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SARI  
 

Muhammad Mutoin 2006 FIK, “Survei terhadap Proses Pembelajaran 
Pendidikan Jasmani Se-Kabupaten Grobogan”  

Belajar adalah upaya yang sengaja untuk memperoleh perubahan tingkah 
laku baik berupa pengetahuan maupun keterampilan. Proses pembelajaran 
pendidikan jasmani adalah runtutan dalam sesuatu kegiatan jasmani yang 
dilakukan oleh guru sehingga tingkah laku siswa dapat berubah ke arah yang lebih 
baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana proses pembelajaran  
pendidikan jasmani yang dilakukan di sekolah-sekolah dapat berjalan secara 
efektif atau tidak. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui proses 
pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-
Kabupaten Grobogan tahun 2004 / 2005.  

Populasi dari penelitian ini adalah guru mata pelajaran pendidikan jasmani 
se Kabupten Grobogan yang terdiri dari 50 sekolah dengan jumlah sampel 
sebanyak 30 orang guru. Teknik pengambilan samplingnya adalah purposive 
sample yaitu sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek atas tujuan 
tertentu. Adapun jenis penelitian yang di pakai adalah penelitian dekriptif 
prosentase dan chi kuadrat dengan  metode pengambilan data dengan kuesioner  

Berdasarkan hasil uji coba validitas dan reliabilitas instrumen 
menunjukkan bahwa instrumen valid dan reliabel dengan angka yang signifikan, 
yaitu rtabel  = 0,514. kemudian dilakukan penelitian terhadap sampel dan data yang 
diperoleh analisis dengan menggunakan deskriptif prosentase dan analisis Chi 
kuadrat. Pada analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa faktor perencanaan 
pembelajaran sebanyak 92,42% dengan kategori sangat baik, faktor pelaksanaan 
pembelajaran diperoleh hasil sebesar 76,19% dengan kategori baik, dan faktor 
evaluasi pembelajaran hasil sebesar 88,17% dengan kategori sangat baik. Hal ini 
dapat dikatakan bahwa guru pendidikan jasmani dalam melaksanakan proses 
pembelajaran di SMP Negeri se-Kabupaten Grobogan rata-rata dikategorikan 
sangat baik. Untuk analisis Chi Kuadrat dari faktor Perencanaan pembelajaran 
semua indikator dinyatakan efektif yaitu : 1) penyusunan program pengajaran 
(17,467), 2) persiapan mengajar(12,667), 3) perencanaan alat evaluasi(36). 
Dengan demikian faktor perencanaan dikatakan efektif. Untuk analisis dari faktor 
Pelaksanaan pembelajaran tiga indikator yang dinyatakan efektif yaitu : 1) 
penguasaan materi(36,4), 2) metode mengajar(16,2), 3) penggunaan sarana dan 
prasarana(12,93), indikator yang tidak efektif yaitu: kreaktifitas 
mengajar(10,66).dengan demikian faktor pelaksanaan pembelajaran dapat 
dikatakan efektif. Untuk analisis Chi Kuadrat faktor Evaluasi pembelajaran yang 
dinyatakan efektif yaitu : 1) praktek ketrampilan(42), 2) prosedur penilaian 
(18,333), indikator yang tidak efektif  yaitu : aspek penilaian akhir(9,667), 
Dengan demikian faktor evaluasi dapat dikatakan efektif.   

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka guru pendidikan jasmani di 
SMP Negeri kabupaten Grobogan di sarankan dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sebaiknya memiliki kreativitas mengajar yang tinggi, sehingga 
dapat menjadikan guru yang lebih profesional  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Berdasarkan ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 

tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional di dalamnya dibahas tentang 

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan jaman. Selain itu dibahas tentang pendidikan anak usia dini adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang terpenting dari proses 

secara keseluruhan yang pola pencapaian tujuannya menggunakan aktivitas 

jasmani sedangkan sasaran tujuan jasmani yang ingin dicapai meliputi tujuan 

dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif dapat diartikan sebagai 

aspek yang meliputi fungsi intelektual seperti pemahaman, pengetahuan dan 

kemampuan berfikir. Afektif dapat diartikn sebagai aspek yang menyangkut 

perasaan, moral dan emosi (kemampuan menerima,menanggapi, dan 

berkeyakinan) Psikomotor dapat diartikan sebagai aspek yang menyangkut 

ketrampilan motorik seperti gerak tubuh, perilaku bicara. Melihat pendidikan 
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jasmani baik dari segi pola pencapaian tujuan maupun tujuan yang ingin 

dicapai maka perlu peninjauan yang lebih mendalam tentang pendidikan 

jasmani supaya nantinya tujuan pendidikan jasmani tersebut benar-benar 

memenuhi sasaran. Untuk itu mutu pendidikan jasmani baik dari materi 

penyampaian, bahan pengajaran, guru, sarana dan prasarana maupun siswa 

perlu dikaji lebih dalam lagi. 

Ada lima unsur dasar dan empat komponen pokok pendidikan, lima 

unsur tersebut adalah : peserta didik, pendidik, tinjauan yang baik, cara, 

kontek yang positif. Sedangkan empat komponen pokok pendidikan meliputi 

peserta didik, personifikasi pendidik, program pendidik dan kontek belajar. 

