiran, maupun ciri-ciri afektif (non-aptitude), seperti rasa 

ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan slalu ingin melakukan 

pengalaman baru. Selain itu, menurut Conny Semiawan, dkk (1990:10) ciri-ciri 

mencerminkan kepribadian yang kreatif adalah sebagai berikut; Mempunyai daya 

imajinasi yang kuat, mempunyai inisiatif, mempunyai minat yang luas, bebas 

dalam berpikir, bersifat ingin tahu, selalu ingin mendapat pengalaman-

pengalaman baru, percaya pada diri sendiri, penuh semangat, berani mengambil 

resiko, berani dalam pendapat dan keyakinan. 

Menurut Sund sebagaimana di kutip oleh Slameto (2010:147) menyatakan 

bahwa individu dengan potensi kreatif dapat dikenali pengamatan dengan ciri-ciri 

sebagai berikut; hasrat keinginan yang cukup besar, bersikap terbuka dengan 

pengalaman baru, panjang akal, keinginan menemukan dan meneliti, cenderung 

menyukai tugas yang berat dan sulit, cenderung mencari jawaban yang luas dan 

memuaskan, memiliki dedikasi yang bergairah dan atif dalam melaksanakan 

tugas, berpikir fleksibel, menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung 

memberi jawaban lebih baik, kemampuan membuat analisis dan sitensis, 

memiliki semangat bertanya serta meneliti, memiliki daya abstraksi yang cukup 

baik, memiliki latar membaca yang cukup luas. 

Jadi dapat disimpulkan dari pedapat ahli diatas ciri-ciri kreativitas secara 

garis besar adalah: 

1. Memiliki kemampuan dalam melihat masalah. 

2. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. 
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3. Terbuka terhadap  hal-hal yang baru serta tanggap dan menerimanya. 

2.3 Modifikasi  

Modifikasi adalah salah satu upaya yang dapat di lakukan oleh guru agar 

proses pembelajaran mencerminkan DAP. Esensi  modifikasi adalah menganalisi 

sekaligus mengembangkan materi pembelajaran dengan cara meruntunkannya 

dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehinga dapat memperlacar siswa 

dalam belajar. Samsudin (2008:71). 

Lutan menyatakan, modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani 

diperlukan, dengan tujuan agar; (a) siswa memperoleh kepuasan dalam 

mengikuti pembelajaran, (b) meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam 

berpartisipasi, dan (c) siswa dapat melakukan pola gerak dengan benar. 

Komponen-komponen penting dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan 

kesehatan yang dapat dimodifikasi menurut auessie meliputi; (1) ukuran, berat 

atau bentuk peralatan yang di gunakan, (2) lapangan permainan, (3) waktu 

permainan atau lamanya permainan, (4) peraturan permainan, dan (5) jumlah 

pemain. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sarana dan prasarana 

sangat perlu untuk menunjang keberhasilan pendidikan jasmani di sekolah. 

Sarana untuk memenuhi syarat olahraga tertentu, belum tentu memenuhi syarat 

untuk di gunakan oleh siswa. Modifikasi sarana yang sudah ada atau 

menciptakan yang baru merupakan alternatif yang dapat dikembangkan oleh 

guru sebagai upaya untuk menyelesaikan dengan karakteristik dan 

perkembangan siswa. 

Menurut samsudin (2008:72) dengan melakukan modifikasi sarana maupun 

prasarana, tidak akan mengurangi aktivitas siswa dalam melaksanakan 
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pembelajaran pendidikan jasmani. Bahkan sebaliknya, karena siswa dapat 

difasilitasi untuk lebih banyak bergerak, melalui pendekatan bermain dalam 

suasana riang gembira jangan lupa bahwa pendidian jasmani adalah “ Bermain- 

bergerak-gembira”. 

Menurut Aussie (1996) dalam buku Samsudin (2008:73) mengatakan 

pengembangan modifikasi di Australia di lakukan dengan pertimbangan: 

a) Anak-anak belum mempunyai kematangan fisik dan emosional seperti orang 

dewasa, 

b) Berolahraga dengan peraturan yang di modifikasi akan mengurangi cidera 

pada anak, 

c) Olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan 

anak lebih cepet dibanding dengan peralatan standart untuk orang dewasa, 

dan 

d) Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan 

pada anak-anak dalam situasi kompetitif. 

 

2.3 Pengertian Pendidikan Jasmani  

Bhucer mengemukakan pendidikan jasmani merupakan bagaian integral dari 

suatu proses pendidikan secara keseluruhan, adalah proses pendidikan melalui 

kegiatan fisik yang dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

organik, neuromuskuler, interpratif, dan emosional (Ega Trisna Rahayu, 2013:3). 

Menurut Nixon dan Jewett (1980: 10) dalam buku Harsuki (2003:27) 

pendidikan jasmani adalah satu fase dari proses pendidikan keseluruhannya 

yang perduli terhadap pengembangan dan penggunaan kemampuan gerak 

individu yang sifatnya sukarela serta bermakna dan terhadap reaksi yang 
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langsung berhubungan dengan mental, emosional dan sosial. Definisi ini 

menurut program pendidikan jasmani terutama terdiri atas lingkungan belajar 

yang khusus yang  bercirikan banyak kondisi dan rangsang yang di rancang 

secara khusus pula dengan aksud untuk memberikan kesempatan terjadinya 

pengaruh yang baik terhadap jasmani, emosional, sosial dan intelek. Program  

yang demikian itu dapat membawa perubahan pada diri siswa kearah yang 

diinginkan. 

Menurut Jesse Feiring Wiliams dalam buku harsuki (2003:99) pendidikan 

jasmani merupakan sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sehingga 

dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.  

Menurut Dever dan Pangrazi dalam buku Ega Trisna (2013:3) 

mengemukakan bahwa pendidikan jasmani adalah fase dari program pendidikan 

keseluruhan yang memberikan kontribusi terutama melalui pengalaman gerak, 

untuk pertumbuhan dan pengembangan secara utuh untuk tiap siswa. 

Pendidikan jasmani didefinisikan dengan cara-cara yang tepat agar memilikim 

magna bagi siswa. Pendidikan jasmani merupakan program pembelajaran yang 

memberikan perhatian yang proposional dan memadai pada domain-domain 

pembelajaran, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. 

Menurut harsuki (2003:104) memaparkan misi pendidikan jasmani sekolah 

dasar adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan jasmani dan olahraga di SD sebagai 

landasan permasalahan, pembibitan dan pembinaan prestasi pada jenjang 

pendidikan selanjutnya di  SLTP, SMU, Perguruan Tinggi, serta masyarakat. 

2. Menanamkan gerakan-gerakan dasar yang benar sebagai dasar 

keterampilan hidup. 
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3. Menanamkan dasar-dasar perilaku, watak dan budi pekerti yang luhur, 

melalui melatih kedisiplinan, kejujuran, sportivitas, kerjasama, etos kerja, 

ketekunan dalam berolahraga. 

4. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan logis 

kritis dan kreatif melalui latihan, perlombaan dan pertandingan olahraga. 

5. Menumbuhkan sikap toleran, tanggungjawab, kemandirian melalui latihan, 

perlombaan dan pertandingan olahraga. 

6. Menjadikan pendidikan jasmani dan olahraga di berikan pada setiap jenjang 

dan jenis pendidikan dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. 

7. Menjadikan pendidikan jasmani dan olahraga salah satu pilar utama dalam 

rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat 

Indonesia seluruhnya. 

 

2.3.1 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Tujuan pendidikan jasmani menurut Samsudin (2008:3) sebagai berikut:  

a) Melakukan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam 

pendidikan jasmani. 

b) Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial 

dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama. 

c) Menumbuhkan kemampuan berpiikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

d) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja 

sama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 
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e) Mengembangkan keterampilan gerak dan ketrampilan teknik serta strategi 

berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas 

ritmik, akuatik (aktivitas air) dan pendidikan luar kelas (outdoor education). 

f) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat 

melalui berbagai aktivitas jasmani. 

g) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan 

orang lain. 

h) Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi 

untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. 

i) Mampu mengisi  waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat 

rekreatif. 

Sedangkan menurut bucher (1979) dalam buku Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan (2008:7), bahwa tujuan pendidikan di SD 

adalah anak harus dipandang sebagai individu dengan kebutuhan fisik, mental, 

emosional, dan sosial yang berbeda, keterampilan gerak dan kognitif harus 

mendapat penekanan, anak harus meningkatkan otot, daya tahan, kelentukan, 

kemampuan dan koordinasi serta harus belajar bagaimana faktor-faktor itu 

memainkan peran dalam meningkatkan kebugaran jasmani, pertumbuahan sosial 

dalam olahraga harus menjadi bagian penting dari semua program. 

 

2.3.2 Fungsi Pendidikan Jasmani 

Menurut Samsudin (2008:3), ada beberapa fungsi dari pendidikan jasmani 

yaitu sebagai berikut:  
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a. Aspek Organik 

1) Menjadi fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat 

memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan 

untuk mengembangkan ketrampilan. 

2) Meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan 

oleh otot atau kelompok otot. 

3) Meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot untuk menahan kerja 

dalam waktu yang lama. 

4) Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk 

melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu relatif 

lama. 

5) Meningkatkan fleksibelitas, yaitu rentang gerak pada persendian yang 

diperlukan untuk menghasilkan gerak yang efisien dan mengurangi cidera. 

 

b. Aspek Neuromuskuler 

1) Menigkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. 

2) Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti berjalan, berlari, 

3) Melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, 

mendekap/mencongklang, bergulir dan menarik. 

4) Mengembangkan ketrampilan non–lokomotor, seperti mengayun, melengok, 

meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, membongkok. 

5) Mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti memukul, 

menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubaharah, 

memantulkan, bergulir, memvoli. 
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6) Mengembangkan fator-faktor gerak , seperti keterampilan, irama, rasa gerak, 

power, waktu reaksi, kelincahan. 

7) Mengembangkan keterampilan olahraga, seperti sepak bola, softball, bola 

voli, bola basket, baseball, atletik, tenis, bela diri, bulutangkis. 

8) Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti menjelajah, mendaki, 

berkemah, berenang. 

 

c. Aspek Perseptual 

1) Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 

2) Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau 

ruangan, yaitu kemampuan mengenali objek yang ada di depan, belakang, 

bawah, sebelah kananatau sebelah kiri dari dirinya. 

3) Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan 

mengkoordinasikan pandangan dengan ketrampilan gerak yang melibatkan 

tangan,  tubuh, dan kaki. 

4) Mengembangkan keseimbangan tubuh (statis, dinamis) yaitu kemampuan 

mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. 

5) Mengembangkan dominasi (dominancy), yaitu konsistensi menggunakan 

tangan atau kaki kanan/kiri dalam melempar atau menendang. 

6) Mengembangkan lateralitas (laterality), yaitu kemampuan membedakan 

antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan diantara bagian dalam kanan atau 

kiri tubuhnya sendiri. 

7) Mengembangkan image tubuh (body image), yaitu kesadaran bagian tubuh 

atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau ruang. 
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d. Aspek Kognitif 

1) Mengembangkan kemampuan mengenali, menemukan sesuatu, memahami, 

memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan. 

2) Meningkatkan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. 

3) Mengembangkan kemampuan pengembangan strategi dan teknik yang 

terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. 

4) Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuhdan hubungannya 

dengan aktivitas jasmani. 

5) Menghargai kinerja tubuh, menggunakan perimbangan yang berhubungan 

dengan jarak, waktu , tepat, bentuk, kecepatan, dan  arah yang digunakan 

dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. 

6) Meningaktkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem 

perkembangan melalui gerakan. 

 

e. Aspek Sosial  

1) Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada. 

2) Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan 

dalam situasi kelompok. 

3) Belajar komunikasi dengan orang lain. 

4) Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam 

kelompok. 

5) Mengembangkan kepribadian sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai 

anggota masyarakat. 

6) Mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima masyarakat. 

7) Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 
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8) Belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. 

9) Mengembangkan sikap yang mencerminakan karakter moral yang baik. 

 

f. Aspek Emosional 

1) Mengembangkan respons yang sehat terhadap aktivitas jasmani. 

2) Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. 

3) Melepaskan ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. 

4) Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. 

5) Menghargai pengalaman estestika dari berbagai aktivitas yang relevan. 

Menurut samsudin (2008:13) fungsi pendidikan jasmani dan olahraga dari 

aspek psesifik yaitu: 

a) Fungsi fisik, yakni: 1) pendidikan jasmani bertujuan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan morfologi tubuh secara wajar dan normal, 2) perkembangan 

kemampuan organ tubuh untuk mendukung tercapainya derajat kebugaran 

jasmani pada tingkat memadai agar mampu melaksanakan tugas sehari-

hari, 3) perkembangan kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan, 

keseimbangan koordinasi, dan keterampilan untuk mendukung tercapainya 

tingkat keterampilan yang memadai dalam olahraga. 

b) Fungsi koreksi dan rehabilitasi, yakni koreksi terhadap cacat fisik dan 

penyakit fisik yang bersifat sementara. 

c) Fungsi sosiopsikologi, mencakup pemenuhan kebutuhan individu untuk 

mempertahankan stabilitas sosiopsikologis meliputi tiga mekanisme, yaitu: 1) 

mekanisme untuk mengelola ketegangan dan konflik individu melalui saluran 

dan penyaluran (katarsis) serta ungkapan estetika; 2) pemberian 

kesempatan untuk membangkitkan perasaan dalam sebuah komunitas, 
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pengakuan sebagi anggota kelompok masyarakat dengan memperkuat 

persaudaraan; 3) aktivitas olahraga sebagai salah satu bentuk acara ritual 

untuk mempertahankan eksitensi budaya dan status sosial. Melalui kegiatan 

olahraga ada kesempatan untuk melampiaskan dan menyalurkan perilaku 

yang agresif yang aman, dan direstui serta penundaan reaksi emosi dan 

kegembiraan untuk sukses tatkala berhasil menampilkan kinerja atau 

prestasi. 

d) Fungsi sosialisasi, yakni melalui pendidikan jasmani berpotensi untuk 

mengalihkan nilai-nilai budaya kepada individu sehingga, kepribadian 

berkembang melalui suatu mekanisme yaitu: 1) aspek pengukuhan perilaku; 

2) peniruan tokoh yang menjadi idola. Pembinaan karakter (kemauan keras, 

ketekunan, bertanggung jawab dan disiplin) seperti juga perwujudan dari 

perilaku sportif  berdasarkan dari rujukan nilai moral merupakan warisan 

bersebar dalam pendidikan jasmani. 

e) Fungsi integritas, melalui pendidikan jasmani dapat dicapai itegritas yang 

harmonis antara individu yang tadinya terasing di lingkungannya, hal ini 

terjadi melalui dua mekanisme, yaitu: 1) melalui perasaan kental sebagai 

warga komunikasi, seperti anggota tim sekolah, tim kabupaten, tim provinsi, 

dan akhirnya tim nasional; dan 2) melalui perasaan sebagai anggota 

kelompok dengan komitmen mencapai tujuan bersama. 

Fungsi politik, sebagai perluasan fungsi itegritas melalui pendidikan jasmani 

akan menimbulkan suatu kesadaran menghasilkan identifikasi nasional dan 

prestise. 
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f) Fungsi mobilitas sosial, terjadinya peningkatan status sosial dan ekonimi 

setelah seseorang berhasil mencapai prestasi yang dapat juga berpengaruh 

terhadap peningkatan penghasilan. 

g) Fungsi ekonomi, dengan pengertian aktivitas yang dilakukan secara teratur 

berpengaruh terhadap tingkat produktivitas secara makro, dan melalui 

pengembangan industri olahraga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, 

melalui dua mekanisme: 1) peningkatan mutu sumber daya manusia 

termasuk derajat kesehatan dan kebugaran jasmani sebagai wahana untuk 

menghasilakan kerja produktif; dan 2) menghasilkan produk-produk yang 

berkaitan langsunng dengan kebutuhan olahraga. 

 

2.4 Hakekat Belajar dan Pelajaran 

2.4.1 Proses Belajar Mengajar 

 Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu  

berkat adanya interaksi antara individu dan individu dengan lingkunganya. 

Perubahan yang beraarti bahwa seseorang setelah mengalami proses belajar 

mengajar, akan mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuanya, 

ketrampilannya, maupun aspek sikapnya. (Moh.Uzer Usman 2006:5) 

 Menurut Samsudin (2008:48) belajar bermakna (meaningfull learning) 

merupakan suatu proses dikaitkanya informasi baru pada konsep-konsep relevan 

yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. 

 Menurut Oemar Hamalik (2001:27-28) belajar adalah suatu proses kegiatan 

dan bukan suatu hasil atau tujuan. belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan 

hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. Belajar adalah suatu proses 
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perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Proses 

belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan 

dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Peristiwa belajar mengajar 

banyak berakar pada berbagai pandangan dan konsep.  