(Retno Satmoko, 1992:35) 

Sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani maka faktor anak didik 

merupakan faktor yang dijadikan obyek di dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar pendidikan jasmani. Selain itu, pendidik atau guru peranannya juga 

sangat besar dalam pencapaian keberhasilan siswa dalam proses belajar, di 

mana seorang pendidik tidak hanya mampu mendidik saja tetapi guru dituntut 

mampu sebagai fasilitator, motifator, dan juga sebagai pembaharuan dengan 

demikian guru dapat menyumbangkan keberhasilan dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar pendidikan jasmani, Selain itu seorang pendidik pada tingkat 

sekolah menengah pertama dituntut mampu memenuhi kebutuhan setiap anak 

di mana karakteristik fisik, mental, sosialnya berbeda antara anak satu dengan 

anak yang lainnya, Guru pendidikan jasmani mempunyai tugas utama 

mendidik, selain mempunyai tugas utama mendidik dan mengajar pendidikan 
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jasmani, ia dibebani juga dengan tugas mendidik dan mengajar pendidikan 

kesehatan. Oleh karena itu, ia pun dituntut juga untuk mengetahui dan 

memahami serta mampu melaksanakan beban tugas yang kedua ini. 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani perlu mengetahui bagaimana 

sebenarnya pembelajaran itu terjadi dan seorang guru di tuntut untuk 

mengetahui pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang profesional dalam 

membelajarkan siswa, dalam pembelajaran keberhasilan siswa tidak hanya di 

tentukan oleh hasil pembelajarannya akan tetapi juga di pengaruhi oleh proses 

belajar mengajarnya, apabila dalam pembelajaran proses pembelajaran baik 

maka pencapaian hasil yang di harapkan akan tercapai, maka dari itu guru 

harus benar-benar mempersiapkan materi yang akan diajarkan sebelum 

melakukan pembelajaran, di mana guru merupakan unsur penanggung jawab 

dalam penyelenggaraan pendidikan jasmani, guru seringkali melaksanakan 

proses pembelajaran yang kurang menyeluruh sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.  

Di Kabupaten Grobogan jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri 

tahun 2004/2005 sebanyak 50 unit sekolah yang letaknya sangat bervariasi, 

ada yang di daerah perkotaan dan di pedesaan, dengan ketentuan jumlah guru 

pendidikan jasmani sebanyak 91 orang, mayoritas guru Pendidikan Jasmani di 

Kabupaten Grobogan adalah lulusan Sarjana dan Diploma. (Data Diknas,  

April 2005). Di samping itu juga masih ada guru mata pelajaran lain yang 

mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, dalam proses pembelajaran 

pendidikan jasmani, tiap-tiap sekolah mempunyai fasilitas olahraga yang 
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berbeda sehingga dalam proses pembelajarannya juga berbeda, dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani alat memang sangat penting untuk 

menunjang lancarnya suatu pembelajaran yang dilakukan oleh guru, walaupun 

dengan alat yang terbatas guru disini tetap guru tetap memberikan materi 

tetapi tidak secara maksimal yaitu sesuai dengan fasilitas yang ada disekolah 

masing-masing, oleh sebab itu kreativitas guru sangat diperlukan untuk 

menunjang pembelajaran pendidikan jasmani. 

Dari latar belakang yang ada maka penulis dapat mengambil alasan 

tentang bagaimana proses pembelajaran yang di lakukan oleh guru pendidikan 

jasmani. 

 
1.2 Permasalahan 

Dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang 

akan diteliti, dianalisis, dan diusahakan pemecahannya. Dalam penelitan ini 

permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut: 

- Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan 

jasmani di Sekolah Menengah Negeri se-Kabupaten Grobogan. 

 
1.3 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman serta penafsiaran-

penafsiaran yang di gunakan maka penulis menganggap perlu untuk 

menegaskan istilah-istilah sebagai berikut: 
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1.3.1 Pendidikan Jasmani  

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral pendidikan secara keseluruhan 

yang mampu mengembangkan anak atau individu secara utuh dalam arti 

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

dan moral spiritual yang dalam proses pembelajarannya yang mengutamakan 

aktivitas jasmani dan pembiasaan pola hidup sehat.  

1.3.2 Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Proses disini dimaksudkan sebagai kegiatan inti dari pelaksanaan proses 

pembelajaran, yakni bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan melalui 

modul. Pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal 

tersebut tentunya menuntut aktivitas dan kreaktifitas guru dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif. Proses belajar dikatakan efektif apabila seluruh 

peserta didik terlibat secara aktif baik mental, fisik maupun sosialnya. 

Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berkualitas jika seluruhnya 

atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) pesrta didik terlibat secara aktif, 

baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, dan 

menunjukkan kegairahan belajar, semangat belajar yang besar, dan rasa 

percaya diri sendari. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan 

berhasil jika terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%). Lebih lanjut proses 

pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas jika masukan merata, 

menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan 

kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan.  
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

- Untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan guru pendidikan        

jasmani di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian pembelajaran  

Belajar sering diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang sebagai hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, 

seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan kebiasaan serta aspek-aspek lain yang ada pada 

individu yang belajar. 

Dalam proses pembelajaran, unsur proses belajar mengajar memang 

peranan yang vital yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan sangat 

menentukan siswa dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru.  Mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar 

siswa. Oleh karena itu, adalah penting sekali bagi guru  untuk memahami 

sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa, agar ia dapat memberikan 

bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi 

siswa. 

Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai sikap.(W.S. Winkel 

,1987:36) 
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 Belajar merupakan upaya yang disengaja untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku baik berupa pengetahuan maupun keterampilan 

(Supandi,1991:7) 

Berdasarkan penulisan tersebut penulis menyimpulkan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku seseorang baik berupa jasmani maupun rohani 

di karenakan pengalaman. 

Adapun faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua 

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

faktor yang ada pada individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang di luar individu berdasarkan hal tersebut kedua faktor 

tersebut dapat dibagi menjadi beberapa segi pokok antara lain: 

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

kelelahan. 

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

Dari faktor-faktor tersebut, faktor eksternal yang berpengaruh paling 

banyak terhadap proses dan hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar 

adalah lingkungan sekolah seperti: guru, sarana belajar, kurikulum, teman-

teman kelas, disiplin dan peraturan sekolah yang ada. 

Proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) perkembangan suatu 

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

dalam mempelajari sesuatu. 

Menurut W.H. Burton, (1994: 15)  bahwa seseorang setelah 

mengalami proses belajar, akan mengalami perubahan tingkah laku baik aspek 
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pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya. Adapun kriteria 

dalam belajar di antaranya ditandai dengan terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri individu yang belajar. 