 Menurut Moh.Uzer Usman (2006:4) proses belajar mengajar merupakan 

suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas 

dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Dengan demikian, proses belajar mengajar adalah suatu proses atau 

hubungan timbal balik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dan sebaliknya 

pula untuk pelaksanaan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

dengan guru sebagai pemegang peranan utama guna merubah tingkah laku 

siswa dengan melalui pengalaman. 

 

2.4.2 Karakteristik Proses Belajar Mengajar (PBM) Yang Efektif 

 Pengajaran khususnya dalam pendidikan jasmani dapat dipandang sebagai 

seni dan ilmu (art and sience). Sebagai seni, pengajaran hendaknya dipandang 

sebagai proses yang menuntut intuisi,kreativitas, improvisasi, dan ekspresi dari 

guru. Ini berarti guru memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan 

tindakan proses pembelajaran selama dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

pandangan hidup dan etika yang berlaku.  Menurut pendapat Siedentop, Brucher 

(1988) yang dikutip Samsudin (2008:16) Pengajaran harus dapat dipelajari dari 

sisi teori ilmiah untuk mengembangkan teori pengajaran.  

 Menurut Samsudin (2008:16) Pengajaran dapat disebut sebagai ilmu apabila 

memenuhi karakteristik sebagai berikut: 
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1. Memiliki daya ramal dan control terhadap pencapaian prestasi belajar siswa  

(Gagne, 1998 di Brucher, 1983). 

2. Dapat di evaluasi secara sistematik dan dapat dipecah menjadi rangkaian 

kegiatan yang dapat di kuasai (Siedentop, 1976). 

3. Mengandung pemahaman tentang tingkah laku manusia, pengubahan 

tingkah laku, rancangan pembelajaran, penyampaian dan manajemen 

(Siedentop, 1976). 

4. Berkaitan erat dengan prinsip belajar seperti kesiapan, motivasi, latihan, 

umpan balik, dan kemajuan sertaurutan (Siedentop, 1976). 

5. Dimungkinkannya untuk mengkaji pengajaran dari sudut keilmuan 

(Siedentop, 1976).  

 

2.5  Faktor-faktor yang Mempengaruhi PBM Penjasorkes 

Secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi PBM penjasorkes, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

A. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dari 

dalam. Faktor internal ini biasanya yaitu faktor yang berasal dari individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi faktor 

fisiolagis dan psikologis. 

a) Faktor Fisiologis 

 Faktor Fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

seseorang. Faktor ini di bedakan menjadi dua, yaitu faktor kesehatan dan cacat 

tubuh. 
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I. Faktor Kesehatan 

Dalam buku belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Slameto; 

2010:54) mengatakan bahwa sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan 

beserta bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau 

hal sehat. Kesehtan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. 

II. Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan. 

Cacat itu dapat berupa buta, patah kaki, dan patah lengan, lumpuh dan lain-

lain. 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat 

belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada 

lembaga pendidikan khusus atau atau di usahakan alat bantu agar dapat 

menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatan itu. 

b) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis pembelajaran penjas dapat digolongkan menjadi 5 Lima 

yaitu siswa, minat, bakat, dan motivasi. 

I. Minat 

Menurut Hilgard memberi rumusan tentang minat adalah sebagai berikut: 

“Interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or 

content” 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan 

terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan 

perhatian, karena perhatian bersifat sementara (tidak dalam waktu yang lama) 
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dan belum tentu diikuti perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan 

perasaan senang dan dari situ diperbolehkan kepuasan. 

II. Bakat  

Bakat atau aptitude menurut hilgard adalah: “the capacity to learn”. Dengan 

perkataan lain bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

Dengan demikian bakat merupakan kemampuan yang dimiliki sejak lahir, 

atau biasanya di turunkan dari orang tua. 

III. Motivasi 

Motif atau motivasi erat kaitannya dengan pembelajaran James Drever (2010: 

58) memberikan pengertian tentang motif sebagai berikut: “motive is an effective-

conative factor which operates in determining the direction of an individual’s 

behavior to wards an end or goal, consioustly apprehended or unconsoustiy. 

Jadi motivasi dapat diberikan oleh guru sehingga tujuan dari pembelajaran 

dapat dicapai. Motivasi dapat di berikan dengan cara memberikan nilai, pujian, 

dan lainnya. 

 

B. Faktor Eksternal/Ekstern 

Faktor Eksternal adalah faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran dari 

luar.  

Menurut Slameto (2010:60) faktor-faktor ekstern yang berpengaruh terhadap 

pembelajaran di bagi menjadi 3  faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolahan, 

dan faktor sosial. 

a) Faktor Keluarga 
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Menurut Sutjipto Wirowidjojo (2010:60) Dalam hal ini faktor keluarga salah 

satu hal yang sangat berpengaruh. Keliuarga adalah lembaga pendidikan yang 

pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam 

ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar 

yaitu pendidikan bangsa, bangsa dan dunia. Melihat pernyataan di atas, dapatlah 

dipahami betapa pentingnya peranan keluarga di dalam pendidikan anaknya. 

Cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajarnya.  

b) Sekolah 

Sekolah merupakan tempat untuk proses belajar mengajar. Dalam 

pembelajaran penjasorkes ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam proses 

pembelajaran di sekolah, yaitu: 

c) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga sangat berpengaruh 

dalam belajar siswa. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat. 

I. Guru  

Guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia 

pendidikan dan pengajaran di pendidikan formal. Guru sekolah dasar adalah 

guru yang mengajar dan mengelola administrasi di sekolah itu. Untuk 

melaksanakan tugasnya prinsip-prinsip  tingkah laku yang diinginkan dan 

diharapkan dari semua situasi pendidikan adalah berjiwa pancasila. Berilmu 

pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara didaktis dan metodis.  
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Tugas Guru 

Menurut Moh.Uzer Usman (2006:6) terdapat tiga jenis tugas guru, yakni (1) tugas 

dalam bidang profesi, (2) tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang 

kemasyarakatan. Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru.  

Menurut Oemar Hamalik (2001:123) guru bertugas memberikan pengajaran 

di dalam sekolah (kelas). Ia menyampaikan pelajaran agar murid memahami 

dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan itu. Selain dari itu ia 

juga berusaha agar terjadi perubahan sikap, ketrampilan, kebiasaan, hubungan 

social, apresiasi, dan sebagainya melalui pengajaran yang diberikan. 

Menurut Moh.Uzer.Usman (2006:7) Tugas guru sebagai profesi meliputi 

mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti 

mengembangkan ketrampian-ketrampilan pada siswa. 

 

2.6 Kopetensi Kemampuan Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Menurut Ega Trisna dalam buku startegi pembelajaran pendidikan jasmani 

(2013:26) mengungkapkan kopetensi kemampuan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran sebagai berikut: 

2.6.1 Kemampuan Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum 

Pengertian Kurikulum 

Kurikulum 2013 atau kurikulum berbasis karakter menggunakan pendekatan 

tematik itegratif sendiri lebih mengutamakan pada skill, pemahaman, dan 
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pendidikan karakter. Dengan demikian siswa ditutut untuk paham tentang materi, 

dan aktif saat pembelajaran serta memiliki afektif yang baik dalam pembelajaran. 

Mulyasa (2015:49) mengemukakan keberhasilan implementasi kurikulum 

2013 adalah fasilitas dan sumber belajar yang memadai, agar kurikulum yang 

sudah dirancang dapat dilaksanakan secara optimal. Fasilitas dan sumber 

belajar yang perlu dikembangkan dalam mendukung suksesnya implementasi 

kurikulum antara lain laboratorium, pusat sumber belajar, dan perpustakaan, 

serta tenaga pengelolaan dan peningkatan pengelolaannya. Fasilitas dan 

sumber belajar tersebut perlu didayagunakan seoptimal mungkin, dipelihara, 

disimpan dengan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, kreativitas guru dan peserta 

didik perlu senantiasa ditingkatkan untuk membuat dan mengembangkan alat-

alat pembelajaran serta alat peraga lain yang berguna bagi peningkatan kualitas 

pembelajaran. Kreativitas tersebut diperlukan, bukan semata-mata keterbatasan 

fasilitas dan dana dari pemerintah, tetapi merupakan kewajiban yang melekat 

pada setiap guru untuk berkreasi, berinovasi, berinisiatif, dan inovatif. 

 Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar. Rumusan ini lebih spesifik yang mengandung pokok-pokok pikiran 

sebagai berikut; Kurikulum merupakan suatu rencana/perencanaan, kurikulum 

merupakan pengaturan, berarti mepunyai sistematika dan struktur tertentu, 

kurikulum memuat/berisikan isi dan bahan pelajaran, menunjuk kepada 

perangkat mata pelajaran atau bidang pengajaran tertentu, kurikulum 

mengandung cara, metode, atau strategi penyampaian pengajaran, kurikulum 

merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, kendatipun 
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tidak tertulis, namun telah tersirat di dalam kurikulum, yakni kurikulum 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan, berdasarkan butir 6 maka 

kurikulum sebenarnya adalah suatu alat pendidikan. 

 Rumusan tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap,karena suatu kurikulum 

harus disusun dengan memperhatikan berbagai faktor penting. Dalam undang-

undang telah dinyatakan, bahwa: kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik 

dan kesesuainanya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, 

perkemabangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan 

jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. 

 Rumusan tersebut menunjukan, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan suatu kurikulum, adalah; Tujuan pendidikan nasional, tahap 

perkembangangan peserta didik, kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan 

pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kesenian, pesesuaian dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan. 

 Faktor-faktor tersebut secara garis besarnya menunjukan adanya keharusan, 

bahwa pengembangan kurikulum mesti dilandasi oleh dasar esensial sebagai 

berikut. 

1. Tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan menjadi tujuan-tujuan 

instusional, selanjutnya dirinci menjadi tujuan kurikuler, yang padagiliranya 

dirumuskan menjadi tujuan-tujuan instruksional (umum dan khusus) yang 

mendasari perencanaan pengajaran. 

2. Tahap perkembangan peserta didik merupakan landasan psikologis yang 

mencakup psikologi perkembangan dan psikologi belajar yang mengacu 

pada proses pembelajaran. 
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3. Kesesuaian dengan lingkungan menunjuk pada landasan sosiologis 

(kemasyarakatan) atau lingkungan social masyarakat dibarengi oleh 

landasan bioekologis dan kultur ekologis. 

4. Kebutuhan pembangunan nasional yang mencakup pengembangan 

sumberdaya manusia dan pembangunan semua sektor ekonomi seperti: 

perdagangan, industri, pertambangan, dan pertanian. 

5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian merupakan 

landasan kultural atau budaya bangsa dengan multi dimensionalnya. 

6. Jenis dan jenjang satuan pendidikan merupakan landasan organisatoris 

dibidang pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokan 

sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuanya. Jenjang pendidikan adalah 

suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan pesertadidik serta keluasan dan kedalaman bahan 

pengajaran. Analisis tersebut menggambarkan betapa kompleksnya suatu 

kurikulum dan proses pengembangannya yang menuntut penanganan 

sungguh-sungguh oleh tenaga ahli dan yang memerlukan konstribusi 

berbagai pihak terkait. 

3. Pengertian Silabus  

 Menurut Samsudin (2008:124) Silabus merupakan penjabaran standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, indikator ketercapaian kompetensi, materi 

pokok, pengalaman belajar, dan penilaian. Silabus pada dasarnya menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Kompetensi apa yang harus dicapai siswa yang dirumuskan dalam stanar 

kompetensi, kompetensi dasar dan materi pokok; 
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2. Bagaimana cara mencapainya, yang dijabarkan dalam pengalaman belajar 

serta alokasi waktu dan sumber belajar yang diperlukan; dan 

3. Bagaimana mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator 

sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai. 

2.6.2 Kemampuan Guru dalam Membuat Program Perencanaan 

Pembelajaran  (RPP) 

Menurut Trisna Rahayu dalam buku strategi pembelajaran pendidikan 

jasmani (2013:69) mengatakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kopetensi dasar yang ditetapkan dalam 

Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup pembelajaran paling luas 

mencakup 1 (satu) kopetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa 

indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. 

Selain itu, perlunya dipikirkan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran 

sebagaimana di kemukakan oleh Semiawan (1989:35) adalah sebagai berikut: 

(1) siswa sebagai orang yang terlibat dalam situasi belajar mengajar, (2) waktu 

yang digunakan dalam proses pembelajaran, (3) urutan bagian materi mana 

yang akan dibahas, (4) rangkaian proses berpikir dan keterampilan yang akan 

ditumbuhkan pada siswa, (5) alat peraga yang akan digunakan, (6) penilaian 

pembelajaran yang akan diberikan. 

2.6.3  Kemampuan Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Didalam melaksanakan pembelajaran secara garis besar besarnya ada tiga 

kegiatan utama yang harus dilaksanakan, yaitu:  

1) Warming Up (Pemanasan) 
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Setiap melakukan penjas dimulai dari pemanasan gunanya untuk 

melemaskan otot-otot agar dia siap melalui keja yang lebih berat dalam pelajaran 

berikutnya. Menaikan denyut nadi perlahan-lahan dan dengan mudah sampai ke 

Training Zone. Ini dapat dimulai dengan berlari sekeliling lapangan, melompat 

ditempat, lompat atau latihan senam selama lebih kurang tiga menit yang 

menyebabkan nafas lebih berat kerjanya menarik pernafasan. 

Latihan ini berguna mempercepat peredaran darah agar lebih cepat 

mengalirkan oksigen yang segar ke seluruh tubuh kejaringan otot agar siap 

melakukan pekerjaan yang lebih beratberikutnya. 

2) Latihan Inti 

Denyut nadi dipertahankan dalam Training zone, sampai tercapai waktu 

latihan. Denyut nadi selalu diukur dan disesuaikan dengan intensitas latihan. 

Semua latihan inti penjas berada dalam daerah latihan, yang mungkin 

menyebabkan denyut nadi tambah tinggi, atau bertambah pelan, kalau dan, nadi 

tambah pelan, maka berikan latihan yang menambah denyut nadi dan ini diatur 

oleh guru penjas dalam membuat persiapan. Yang perlu diingat kunci semua 

latihan agar semua macam latihan diberikan dalam dan nadi berada dalam 

training zone sesuai waktu latihan yang akan diberikan. 

3) Cooling down (Penenangan) 

Setelah anak melakukan latihan berat dalam latihan inti, maka kondisi anak 

pelan-pelan dikembalikan seperti keadaan sebelum latihan. Mereka diberikan 

gerakan yang dapat menenangkan kegiatan pisik sehingga peredaran darah 

dapat dikembalikan seperti biasa. Gerakan pernafasan dipehatikan dan menarik 

nafas diperdalamdan mengeluarkan nafas perlahan-lahan melalui  mulut. Setelah 

dilakukan berulang-ulang maka frekuensi nafas akan kembali seperti biasa. 
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Kemudian anak-anak disuruh berganti pakaian dan kembali belajar 

dikelasHarsuki (2003:68-69). 

 

2.6.4  Kemampuan Guru Dalam Menggunakan Pendekatan dan  

Menggunakan Metode Pembelajaran yang Relevan. 

Menurut Sudjana (2000:76) mengemukakan metode mengajar merupakan 

cara yang diguru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya Pembelajaran. 

Menurut Ega Tisna (2013:36) metode pembelajaran adalah suatu cara untuk 

melaksanakan pembelajaran ketika guru berinteraksi kepada siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Untuk hal ini kemampuan guru dalam mengimplementasikan metode 

mengajar yang relevan mendiuduki posisi yang paling penting agar pembelajaran 

yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang 

dilakukan Wijaya  “Mengenal dan sanggup menggunakan menggunakan metode 

mengajar adalah kemampuan guru yang paling utama dalam meraih sukses di 

sekolah”. Oleh karena itu, pemahaman guru tentang metode belajar sangat 

diperlukan. 

Guru terlebuih dahulu harus memahami bahan dari matapelajaran yang akan 

di ajarakan sebelum guru menentukan metode apa yang akan digunakan. 

Menurut Wijaya dalm buku Ega Trisna (2013:37) ada dua cara pandang dalam 

mengetahui macam dalam mengetahui macam dari bahan bidang studi yaitu: (a) 

dari sudut isi bahan itu sendiri, (b) dari sudut cara melakukan pendekatan. 
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2.6.5 Kemampuan Guru Dalam Memilih dan Menggunakan Media 

Pembelajaran 

Menurut Wijaya dalam buku strategi pembelajaran pendidikan jasmani 

(2013:38)  mengartikan yang dimaksud media pembelajaran adalah “alat yang 

dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar yang berfungsi menjelas 

makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan sempurna”. 

Menurut Ega Trisna (2013:38) sebagai komponen sistem pembelajaran, 

media pembelajaran mempunyai fungsi yang sama pentingnya dengan 

komponen sistem pembelajaran lainnya. proses belajar mengajar adalah proses 

komunikasi antara guru dan siswa. Banyak hal yang menghambat proses 

komunikasi. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka diperlukan media.  