Mengajar dalam hal ini berhubungan dengan diri guru sebagai 

pendidik. Sebagai pendidik dituntut untuk bisa menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif serta mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar 

siswa berada tingkat optimal. Dalam proses belajar mengajar dan menentukan 

organisasi pengelolaan interaksi belajar mengajar serta hasil belajar. Proses 

belajar mengajar sendiri diartikan sebagai perpaduan dua aktivitas belajar dan 

aktivitas mengajar. Aktivitas belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan, 

perubahan pada diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah 

laku yang baru berkat pengalaman dan latihan,  sedangkan aktivitas mengajar 

menyangkut peranan seorang guru dalam kontek mengupayakan terciptanya 

jalinan komunikasi yang harmonis antara pengajar dengan yang belajar  

( Hamalik, 1984 : 25). 

 Komponen-Komponen proses belajar mengajar diantaranya adalah: 

1. Tujuan belajar, 2. Materi pelajaran, 3. Metode belajar  

4. Sumber belajar, 5.  Media untuk belajar  

6. Menejemen interaksi belajar mengajar, 7. Evaluasi Belajar  

8. Anak yang belajar , 9. Guru yang mengajar dan kompeten  

10. Pengembangan dalam proses belajar mengajar   
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2.2  Pendidikan jasmani  

Menurut Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) pendidikan 

jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diarahkan untuk mendorong 

membimbing dan membina kemampuan jasmaniah dan rohaniah serta 

kesehatan siswa dan lingkungan hidup agar tumbuh dan berkembang secara 

harmonis dan optimal sehingga mampu melaksanakan tugas dirinya sendiri 

dan pembangunan bangsa. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995:1) 

Batasan pendidikan jasmani yang dilakukan oleh UNESCO dalam 

international charter of psycologi education of sport,  menurut Abdulkadir 

Ateng (1975:8), pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang 

sebagai individu maupun seorang anggota masyarakat yang melakukan secara 

sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka 

memperolah peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan 

pembentukan watak. 

Menurut Rasjrop (1975:30) Pendidikan jasmani adalah suatu aspek 

dari pendidikan total, karena itu selalu berurusan dengan manusia secara 

integral. Pendidikan jasmani adalah pergaulan pedagogi dalam dunia gerak 

dan pengalaman jasmani. Sementara dalam Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran disebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu bagian dari 

pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktiviats jasmani dan pembinaan 

hidup sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial, 

serta emosional, yang serasi, selaras dan seimbang (Departeman Pendidikan 

dan Kebudayaan. 1995:2) 
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Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui 

aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur 

secara seksama untuk menigkatkan pertumbuhan dan perkembangan selurah 

ranah, jasmani psikomotor, kognitif dan afektif setiap siswa.  

 Pengalaman belajar yang disajikan akan membantu siswa untuk 

memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan 

gerakan yang aman, efektif, dan efisien. (Depdiknas 2004)  

 
2.3 Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Dalam suatu proses belajar mengajar seorang guru memegang peranan 

penting yaitu memberikan bantuan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dengan bantuan guru diharapkan siswa akan lebih mudah dalam 

memahami pelajaran yang diberikan. Menurut Nana Sujana (2000:29) 

mengajar adalah membimbing kegiatan siswa belajar. Mengajar adalah 

mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar siswa 

sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa melakukan kegiatan 

belajar. Menurut ahli lain mengajar di artikan sebagai suatu proses 

mengorganisasi atau menata sejumlah sumber potensi secara baik dan benar 

sehingga terjadi proses belajar anak. Impikasi dari pengertian tersebut bahwa 

peranan guru adalah mentranmisikan atau mendistribusikan pengetahuan 

kepada anak-anak semata akan tetapi sebagai direktur belajar dari sejumlah 

peserta didik. 
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Pada dasarnya kegiatan mengajar itu seperangkat dari kegiatan yang 

direncanakan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

yang akan diberikan kepada orang yang ingin mendapatkan ilmu dan 

ketreampilan dari orang yang mengajar. 

2.3.1 Asas dan Landasan Pendidikan Jasmani  

Asas dan landasan pendidikan jasmani secara umum dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Perkembangan fisik 

Perkembangan fisik berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktifitas-aktifitas yang melibatkan kekuatan fisik dari 

berbagai organ tubuh seseorang (physical fitness ) 

2. Perkembangan gerak 

Perkembangan gerak berhubungan erat dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah dan sempurna. 

3. Perkembangan Mental 

Perkembangan mental berhuungan dengan kemampuan 

berfikir dan menginteraksikan keseluruhan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani.   

4. Perkembangan Sosial 

Perkembangan soaial berhubungan dengan kemampuan 

siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau 

masyarakat (Adang Suherman, 2000:23) 
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Perilaku peserta didik itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi 

disebabkan keikut sertaan secara aktif untuk melaksanakan tugas-tugas 

ajar yang direncanakan dan dikelola oleh guru. Upaya guru dalam 

pengelolaan perilaku yaitu mengendalikan dan mengontrol aktivitas 

jasmani para siswa. 

2.3.2 Faktor-Faktor Dalam Pencapaian Tujuan Dalam Program 

Pembelajaran: 

Menurut Nadisah (1992:46), ada beberapa faktor dalam 

menyusun perencanaan pengajaran, faktor tesebut antara lain: 

1. Ranah Jasmani 

Ranah yang merupakan sasaran yang untuk meningkatkan 

kemampuan berfungsi normalnya sistem-sistem yang ada dalam 

tubuh sehingga individu yang bersangkutan dapar memenuhi 

kebutuhan untuk menghadapi tuntutan lingkungan. Sasaran dari 

ranah ini adalah kekuatan (otot), daya tahan, fleksibilitas atau 

kelentukan.  

2. Ranah Psikomotor 

Ranah ini dimaksud untuk menggambarkan saran-saran 

yang berupa keterpaduan koordinasi antara sistem persyaratan dan 

sistem perototan untuk menghasilkan gerakan yang di nilai. 

Adapun rincian dari ranah ini dalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan gerak perseptual, yaitu kemampuan 

menginterpretasi, merespon suatu stimulus (rangsang) 
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b. Kemapuan-kemampuan gerak fundamental yaitu ketrampilan 

manipulatif. 

3. Ranah kognitif 

Ranah ini dimaksudkan untuk menggambarkan sasaran-

sasaran yang bersifat intelektual dalam mengembangkan 

kemampuan-kemampuan mengingat, memproses, dan mengambil 

keputusan secara jitu dan tepat. Ranah ini teriri dari : 

a. Pengetahuan yaitu mengembangkan, memperluas, dan 

memperdalam pengetahuan. 

b. Kemampuan dan ketrampilan intelektual 

4. Ranah Afektif 

Ranah ini untuk menggambarkan sasaran-sasaran yang 

berkenaan dengan pengembangan sikap dan pribadi anak didik 

untuk tetap langgeng dalam penyesuaian diri dengan dan budaya 

lingkungan. Rincian untuk ranah afektif ini adalah sebagai berikut: 

a. Sikap merespon secara sehat terhadap aktivitas jasmani, yang 

temasuk dalam kelompok ini adalah: 

1) Pengembangan reaksi positif. 

2) Apresiasi terhadap pengalaman-pengalaman estetis 

3) Pengenalan potensi-potensi kegiatan 

4) Kemampuan untuk bisa menikmati aktivitas olahraga  

5) Menjadi penonton yang baik yang menghargai penampilan 

yang luar biasa dalam olahraga   
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b. Perwujudan diri mencakup sasaran-sasaran yaitu : 

1) Menyadari akan tubuh sendiri . 

2) Pengetahuan tentang kemampuan-kemampuan apa yang 

dapat diterima oran lain 

3) Kemampuan untuk menentukan tingkat aspirasi  

c. Harga diri 

Yaitu persepsi diri yang merujuk pada keyakinan dasar 

individu secara utuh tentang dirinya atas dasar pengalaman-

pengalaman yang lalu. 

(Nadisah, 1992:53-54). 

 
2.3.3 Karakteristik Pendidikan Jasmani 

Karakteristik dari pendidikan jasmani Sekolah Menengah 

Pertama adalah sebagai berikut: 

1.  Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mempelajari dan mengkaji gerak manusia secara interdisipliner. 

Gerak manusia adalah aktivitas jasmani yang dilakukan secara sadar 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan ketrampilan motorik, 

mengembangkan sikap dan perilaku agar terbentuk gaya hidup yang 

aktif. Aktivitas yang dilakukan berupa aktivitas bermain, permainan, 

dan olahraga. 

2.  Pendidikan jasmani menggunakan pendekatan interdisipliner, karen 

melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti anatomi, fisiologi, 

psikologi, sosiologi dan ilmu-ilmu yang lain. Pendukung  utama 
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pendidikan jasmani adalah ilmu keolahragaan yang mencakup 

filsafat olahraga, sejarah olahraga, pedagogi olahraga, sosiologi 

olahraga, fisiologi olahraga dan biomekanika olahraga. 

3. Materi pendidikan jasmani merupakan kajian terhadap gerak manusia 

yang di kemas dalam muatan esensial faktual, dan aktual.  

(Depdiknas 2004) 

 

23.4 Karakteristik Siswa Sekolah Menengah Pertama 

Masa usia sekolah Menengah pertama dapat dikatakan sebagai 

masa usia remaja awal yaitu antara usia 12 sampai 16 tahun, karena 

usianya baru belasan tahun.Istilah adolecence atau remaja berasal dari 

kata latin yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa, istilah 

adolecence mempunyai arti yang cukup luas mencakup kematangan 

emosional, sosial dan fisik. Untuk itu dibawah akan di bahas tentang hal 

tersebut. 

1. Keadaan emosi 

Secara tradisional masa remaja di anggap sebagai periode 

badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi 

sebagai akibat dari perubahan fisik. Adapun meningginya emosi 

terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada di bawah 

tekanan- tekanan sosial dan menghadapi kondisi yang baru, pola 

emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-

kanak, perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan 

emosi. Anak laki-laki sudah di katakan mencapai kematangan bila 



 17

pada akhir remaja tidak meledakkan emosinya di depan orang lain, 

petunjuk kematangan lain adalah bahwa individu menilai situasi 

secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Bila 

remaja ingin mencapai kematangan emosionalnya ia juga harus 

belajar menggunakan katarsis emosi untuk menyalurkan emosinya.  

2. Keadaan Sosial 

Salah satu tugas perkembangan remaja yang sulit adalah 

yang berhubungan dengan penyesuaian sosial, remaja harus 

menyesuaikan diri dengan lawan jenis diluar lingkungan keluarga, 

untuk mencapai pola sosialisasi dewasa, remaja harus bayak 

membuat penyesusaian yang baru yang terpenting dan tersulit adalah 

penyesuaian diri dengan menigkatnya pengaruh kelompok sebaya, 

perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, 

nilai-nilai baru dalam dalam seleksi persahabatan, nilai-niali baru 

dalam dukungan dan penolakan sosial dan dalam seleksi pemimpin.   

3. Keadaan Fisik 

Pertumbuhan fisik pada awal remaja ini sebelum sempurna 

terdapat pertumbuhan dan perkembangan internal yang lebih 

menonjol dari pada perkembangan eksternal, dalam perkembangan 

fisik juga terdapat perbedaan individu, meskipun anak laki-laki 

menilai pertumbuhan pertumbuhannya lebih lambat dari pada anak 

perempuan, sehingga saat matang biasanya laki-laki lebih tinggi dari 

pada perempuan, perbedaan individu dengan di pengaruhi oleh usia 

kematangan, anak yang matangnya terlambat cenderung mempunyai 
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bahu yang lebar dari pada anak yang matangnya lebih awal, tungkai 

kaki anak yang matangnya lebih awal cenderung pendek dan gemuk, 

tungkai kaki anak yang matangnya terlambat cenderung ramping. 

Anak  perempuan yang matangnya lebih awal cenderung lebih berat, 

lebih gemuk, lebih tinggi di bandingkan dengan anak perempuan 

yang matangnya terlambat. ( Bimo Walgito, 1992 )  

 
2.4.  Perencanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani  

Pengajaran harus direncanakan untuk mempermudah proses belajar 

mengajar agar lebih bermakna. Guru yang baik akan berusaha sedapat 

mungkin agar pengajarannya berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa 

keberhasilan itu, ialah guru tersebut senantiasa memebuat perencanaan 

mengajar sebelumnya. 