3. Alat Pembelajaran (Fasilitas) 

Pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah hendaknya menyediakan 

berbagai fasilitas untuk menunjang berbagai program aktivitas yang akan 

diajarkan oleh guru. Brucher dan Krotee (2002:309) menjelaskan bahwa, “The 

activities program in elementary school suggests what facilities should be 

available.” Dengan tersedianya fasilitas pembelajaran yang memadai akan dapat 

mengoptimalkan kemampuan guru dalam menunjang proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

1. Alat pembelajaran merupakan suatu media yang digunakan untuk guru dalam 

mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Alat pembelajaran erat kaitannya 

dengan cara belajar siswa, karena alat pembelajaran yang di pakai oleh guru 

pada waktu mengajar di pakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang di 

ajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar 
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penerimaan bahan pelajaran yang di berikan kepada siswa (Slameto; 2010:67-

68) 

Terkait dengan dengan fasilitas pembelajaran, menurut Rink (1993) ada tiga 

komponen yang harus di penuhi, yaitu; (1) sarana pokok, (2) sarana pelengkap, 

(3) sarana penunjang. Ketiga sarana ini dapat membantu guru dalam 

mengoptimalkan program pembelajaran agar mencapai sasaran, yakni  

terbentuknya kualitas gerak siswa serta kemampuan lainnya. 

Menurut Trisna Rhayu dalam buku strategi pembelajaran pendidikan jasmani 

(2003:185) mengatakan dalam pemilihan media untuk suatu proses belajar-

mengajar aedalah suatu tindakan strategis. Artinya pemilihan, penetapan dan 

pembuatan media pembelajaran perlu di perhatikan dan direncanakan secara 

cermat. Media proses belajar-mengajar banyak jenisnya dan beraneka ragam 

penggunaanya. Agar penggunaannya efektif sebaiknya dipilih dengan kriteria 

tertentu. kriteria tersebut adalah: pertama, tujuan pemilihan itu sendiri harus jelas 

, apakah sekedar rekreasi atau hiburan, informasi umum, pembelajaran atau 

untuk tujuan yang lebih spesifik. Kedua, familiaritas media, yaitu media itu harus 

dikenali sifat dan ciri-cirinya. Ketiga, pemilihan itu hendak berdasarkan kriteria 

tertentu sebagai pegangan atau petokan. 

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang umum sifatnya, 

sedangkan kriteria yang lebih spesifik adalah; Menunjang ketercapaian yang 

telah ditetapkan. Media ini benar-benar dapat membantu ketercapaian tujuan 

instruksional yang telah di tetapkan, tepat guna dalam artian sesuai dengan 

materi atau bahan ajar yang akan di sampaikan, keadaan siswa yang meliputi 

kemampuan, pengetahuan dan besarnya kelompok, ketersediaan media itu di 
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sekolah, mutu teknisi media itu harus terjamin, biaya pembuatan, pengoperasian, 

pemeliharaan dan harga. 

2.6.6 Kemampuan Guru Dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Ega Trisna (2013:41) menyatakan bahwa evaliasi mempunyai 

pengertian yang lebih luas lagi dari pada tes dan pengukuran. Evaluasi adalah 

suatu kegiatan yang dialkukan terus menerus dan sistematik dari awal sampai 

akhir pada proses belajar mengajar untuk mengetahui apakah tujuan 

pembelajaran telah tercapai atau belum dengan berbagai alat evaluasi. Sehingga 

keputusan yang diambil di hasilkan atas data evaluasi yang objektif, teliti dan 

komprehensif dan bukannya atas perasaan dan sepintas yang subyektif sifatnya. 

2.7 Konsep Belajar Gerak 

Perkembangan gerak anak adalah salah satu hal yang penting saat 

membicarakan tentang belajar gerak. Karena perkembangan tersebut di mulai 

dari lahir hingga mati. 

Gerak merupakan unsur utama dalam sebagian olahraga. Apabila seorang 

guru olahraga ingin memperoleh hasil-hasil terbaik dan tepat dari gerakan yang 

akan dikembangkan pada siswa, maka ia harus mengetahui hukum-hukum yang 

mengatur gerak. Untuk mengatur dan melatih tehnik-tehnik suatu cabang 

olahraga, harus tau sebab-sebab gerakan dan bagaiman gerakan itu sebaiknya 

dilakukan berdasarkan asas-asas mekanika gerak (Sulaiman, 2008: 20) 

 Menurut Sugiyato (1992:127) mengatakan bahwa pembelajaran gerak 

terjadi adalah berupa peningkatan peningkatan penguasaan pola gerak yang 

telah bisa dilakukan pada masa bayi, serta peningkatan variasi berbagai macam 

pola-pola gerak dasar. Kemampuan berjalan dan memegang akan semakin baik 

dan bisa dilakukan dengan berbagai macam variasi gerakan. 
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Sedangkan anak besar adalah anak yang berumur 6 sampai 10 atau 12 

tahun. Perkembangan yang terjadi pada anak ini menunjukan adanya 

kecenderungan yang berbeda pada masa yang sebelumnya dan pada masa 

yang sesudahnya. Kecenderungan perbedaanya adalah dalam hal kepesatan 

dan pola pertumbuhan yang berkaitan dengan proposi ukuran bagian tubuh. 

Pada masa anak besar pertumbuhan fisik pertumbuhan anak laki-laki dan 

perempuan menunjukan kecenderungan semakin jelas tampak adanya 

perbedaan. 

Menurut Abdulkadir Ateng dalam Harsuki (2003:53) gerak dasar terdiri dari 

tiga, yaitu: 

1. Lokomotor dari berjalan, berlari, lompat, berjingkat dan loncat. 

2. non lokomotor dari membungkuk, merentang, mengaun dan berputar. 

3. Manipulasi dari memukul, menangkap, menendang dan melempar. 

Menurut Fitts dan Posner (1967) dalam buku Ega Trisna Rahayu 

mengungkapkan secara aktual seseorang harus melalui tiga tahapan sebelum 

dia dapat menguasai gerakan terampil. 

Fase pertama dalam belajar keterampilan gerak disebut fase kognitif, karena 

pada tahap ini siswa sangat terfokus pada pemprosesan bagaimana suatu 

gerakan harus dilakukan. Seringkali siswa pemula di tahap ini teramati dari 

mulutnya yang berkontrasi penuh atas apa yang mereka lakukan atau 

sepenuhnya terlupa atas apa yang terjadi di sekitarnyaketika mereka sedang 

mencoba memilih apa yang seharusnya mereka perbuat untuk menampilkan 

suatu gerakan. Pada tahap awal ini, siswa berkonsntrasi untuk memperoleh ide 

umum dan urutan (sekuensi) suatu ketrampilan. 
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Fase kedua dalam belajar gerak disebut asosiatif. Pada tahap proses belajar 

ini, siswa bisa lebih konsentrasi pada suatu dinamika ketrerampilan, penguasaan 

tim, keterampilan gerak dan koordinasi gerakan dari bagian-bagian keterampilan 

untuk menghasilkan kelancaran dan kehalusan gerak. 

Fase ketiga dalam belajar gerak disebut fase otomatis. Pada fase ini siswa 

tidak berkonsentrasi pada suatu keterampilan. Pemprosesan telah berpindah ke 

pusat otak lebih bawah, dimana seseorang bebas berkonsentrasi pasda sesuatu 

yang lain. Respons gerakan tidak memerlukan perhatian dari siswa. 

 

2.8  Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Menurut samsudin (2008:47) anak usia dasar berada pada tahapan operasi 

kongkret. Pada masa itu anak mulai menunjukkan perilaku belajar sedagai 

berikut. (1) mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek 

situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara 

serentak, (2) mulai berpikir secara operasional, (3) menggunakan cara berpikir 

operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, (4) membentuk dan 

menggunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan 

menggunaakan hubungan sebab akibat, dan (5) memahami konsep substansi, 

volume zat cair, panjang, lebar, luas,dan berat. 

Memerhatikantahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar 

anak usia sekolah dasar memiliki tiga ciri, yaitu: 

1. Kongkret 

Kongkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang 

kongkrit yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik, 

dengan titik perkenaan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar . 
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pemanfaatan lingkungan akan menghasilakan proses dan hasil belajaryang lebih 

bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan pada peristiwa dan  keadaan 

yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih 

bermakna, dan kebenaranya lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Integratif 

Pada masa sekolah dasar anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai 

suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah konsep dari disiplin ilmu, 

hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari yang umum ke 

bagian ke bagian. 

3. Hirarkis 

Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara 

bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan dari urusan logis, 

keterkaitan antar materi, dan keluasan serta kedalaman materi. 