Guru juga harus menyadari bahwa tujuan pengajaran adalah untuk 

membentuk kepribadian peserta didik dengan cara membekalinya dengan 

seperangkat materi pengajaran. 

Menurut Conny Semiawan dkk, dalam merencanakan suatu 

pelajaran seorang guru harus mempertimbangkan beberapa hal agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara lain: 

1. Siswa sebagai orang yang terlibat dalam situasi belajar mengajar. 

2. Waktu yang digunakan dalam pelajaran 

3. Urutan bagaimana materi yang akan dibahas. 

4. Rangkaian perkembangan proses berfikir dan ketrampilan yang akan 

ditumbuhkan oleh siswa. 
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5. Alat peraga yang akan digunakan 

6. Penilaian yang akan diberikan (Conny Semiawan,1990:35)  

Adapun fungsi perencanaan pengajaran menurut Oemar Hamalik 

(2001:135) adalah: 

1. Memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan 

sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang di laksanakan untuk 

mencapai tujuan 

2. Membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan 

pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan . 

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

dan prosedur yang digunakan. 

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

siswa, dan mendorong motivasi belajar. 

5. Mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar 

dengan adanya organisasi kurikuler yang lebih baik, metode yang tepat 

dan menghemat waktu. 

6. Siswa akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh 

mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai harapan-harapan mereka. 

7. Memberikan kesempatan bagi guru untuk memajukan pribadinya dan 

pekembangan profesionalnya. 

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

atas diri sendiri. 
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9. Membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa 

memberikan bahan-bahan yang up to date kepada murid. 

Dalam merencanakan seseorang gurupun harus menyusun rencana 

pengajaran dengan berpedoman pada kurikulum yang sedang berlaku. Yang 

terdiri dari program semester, analisis program pengajaran, pembuatan 

satuan pengajaran, program tes sumatif dan formatif. (Ischaq 

Anwar,1986:18) 

1. Program semester 

Guru pendidikan jasmani menyusun program ini menjelang awal 

semester beropedoman pada GBPP dan buku sumber. Dalam membuat 

program semaster ini guru pendidikan jasmani akan mengisi format 

program semester dan mengisinya sesuai dengan mata pelajaran yang 

ada di GBPP dihitung jumlah pokok bahasan yang akan diselesaikan 

dalam satu semester. 

Sebagai contohnya ialah pada pelajaran bola voli guru 

pendidikan jasmani akan menentukan pokok bahasannya lebih dulu. 

Pokok bahasan bola voli pada kelas dua semester satu adalah tehnik 

melakukan passing atas.   

2. Analisis Materi Pelajaran Pendidikan Jasmani  

Analisis Materi Pelajaran (AMP) adalah hasil dari kegiatan yang 

berlangsung sejak seorang guru mulai meneliti isi GBPP kemudian 

mengkaji materi kemudian menjabarkannya serta mempertimbangkan 

penyajiannya. AMP adalah salah satu bagian dari rencana kegiatan 
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belajar mengajar yang berhubungan erat dengan materi pelajaran dan 

strategi penyajiannya. Adapun fungsi AMP sebagai acuan untuk 

menyusun program pengajaran yaitu: program tahunan, program catur 

wulan, program satuan pelajaran, dan rencana pengajaran.  

3. Pembuatan Satuan Pelajaran Pendidikan Jasmani 

Guru pendidikan jasmani sebelum melakukan pengajaran 

terlebih dahulu membuat satuan pelajaran bidang studi yang akan di 

ajarkan, dengan berpedoman pada GBPP dan sumber. 

Satuan pelajaran adalah suatu program belajar mengajar yang 

secara terperinci memuat tujuan intruksional umum, intruksional khusus, 

materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber serta 

evaluasi (penilaian).  

4. Program Tes Formatif dan Tes Sumatif Pendidikan Jasmani  

b. Tes formatif 

Adalah tes yang dilaksanakan dengan maksud untuk 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi ajar setelah 

mengikuti suatu program pembelajaran tertentu dan berguna untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar untuk mendapatkan umpan 

balik (feed back), baik guru maupun bagi siswa. 

Tes formatif dilaksanakan pada tiap akhir suatu sub pokok 

bahasan atau akhir setiap program pembelajaran tertentu. Adapun 

bentuk formatif seperti ulangan-ulangan harian dan praktek. 

c.  Tes Sumatif 
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Tes sumatif dilaksanakan untuk menentukan angka 

kemajuan hasil belajar siswa terhadap bidang studi tertentu, bisa saja 

disebut ulangan umum, bisa juga dengan istilah lain yaitu Tes Hasil 

Belajar (THB), Tes Prestasi Belajar (TPB) atau Evaluasi Tahap 

Belajar Akhir (EBTA). 

 
2.5  Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Pelaksanaan adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan 

rancanagan, keputusan dn sebgainya (KBBI, 2001: 627). Setelah perencanan 

dan satuan pelajaran dibuat maka selanjutnya guru pendidikan jasmani 

tinggal melakukan pelaksanaan  program kegiatan yang telah disusun 

tersebut. Dalam mengajar guru pendidikan jasmani berpedoman pada tujuan 

intruksional khusus yang telah dibuat pada program satuan pelajaran. Dalam 

pelaksaan pembelajaran ini rangkaian kegiatan yang dilakukan guru 

pendidikan jasmani pada mata pelajaran olahraga yaitu melakukan pre-tes 

terlebih dahulu  sebelum memasuki mata pelajaran yang diberikan pada 

siswa. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

keterampilan siswa pada mata pelajaran pendidikan jasmani yang akan di 

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

akan memasuki pada kegiatan belajar mengajar olahraga. Setelah kegiatan 

belajar olahraga selesai maka diakhiri dengan kegiatan belajar mengajar ini 

adalah dilakukan post-test untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

menyerap materi yang telah diajarkan. 
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a.  Evaluasi 

Setiap guru mempunyai kewajiban dan keharusan mengadakan 

kegiatan evaluasi hasil belajar yang bisa diinformasikan kepada lembaganya 

dan siswanya baik secara perorangan ataupun kelompok untuk mengetahui 

kemajuan, kekurangan atau kelemahan proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan oleh seorang guru. 

Evaluasi merupakan bagian penting dalam pendidikan, terutama 

kaitannya dengan proses belajar mengajar untuk mengukur keberhasilan 

belajar. Adapun tujuan dari evaluasi diantaranya untuk: 

1. Mengetahui status siswa. 

2. Mengadakan seleksi 

3. Mengetahui prestasi siswa 

4. Mengetahui kelemahan dan kesulitan siswa 

5. Mengadakan pengelompokan 

6. Memberi motivasi siswa  

7. Penempatan siswa 

8. Memberikan data pada pihak tertentu 

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti 

penilaian atau penafsiran (John M.E. Chools-Hasan Shodily,1984:220). 

Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud evaluasi adalah suatu usaha 

untuk membandingkan suatu pengukuran itu terhadap bahan pembandingan 

atau patokan tertentu. 

Bentuk penghargaan evaluasi atau penilaian hasil belajar pada 

dasarnya ada dua jenis yaitu: 
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a.  Bentuk kuantitatif 

Bentuk ini menggunakan angka untuk memberikan harga tentang hasil 

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

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

b. Bentuk kualitatif 

Penghargaan yang di berikan kepada siswa tentang hasil belajar dalam 

bentuk pernyataan verbal, misalnya : Baik Sekali (BS), Baik (B), Cukup 

(C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS). Dan sebagainya atau pernyataan 

lain yang sejenis sebagai ilustrasi diketengahkan berbagai jenis 

penghargaan yang berkaitan dengan bentuk kualitatif untuk ketrampilan 

olahraga yang sudah dilakukan 

BEBERAPA JENIS PERNYATAAN BENTUK 

PENGHARGAAN 

JENIS I JENIS II JENIS III JENIS IV 

BAIK SEKALI 
(BS) 

BS BS 8 

CUKUP 
(C) 

B C 7 

SEDANG 
(S) 

S S 6 

KURANG 
(K) 

K K 5 

KURANG SEKALI 
(KS) 

KS JELEK 4 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah pengetahuan tentang berbagai macam cara kerja yang 

disesuaikan dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Penggunaan 

metode penelitian dalam suatu penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan 

penelitian serta dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Penggunaan metode penelitian sangat bermanfaat sekali dalam menunjang 

terselesaikannya suatu penelitian. Adapun metodologi penelitian ini meliputi : 

3.1 Populasi 

Menurut kamus riset karangan  Komarudin, yang dimaksudkan populasi 

adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 1998 : 115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Jasmani Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2004/2005 

yang berjumlah 91 orang dengan jumlah sekolah sebanyak 50 unit sekolah. 

 
3.2 Sampel 

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi (Sutrisno Hadi,1988:221). Sedangkan menurut Mardalis sampel 

adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi obyek penelitian 

(2002:55). 
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Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dari penelitian 

sebanyak 30 orang guru dan dari 30 sekolahan yang terdapat dikabupaten 

grobogan. 

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan teknik “Proporsional 

Random Sampling”, artinya sampel diambil secara acak dengan 

memperhatikan jumlah obyek yang ada Adapun jumlah sampel yang akan 

diambil adalah sebanyak 30 guru..  

 
3.3 Variabel Penelitian  

Dalam melakukan observasi tentunya perlu ditentukan karakter yang 

akan di observasi dari unit amatan yang disebut variabel. (Sugiarto dkk, 

2001:12) Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel 

penelitian adalah faktor-faktor yang berperan dalam suatu peristiwa yang akan 

mempengaruhi sedangkan disini penulis membagi menjadi: 

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

Variabel terikat dari penelitian ini adalah proses pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

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

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

hal yang mempengaruhi dalam proses  pembelajaran Pendidikan Jasmani 

di Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2004/2005. 

 
3.4 Metode Pengumpulan data 

1. Kuisioner. 
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Merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan 

angket yang berisi pernyataan - pernyataan yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh data dari pihak 

dan responden yaitu guru pendidikan jasmani. Adapun pertanyaan tersebut 

mengenai proses pembelajaran Pendidikan Jasmani pada Sekolah Menengah 

Pertama  Negeri se- Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2004/2005.  Angket 

dalam penelitian ini bersifat tertutup agar tidak terdapat kesamaan jawaban 

masing - masing responden sehingga proses pengolahan datanya lebih 

mudah. 

2. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai 

suatu hal yang dapat berupa catatan, transkrip, legger dan sebagainya. 

(Arikunto, 1998: 97). 

Dalam penelitian ini yang didokumentasi adalah daftar nama guru 

Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah Pertama Negeri se- Kabupaten 

Grobogan tahun ajaran 2004/2005. Data ini digunakan untuk mengetahui 

kesamaan jumlah kelompok dalam populasi. 

3. Wawancara 

 
3.5 Sumber data 

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah setiap setiap guru 

Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah Pertama  Negeri se-Kabupaten 

Grobogan. Yaitu dari hasil angket yang di berikan pada guru pendidikan 

jasmani dan dari hasil wawan cara guru yang menjadi sampel. 
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3.6 Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat penting karena dengan 

analisis data maka hipotesis yang ditetapkan dapat diuji kebenarannya untuk 

selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun analisis yang digunakan 

adalah analisis data statistik, pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan dari 

analisis kuantitatif yang meliputi: 

3.6.1 Editing 

Yaitu suatu proses yang dilakukan setelah semua kuesioner 

dikembalikan dan terkumpul semua, kemudian dilihat apakah dalam 

jawaban kuisioner tersebut sudah terisi semua atau belum. 