Menurut Sugitanto (1993:126) Sifat–sifat yang menonjol pada anak- anak 

sampai kira-kira pertengahan anak besar atau kurang lebih sampai umur  9 tahun 

adalah; Imajinatif serta menyenangi suara dan gerak ritmik, menyenangi 

pengulangan aktivitas, menyenangi aktivitas kompetitif, rasa ingin tahunya besar, 

selalu memikirkan sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan, lebih menyenangi 

aktivits kelompok dari pada aktivitas individual, meningkatkan minatnya untuk 

terlibat dalam permainan yang diorganisasi, tetapi belum siap mengerti peraturan 

permainan yang rumit, cenderung membandingkan dirinya dengan teman-

temannya, dan mudah merasa rendah diri apabila merasa ada kekurangan pada 

dirinya atau mengalami kegagalan, mudah gembira karena pujian, dan mudah 

patah hati atau tidah senang karena keritik. 
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1) Selalu menginginkan perseteujuan orang dewasa tentang apa yang 

diperbuat. 

Sesudah pertengahan masa anak besar atau usia antara 10 sampai 12 

tahun sifat psikologi dan sosial tersebut diatas mengalami perkembangan. Sifat-

sifat yang menonjol adalah; Baik laki-laki dan perempuan menyenangi permainan 

yang aktif, minat terhadap olahraga kompetitif meningkat, minat terhadap 

olahraga yang terorganisasi meningkat, rasa akan kebanggan akan ketrampilan 

yang dikuasai tinggi, dan berusaha meningkatkan kebanggaan diri, selalu 

berusaha berbuat sesuatu untuk memperoleh perhatian orang dewasa, dan akan 

berbuat sebaik-baiknya apabila memperoleh dorongan dari orang dewasa, 

memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap orang dewasa dan berusaha 

memperoleh persetujuannya, memperoleh keputusan yang besar melalui 

kemampuan mencapai sesuatu, membenci kegagalan atau berbuat kesalahan, 

pemujaan kepahlawanan kuat, mudah gembira, kondisi emosional tidak stabil, 

mulai memahami arti akan waktu dan ingin mencapai sesuatu pada waktunya. 

       Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:127) mengatakan Dengan adanya tahapan 

karakteristik yang telah dipaparkan diatas, di harapkan guru pendidikan jasmani 

dapat memahami dan mengetahui kaeadaan dari anak atau siswanya, serta 

mengetahui kemampuan anak, kesenangan anak dan mengetahui bagaimana 

cara memotivasi anak tersebut dan apa yang dibutuhkan berkaitan dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Menurut Samsudin (2008:122) untuk mengembangkan pembelajaran yang 

efektif, guru pendidikan jasmani harus memahami dan memperhatikan 

karakteristik dan kebutuhan siswa, guru akan mampu membantu siswa belajar 

secara efektif. Selama ini seluruh aspek perkembaangan manusia-psikomotor, 
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kognitif dan afektifmengalami perubahan yang luar biasa. Siswa mengalami 

masa anak-anak, remaja, satu perkembangan sebagai transisi dari masa anak-

anak menuju masa dewasa. Masa remaja dan perubahan yang menyertainya 

merupakan fenomena yang harus dihadapi guru. Rincian perkembangan aspek 

psikomotorik, kognitif dan afektif disajikan sebagai berikut. 

1) Perkembangan Aspek Psikomotor  

Aspek psikomotor menyangkut jasmani, kemampuan motorik yang 

mengintegrasikan secara harmonis sistem syaraf dan otot-otot. Lebih lanjut, 

Wuest dan Lombardo(1994) aspek perubahan psikomotor siswa ditandai dengan 

perubahan jasmani  dan fisiologis secara luar biasa. Salah satu perubahan yang 

luar biasa yang dialami oleh siswa adalah pertumbuhan tinggi badan dan berat 

badan. Siswa mengalami akselerasi kecepatan proses pertumbuhan, yang 

biasanya dinamakan pertumbuhan cepat (growth spurt) pertumbuhan tinggi 

badan akan diikuti dengan perubahan cepat dalam berat badan. Perubahan 

berat badan menggambarkan perubahan ukuran tulang, otot, dan organ tubuh, 

dan juga proposional lemak tubuh.  

2) Perkembangan Aspek Kognitif 

Aspekkognitif meliputi fungsi intelektual, seperti pemahan, pengetahuan, dan 

keterampilan berrpikir. 

Sedangkan menurut Wuest dan lambardo dalam Samsudin (2008:123) yaitu 

perkembangan kognitif pada siswa meliputi peningkatan fungsi itelektual, 

kapasitas memori dan bahasa, dan pemikiran konseptual, perkembangan 

kematangan inte-lektual sangat bervariasi, dan variabilitasnya perlu 

mendapatkan perhatian guru saat merencanakan pembelajaran. Memori remaja 

ekuivalen dengan memori orang dewasa dalam hal kemampuan untuk 
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menyerap, memproses, dan mengungkapkan informasi. Siswa mampu 

berkonsenteras lebih lama, dam mampu mengingat lebih lama apa yang dilihat 

dan didengar. 

3) Perkembangan Aspek Afektif 

Menurut bloom dan Krathwohl dalam Samsudin (2008:123) mengungkapkan 

ranah afektif menyangkut perasaan, moral, dan emosi. 

Sedangkan menurut wuest dan lomabardo mengungkapkan perkembangan 

afektif yaitu mencakup proses belajar perilaku yang layak padabudaya tertantu, 

seperti bagaiman cara berinteraksi dengan orang lain, disebut sosialisasi. 

Sebagian besar sosialisasi berlangsung lewat pemodelan dan peniruan perilaku 

orang lain. Pihak yang sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi remaja 

adalah keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Pihak yang sangat berpengaruh 

dari ketiganya adalah teman sebaya. 

4) Perkembangan Aspek Jasmani 

Menurut Anarino dkk.(1980:8) menambahkan satu ranah lagi ialah ranah 

jasmani. Adapun isi ranah jasmani itu sebagai berikut: Kekuatan otot, daya tahan 

otot, kelentukan, dan daya tahan kordiovaskuler (Depdikbud, 1992:9). 

 

2.9 Permainan Tradisional 

Permainan tradisional adalah permainan yang telah dimainkan oleh anak-

anak pada suatu daerah secara tradisi. 

Yang dimaksud tradisi di sini, ialah permainan ini telah diwarisi dari generasi 

satu ke generasi berikutnya. Jadi permainan tersebut telah di mainkan oleh anak-

anak dari suatu jaman ke jaman berikutnya (Sukintaka, 1992:91). 
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Menurut Ajun Khamdani (2010:6) Olahraga tradisional merupakan aktivitas 

fisik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu. akan tetapi, ada 

sebagian orang yang tidak sependapat dengan sebutan olahraga tradisional. 

Pihak tersebut lebih memilih dengan istilah permainan teradisional. 

Pada sisi lain, olahraga tradisional merupakan jenis olahraga yang timbul 

atas dasar permainan rakyat di suatu wilayah tertentu. cabang-cabang olahraga 

tradisional tidak semua dilombakan, baik secara nasional maupun internasional.  

Tujuh nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional antara lain: 

1. Nilai Demokrasi 

Olahraga tradisional mendorong para pelakunya untuk mengembangkan 

nilai demokrasi. Pera pelaku harus mengikuti aturan yang telah disepakati 

sebelum permainan dimulai. Selain itu, mereka juga harus memahami segala 

sesuatu yang berkaitan dengan permainan yang akan dilakukan. Sebelum 

permainan dimulai, parapelaku akan merundingkan terlebih dahulu mengenai 

aturan dan tata cara dalam permainan. melihat kenyataan tersebut, sebenarnya 

para pelaku telah diajarkan untuk memiliki jiwa demokratis. 

2. Nilai Pendidikan  

Permainan tradisional dapat dijadikan media untuk memberikan pendidikan, 

baik jasmani maaupun rohani. Misalnya menumbuhkan sifat sosial, disiplin, etika 

moral, kejujuran, kemandirian, ketangkasan, dan percaya diri. Permainan ini  

dilakukan secara beregu dapat memupuk kerja sama sehingga menghindarkan 

dari sifat egois. Adanya peraturan permainan, anak-anak dapat menentukan 

pihak yang menang dan kalah. Kondisi ini menuntut anak untuk bersikap disiplin 

guna mencapai sebuah kemenangan. Dalam permainan rakyat juga terkandung 

unsur sopan santun sehingga sifat liar dapat dihindari. Artinya, permainan rakyat 
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juga menumbuhkan sportivitas yang tinggi ketika lawan menderita kekalahan. 

Artinya, permainan rakyat dapat mengembangkan sikap kejujuran dan 

menjauhkan sikap curang. 

3. Nilai Kepribadian 

Permainan tadisional menghendaki para pelaku untuk saling berkomunikasi 

dan bertemu. Para pelaku akan termotivasi untuk mempelajari banyak hal 

sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika dilihat secara seksama, 

setiap anak memiliki perilaku yang berbeda sesuai tingkat dan jenis kelamin. 

Setiap tahap perkembangan anak akan diikuti dengan kegiatan bermain yang 

berlainan. 

Kegiatan bermain merupakan alat untuk mengembangkan dan 

mengungkapkan jatidiri anak. pembentukan karakter dapat terjadi dilingkungan 

sekolah dan masyarakat melalui permainan. Dengan bermain anak-anak memiliki 

kesiapan mental dalam mengatasi permasalahan sehari-hari. Melalui bermain 

anak-anak dapat melatih cipta, rasa, dan karsa sehingga dapat menumbuhkan 

sikap bijak ketika seorang anak menginjak dewasa. 

Pada permainan tradisional juga terdapat aspek tertentu yang dapat 

dikembangkan dalam pembentukan kepribadian. Aspek tersebut meliputi aspek 

jasmani (fisik), rohani (psikis), dan aspek sosial. Aspek jasmani terdiri atas unsur 

kekuatan fisik dan daya tahan tubuh. Selain itu, aspek jasmani juga mengandung 

unsur kelentukan tubuh. Pada sisi lain permainan rakyat yang mengandung 

aspek jasmani dapat melatih keterampilan motorik. Hal ini berguna bagi tumbuh 

kembang anak, kemampuan gerak, serta pembentukan kesegaran jasmani. 

Selain itu, jenis permainan rakyat terutama yang membutuhkan iteraksi langsung 

antar pelaku juga dapat mengembangkan aspek emosional. Selain itu, juga 
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melatih kemampuan berkomunikasi yang dapat menumbuhkan sifat 

kepemimpinan pada diri anak. Aspek psikis meliputi unsur berpikir, kecerdasan, 

daya ingat, serta kreativitas. Sementara itu aspek sosial meliputi unsur kerja 

sama, keteraturan, saling menghormati, kepedulian sosial, serta sifat malu. 

4. Nilai Keberanian 

Pada permainan tradisional, setiap peserta dituntut memiliki sikap kebernian. 

Sikap ini dimaksudkan dalam keberanian mengambil keputusan dan 

memperhitungkan strategi tertentu sehingga dapat memenangkan permainan. 

5. Nilai Kesehatan 

Kegiatan bermain yang dilakukan anak-anak merupakan suatu kegiatan 

yang mengandung unsur berlari dan melompat sehingga menggerakan otot 

tubuh. Tanpa disadari kegiatan tersebut membantu dalam menjaga kesehatan 

anak. seorang anak yang sehat dapat dilihat dari kelincahan dalam gerakannya. 

Selainitu, emosi yang terpendam dalam jiwa dapat disalurkan melalui kegiatan 

bermain. 

 

6. Nilai Persatuan 

Masyarakat Indonesian pada umumnya memiliki prinsip hidup selaras 

dengan sesama atau hidup bermasyatakat yang dilandasi saling mengerti. 

Prinsip inisebenarnya juga tercermin dalam beberapa jenis permainan rakyat. 

Oleh karena itu, masyarakat selalu mengutamakan kepentingan bersama 

daripada kepentingan pribadi dan golongan. Masyarakat beranggapan manusia 

ada bukan untuk dirinya, melainkan ada dalam rasa solidaritas sesama. Jika 

masyrakat lebih suka mementingkan dirinya sendiri, kehidupan berasa akan sulit 

tercapai. Hal inilah yang menunjukan hakikat manusia dalam kehidupan.  
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Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan 

orang lain dalam hidupnya. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk 

mementingkan kebersamaan dalam hidup. Permainan rakyat gobak sodor 

misalnya, dapat dikatakan sebagai permainan yang memerlukan kerjasama 

dalam mencapai kemenangan. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok harus 

memiliki rasa solidaritas kelompok yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan 

rasa solidaritas harus ditumbuhkan pada diri anak. 

7. Nilai Moral 

Nilai moral dalam permainan teradisional  berkaitan dengan nilai filosofis dari 

permainan tersebut. Nilai filosofis permainan rakyat adalah membentuk 

kepribadian anak. melalui kegiatan bermain, anak dapat memahami dan 

mengenal kultur atau budaya bangsanya. Selain itu, anak memahami pesan 

moral yang terkandung didalam permainan tersebut. Adanya pesan moral 

diharapkan permainan rakyat dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 

generasi sekarang (Arjun Khamdani, 2010:95-97). 

 

2.9.1 Permaian Tradisional di Sekolah 

Olahraga tradisional yang berakar pada budaya bangsa harus menjadi 

kebanggaan sekaligus  menjadi keaslian identitas bangsa. Oleh karena itu, 

pengembangan olahraga tradisional harus bersifat sistematis. Proses pendidikan 

merupakan salah satu cara yang efisien dalam membentuk kepribadian. Oleh 

karena itu, memasukan olahraga tradisional dalam kurikulum merupakan cara 

sistematis dalam transformasi jangka panjang. Anak-anak yang telah mengenal 

olahraga tradisional sejak dini akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi 

yang tidak asing dengan hal tersebut. Setelah beranjak dewasa, mereka akan 
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mentransfer informasi berkaitan dngan olahraga tradisional ke anak-anaknya. 

Artinya, sosialisasi olahraga tradisional jangka dalam panjang akan menjadi lebih 

mudah. 

Akan tetapi, proses ini dirasa sulit diterapkan pada sistem pendidikan di 

Indonesia yang belum stabil dan jauh dari  ideal. Apalagi, olahraga tidak menjadi 

prioritas di Indonesia. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengubah 

persepsi tentang olahraga tradisional agar menjadi penting bagi pendidikan. 

Kemudian, memasukan olahraga tradisional menjadi mata ajaran tambahan atau 

menyisipkan dalam pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga.(Arjun 

Khamdani,  2010:92) 

 

2.9.1.1 Permainan Galasin (Gobak Sodor) 

Jumlah pemain  : 6 orang atau lebih 

Alat/Bahan   : Kapur 

Tempat   :Lapangan/Halaman rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 GobakSodor 

Sumber: AjunKhamdani,2010:29 
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Cara bermain : 

Pemainanini terdiri dari 2 grup, yaitu grup jaga dan grup lawan. Setiap orang 

di  grup jaga membuat penjagaan berlapis dengan cara berbaris ke belakang 

sambil  merentangkan tangan agar tidak dapat dilalui  oleh lawan. Satu  orang 

penjaga lagi bertugas garis tengah yang bergerak  tegak lurus dari penjaga 

lainnya. 

Jarak antara penjaga satu dengan penjaga lain di belakangnya sejauh 5 

langkah, sedangkan jarak rentangan kesamping sejauh 4 kali rentangan tangan. 

Wilayah permainan dan garis jaga ditandai oleh kapur. Selama permainan 

berlangsung, salah satu kaki penjaga harus tetap diatas garis jaga. Jadi, ia tidak 

bisa bergerak bebas untuk menghalangi pemain lawan melaluinya. 

Jika pemain lawan tersentuh oleh penjaga maka pemain pun gugur. 

Kemenangan akan diperoleh grup jaga jika berhasil mengenai seluruh pemain 

lawan. 

Nah, bagaiman acaranya aagar pemain lawan menang? Mereka harus 

bekerjasama untuk melewati garis jaga tanpa tersentuh penjaga dan ini harus 

dilakukan bolak-balik hingga minimal ada seorang dari grup lawan yang kembali 

dengan selamat ke tempat semula. Dengan demikian, grup lawan akan jadi 

pemenagnya. 

 

2.9.1.2 Boy-boyan 

Pemain  : 4 orang atau lebih 

Alat atau bahan : 1 Bola kasti  atau bola plastik yang dibuat dari 

buntelan koran dan dilapisi plastik lalu diikat karet.  

Tempat   : Lapangan luas 
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Gambar 2.2. Blondongan 

   Sumber: Penelitin 
Cara bermain 

Permainan di bagi menjadi 2 grup, yaitu  grup main dan grup lawantugas 

pemain adalah merubuhkan menara genting-susunan kepingan genting- dengan 

bola dengan jarak tertentu. Selanjutnya, grup main harus menyusun kembali 

menara genting yang berserakan tersebut sambil menghindari tembakan bola 

dari grup lawan. Jika ada pemain yang terkena tembakan bola dari grup lawan 

maka ia gugur. Perjuangan tidak berhenti sampai di situ saja. Masih ada teman-

temannya yang belum gugur unntuk menyelesaikan misi permainanya. 

Sementara itu, grup lawan harus saling bekerja sama menembak bola agar 

semua orang di grup main gugur dan gagal menyusun kembali menara genting. 

Ingat, bola tidak boleh dibawa lari, tapi harus dioper ke teman lainnya. hindari 

menembak ke arah kepala dan bagian tubuh yang vital. 
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2.9.1.3 Bebentengan atau bentengan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 bentengan 

Sumber: AjunKhamdani 2010:15 
Bentengan merupakan salah satu jenis olahraga tradisional yang dilakukan 

oleh dua regu. Setiap regu terdiri atas 4-8 orang. Setiap regu akan memilih suatu 

tempat sebagai markas, biasanya merupakan tiang, batu, maupun pilar rumah 

sebagai benteng. 

Olahraga ini bertujuan untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan. 

Caranya dengan menyentuh benteng yang menjadi markas regu lawan sambil 

meneriakkan kata “benteng”. Kemenangan juga dapat diraih sebuah regu jika 

berhasil menawan seluruh anggota regu lawan dengan menyentuh tubuhnya. 

Untuk menentukan regu yang berhak menjadi penawaran atau tertawan dapat 

ditentukan berdasarkan waktu terakhir ketika si penawan atau tertawan 

menyentuh benteng mereka masing-masing. 

Regu yang berhak menjadi penawan adalah regu yang waktunya paling 

cepat ketika menyentuh benteng. Regu ini dapat mengejar dan menyentuh 

anggota regu lawan untuk menjadikannya tawanan. Tawanan akan ditempatkan 

di sekitar benteng musuh dan dapat terbebaskan jika teman regu yang ditawan 

menyentuh dirinya. 
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Pada permainan ini, tiap-tiap anggota regu memiliki tugas antara lain 

sebagai penyerang, mata-mata, pengganggu, maupun penjaga benteng. 

Pemainan ini memerlukan kecepatan berlari dan kemampuan strategi yang tepat. 

 

2.9.1.4 Kucing dan Tikus  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4 KucingdanTikus 
Sumber: AjunKhamdani 2010:47 

 

Permainan kucing dan tikus menumbuhkan kemahiran dalam berkomukasi 

dan bekerja sama. Pemainan ini bertujuan menjalin komunikasi dan kepercayaan 

antar teman. Pemainan ini biasa dilakuakan oleh enam orang atau lebih. 

Permaian berawal dengan membagi peserta menjadi dua kelompok. Setiap 

kelompok terdiri atas 6-10 anak. setiap kelompok membuat lingkaran besar 

dengan berpegangan tangan. Dua orang anak dalam kelompok berbeda menjadi 

kucing dan tikus. Apabila tikus tertangkap kucing, permaian dilanjutkan dengan 

anak yang berbeda. 
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2.9.1.5  Ular Naga 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.5 Ular Naga 
Sumber: ArjunKhamdani 2010:86 

 

Permainan ular naga dapat menumbuhkan kepemimpinan dan kerja sama 

antarteman. Permainan inni  berguna untuk melatih gerakan dasar berjalan, 

kemampuan bahasa, bernyanyi, serta melatih kesabaran untuk antri dan kerja 

sama antarteman. Permainan ini tidak membutuhkan perlengkapan apapun. 

Permainan di mulaidengan meminta dua orang teman paling tinggi untuk 

menjadi gapura. Caranya dengan saling berpegang tangan diantara keduanya. 

Anak-anak yang lain baris kebelakang sambil bernyanyi. Anak yang paling depan 

berjalan memasuki gapura kemudian memutar diikuti  anak-anak lainnya. Ketika 

lagu yang dinyanyikan berhenti, anak yang tertangkap digapura akan diberikan 

pilihan rahasia untuk bergabung menjadi anggota dari salah satu  penjaga 

gapura. Siapa yang mengikutinya paling banyak dia akan menjadi pemenang. 

Sementara itu, yang kalah harus menangkap orang yang paling belakang dari 

lawannya. Dalam lingkungan anak-anank di Bali, permaian ini dikenal dengan 

nama curik-curik. 
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2.9.1.6 Kasti 

Pemain  : 6 orang atau lebih 

Alat    : Tongkat kasti/sebatang kayu, bola tenis 

Tempat   : Lapangan  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.6 Kasti 
Sumber: AjunKhamdani 2010:44 

Cara Bermain 

Permainan ini adalah bentuk sederhana dari permainan olahraga kasti yang 

sebenarnya. Kayu yang digunakan sebagai pemukul tidak harus tongkat kasti, 

tapi dapat juga mengunakan potongan kayu. Base atau tempat singgah 

permainan ini pemain juga disesuaikan dengan jumlah pemain bisa berjumlah 2-

4 baseyang mengitari lapangan. 

Pemain dibagi menjadi 2 grup. Satu orang dari grup yang kalah menjadi 

pelempar bola, sedangkan yang lainya tersebar di tiap base. 

Pemain yang menang harus memukul bola yang dilempar oleh lawan. Jika 

berhasil maka ia harus segera berlari ke base1 sebelum lawan mengambil dan 

mengenainya dengan bola tersebut. 

Jika pemain berikutnya juga berhasil memukul bola, ia harus lari ke base 1, 

sedangkan pemain pertama yang berada di base1 harus lari ke base 2. Demikian 

seterusnya, hingga seluruh pemain mengitari base dan kembali ke tempat 
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semula. Bila ada pemainya yang berhasil mengitari base dan kembali pulang 

maka grup tersebut mendapatkan poin. 

Ada pula yang dinamakan home run,yaitu  bola berhasil dipukul dan 

melambung jauh sehinga musuh kesulitan untuk menemukan dan mengambil 

bola. Pada saat itu, pemain dapat sekaligus mengitari base-base dilapangan 

sampai kembali pulang. Grup tersebut juga mendapat poin. 

Grup pemain harus bertukar posisi dengan grup lawan dalam 3 kali tidak  

bisa memukul bola atau terkena bola ketika sedang menuju base. 

Pemenangnya adalah grup denga nilai tertinggi. 

 

2.9.1.7 LOMPAT TALI 

Pemain  : 3 orang atau lebih 

Alat/Bahan : Karet gelang yang di jalin panjang  

Tempat  : Lapangan/halaman rumah/ taman bermain 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.7 LompatTali 
Sumber: AjunKhamdani 2010:79 

 
Cara Bermain 

Dua orang masing-masing disisi kanan dan kiri memegangi tali karet. 

Pemain yang lain harus meloncatinya. Tinggi karet mulai semata kaki, lalu 
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sepaha, kemudian sepinggang. Pada ketinggian tersebut, pemain harus mampu 

meloncatinyatanpa menyentuh tali karet. Selanjutnya adalah setinggi dada, dagu, 

telinga, ubun-ubun tangan yang diangkat tanpa berjinjit, kemudian sambi berjinjit. 

Permainan diperbolehkan menggunakan segala cara agar dapat melewati 

ketinggian tersebut asalkan tidak menggunakan alat bantu. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian diatas mengenai 

kreativitas guru penjasorkes menggunakan permainan tradisional dalam 

pembelajaran di sekolah dasar Kota Semarang mendapat kesimpulan butir 

pertama yaitu kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum dalam 

persentase 4,14 dalam kategori baik, sedangkan butir ke dua yaitu kemampuan 

guru dalam membuat program perencanaan pembelajaran dalam tingkat 

persentase 18,96 dalam kategori sedang, sedangkan untuk butir ke tiga yaitu 

kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dalam persentase 17,79 

yaitu dalam kategori sedang. Kemudian kemampuan guru dalam memilih dan 

menggunkan media dalam persentase 19,55 yaitu dalam kategori sedang, 

kemampuan guru dalam memilih dan menggunkan metode pembelajaran yaitu 

dalam persentase 7,94 yaitu dalam kategori baik dan sedangkan kemampuan 

guru dalam melakukan evaluasi dalam pembelajaran dalam persentase 12,00 

dalam kategori sedang. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kreativitas guru penjasorkes yaitu dalam kategori sedang yaitu dalam rentang 

73,5 sampai 86,5 dengan persentase 80,20% 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru di sekolah yang di teliti yaitu hendaknya lebih memperluas 

pengetahuan dan penerapan pengajaran permainan tradisional dalam 

pengajaran, serta perlunya penambahan kreativitas guru untuk 

memodifiasi alat, cara bermain, aturan poermainan dan pengajaran, 

sehingga menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

penjasorkes. 

2. Bagi sekolah di harapkan menyediakan  anggaran guna membuat alat 

modifikasi dan olahraga tradisional untuk pembelajaran penjasorkes. 
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