3.6.2 Skoring 

Yaitu kegiatan berupa pemberian nilai atau skor pada jawaban 

pada daftar pertanyaan untuk memperoleh data kuantitatif ynag kemudian 

dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui keadaan atau dari tiap-tiap 

aspek atau variabel. Pemberian skor atau nilai dari tiap-tiap jawaban dari 

responden dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut: 

a. Untuk jawaban ”selalu”diberi skor 4 

b. Untuk jawaban ”sering”diberi skor 3 

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

d. Untuk jawaban ”tidak pernah”diberi skor 1 

Adapun tehnik yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini adalah : Mengetahui bagaimana proses pembelajaran 

pendidikan jasmani terhadap guru-guru pendidikan jasmani Sekolah 

Menengah Pertama Negari se-Kabupaten Grobogan 

Analisis data yang dilakukan untuk mengungkap hal ini 

menggunakan analisis diskritif prosentase dengan perhitungan 

menggunakan rumus : 
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100% x 
N
n  DP =  

Keterangan 

N : Skor jawaban ideal 

N : Skor jawaban responden 

(Mohamad Ali, 1993 : 186) 

Mengingat data yang akan diperoleh berwujud frekwensi, maka 

analisis statistik yang digunakan untuk mengungkap kecenderungan proses 

pembelajaran pendidikan jasmani terhadap guru-guru pendidikan jasmani 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten grobogan adalah dengan 

menggunakan analisis “chi kuadrat”.Adalah suatu tehnik statistik yang 

memungkinkan penyidik menilai probilitas memperoleh perbedaan 

frekwensi yang nyata (yang diobsevasi) dengan frekuensi yang diharapkan 

dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. 

Dalam pengolahan data dengan rumus chi kuadrat adalah merupakan 

analisis data secara statistik, dan hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

didalam perhitungan statistik itu harus diubah dulu menjadi hipotesis nihil    

KRITERIA PENILAIAN 
 

SKOR KATEGORI KEADAAN 

3,25-4,00 
 
2,50-3,24 

Selalu 
 
Sering 

Cenderung efektif 
 
Pelaksanaan proses 
pengajaran 

1,75-2,49 
 
1,00-1,74 

Kadang-kadang 
 
Tidak pernah 

Cenderung tidak efektif 
pelaksanaan proses 
pengajaran 

 
Mengingat data yang akan diperoleh berwujud frekuensi maka analisis 

statistik yang digunakan adalah “Chi Kwadrad”. Chi Kwadrad adalah suatu 
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tehnik statistik yang memungkinkan penyidik menilai probabilitas 

memperoleh perbedaan frekwensi yang nyata (yang di observasi) dengan 

frekwensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat 

dari kesalahan sampling. 

Rumus ChiKwadrad 

X2 = 
h

h

f
ff 2

0 )( −
Σ  

X2  =  Chi Kwadrad 

Fo  =  Frekwensi yang diperoleh (diobservasi data) sampel 

Fh  =  Frekwensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencermin dari 

frekwensi yang diharapkan  dalam populasi 

Σ  =  Sigma. (Sutrisno Hadi, 1988:315-318) 

dk  =    derajat Kebebasan 

b    =  Baris 

k  =  Kolom 

Dalam perhitungan ini kemungkinan hasilnya sebagai berikut :  

1. Kemungkinan hasil yang diperoleh, ialah bila x2 dari hasil perhitungan 

menunjukkan hasil lebih besar atau sama dengan x2 dalam tabel (dk = 

3 dan taraf signifikan 5% ) maka hipotesis nihil ditolak berarti,aspek 

atau faktor dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah 

Menengah Pertama se-Kabupaten Grobogan cenderung efektif. 

2. Kemungkinan bila x2 dari hasilperhitungan lebih kecil dari x2 tabel (dk 

= 3 dan taraf signifikan 5% ) maka hipotesis diterima berarti, aspek 

atau faktor dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama 

se-Kabupaten Grobogan cenderung tidak efektif. 



 31

REKAPITULASI HASIL UJI COBA ANGKET PROSES 

PEMBELAJARAN 

No 
 

Faktor-faktor 
 

Indikator No. 
Soal 

Nilai 
Koefisien

r tabel Keterangan

1. Perencanaan 
Pembelajaran 

1.Penyusunan 
program 
pengajaran 

2. Persiapan 
Pengajaran 

 
 
 
 
3.Perencanaan 

Alat 
Evaluasi   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0.661 
0.587 
0.650 
0.708 
0.895 
0.562 
0.296 
0.650 
0.592 
0.547 
0.712 
0.519 
 

0.514 
0.514 
0.514 
 
0.514 
 
0.514 
 
0.514 
0.514 
 
0.514 
 
0.514 
 
0.514 
0.514 
 
0.514 

Valid 
Valid 
Valid 

 
Valid 

 
Valid 
Valid 

 
Tidak 

 
Valid 
Valid 

 
Valid 

 
Valid 
Valid 

2 Pelaksanaan 
Pembelajaran 

1.Penguasaan 
Materi 

 
 
2.Metode 

Mengajar 
 
 
 
 
3.Penggunaan 

sarana dan 
prasarana 

4.Kreaktivitas 
mengajar 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

0.538 
0.666 
0.710 
0.659 
0.551 
0.767 
0.641 
0104 
0.652 
0.611 
0.894 
0.626 
0.139 
0.648 
0.606 
0.581 
0.754 

0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

3 Evaluasi 
Pembelajaran 

1.Praktek 
ketrampilan 

 

30 
31 
32 

0.527 
0.672 
0.656 

0.514 
0.514 
0.514 

Valid 
Valid 
Valid 
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2. Aspek nilai 
akhir 

 
 
3. Prosedur 

penilaian 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

0.611 
0.519 
0.610 
0.519 
0.556 
0.028 
0.706 
0.758 

0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 
0.514 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif  

Dari hasil data yang telah diolah melalui tahapan metode, maka didapatkan 

serangkaian hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Frekuensi Jawaban Responden pada Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran adalah suatu perencanaan pembelajaran untuk 

mempermudah proses pembelajaran agar lebih bermakna. Adapun indikator 

pengukuran terhadap perencanaan pembelajaran, sebagai berikut: 1) 

penyusunan program pengajaran, 2) persiapan pengajaran, dan 3) perencanaan 

alat evaluasi. 

Frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan pernyusunan 

program pengajaran, sebagai berikut: 

Grafik  4.1 
Distribusi frekuensi penyusunan program pengajaran 

sangat 
baik
93%

 cukup
0%

 kurang
0%

 baik
7%

sangat baik
 baik
 cukup
 kurang
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Dari grafik penyusunan program pengajaran Pendidikan Jasmani di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 

2004/2005 terhadap 30 responden, dapat dilihat bahwa sebagian besar 

dikategorikan sangat baik (28 orang, 93,33%). Sedangkan yang dikategorikan 

baik sebanyak 2 orang (6,67%). Untuk kategori cukup dan kurang sebesar 

(0%). 

Frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan persiapan 

pengajaran, sebagai berikut:  

Gambar 4.2 
Distribusi frekuensi persiapan pengajaran 

sangat baik
100%

 kurang
0%

 cukup
0%

 baik
0%

sangat baik
 baik
 cukup
 kurang

 

Dari grafik persiapan pengajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 2004/2005 

terhadap 30 responden, diperoleh gambaran seluruh responden menjawab 

sangat baik (100%). 

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

perencanaan alat evaluasi, sebagai berikut:  
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Grafik 4.3  
Distribusi frekuensi perencanaan alat evaluasi 
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Dari grafik perencanaan alat evaluasi Pendidikan Jasmani di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 2004/2005 

terhadap 30 responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar 

dikategorikan sangat baik (26 orang, 86,67%). Sedangkan yang dikategorikan 

baik sebanyak 2 orang (6,67%), sisanya dikategorikan cukup baik adalah 

sebanyak 1 orang (3,33%).  

 
2. Frekuensi Jawaban Responden pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran adalah pelaksanaan program kegiatan yang 

telah disusun dalam proses pembelajaran. Adapun indikator pengukuran 

terhadap pelaksanaan pembelajaran, sebagai berikut: 1) penguasaan materi, 2) 

metode mengajar, 3) penggunaan sarana dan prasarana, 4) kreativitas 

mengajar. 

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

penguasaan materi, sebagai berikut:  
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Gambar  4.4  
Distribusi frekuensi penguasaan materi 
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Dari grafik penguasaan materi Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 2004/2005 terhadap 30 

responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar dikategorikan sangat 

baik adalah sebanyak 15 orang (50%). Sedangkan yang dikategorikan baik 

sebanyak 11 orang (36,67%), sisanya dikategorikan cukup adalah sebanyak 4 

orang (13,33%).  

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan metode 

mengajar, sebagai berikut:  

Gambar 4.5  
Distribusi frekuensi metode mengajar 
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Dari grafik metode mengajar Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 2004/2005 terhadap 30 

responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar dikategorikan sangat 

baik adalah sebanyak 20 orang, 66,67%). Sedangkan yang dikategorikan baik 

sebanyak 9 orang (30%), sisanya dikategorikan cukup baik adalah sebanyak 1 

orang (3,33%).  

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

penggunaan sarana dan prasarana, sebagai berikut:  

Gambar 4.6  
Distribusi frekuensi penggunaan sarana dan prasarana 
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Dari grafik penggunaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 

2004/2005 terhadap 30 responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar 

dikategorikan cukup adalah sebanyak 13 orang (43,33%). Sedangkan yang 

dikategorikan kurang sebanyak 9 orang (30%), sisanya dikategorikan sangat 

baik adalah sebanyak 5 orang (16,67%), dan baik sebanyak 3 orang (10%).  

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

kreativitas mengajar, sebagai berikut:  
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Gambar 4.7  
Distribusi frekuensi kreativitas mengajar 

 

Dari grafik kreativitas mengajar Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 2004/2005 terhadap 30 

responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar dikategorikan cukup 

adalah sebanyak 13 orang (43,33%). Sedangkan yang dikategorikan baik 

sebanyak 12 orang (40%), sisanya dikategorikan sangat baik adalah sebanyak 

4 orang (13,33%), dan kurang sebanyak 1 orang (3,33%).  

 
3. Frekuensi Jawaban Responden pada Evaluasi Pembelajaran 

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan praktik 

keterampilan, sebagai berikut:  

Gambar 4.8  
Distribusi frekuensi praktik keterampilan 
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Dari grafik praktik keterampilan Pendidikan Jasmani di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 2004/2005 

terhadap 30 responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar 

dikategorikan sangat baik adalah sebanyak 25 orang (83,33%). Sedangkan 

yang dikategorikan baik sebanyak 4 orang (13,33%), sisanya dikategorikan 

cukup adalah sebanyak 1 orang (3,33%).  

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan aspek 

nilai akhir, sebagai berikut:  

Gambar 4.9  
Distribusi frekuensi aspek nilai akhir 
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Dari hasil survei aspek nilai akhir Pendidikan Jasmani di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 2004/2005 

terhadap 30 responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar 

dikategorikan sangat baik adalah sebanyak 19 (63,33%). Sedangkan yang 

dikategorikan baik sebanyak 10 orang (33,33%), sisanya dikategorikan cukup 

adalah sebanyak 1 orang (3,33%).  

Sedangkan frekuensi jawaban responden atas item-item pertanyaan 

prosedur penilaian, sebagai berikut:  
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Gambar 4.10  
Distribusi frekuensi prosedur penilaian 
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Dari hasil survei prosedur penilaian Pendidikan Jasmani di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan pada tahun 2004/2005 

terhadap 30 responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar 

dikategorikan sangat baik adalah sebanyak 22 (73,33%). Sedangkan yang 

dikategorikan baik sebanyak 6 orang (20%), sisanya dikategorikan cukup 

adalah sebanyak 2 orang (6,67%).  

 
4.1.2 Analisis Terhadap Faktor Proses Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan digunakan untuk mengungkapkan 

proses pembelajaran pendidikan jasmani di SMP Negeri se-Kabupaten Grobogan 

tahun 2004 / 2005, terdiri dari 3 faktor yaitu; 1) Perencanaan Pembelajaran, 2) 

Pelaksanaan Pembelajaran, dan 3) Evaluasi Pembelajaran.  

Tabel 4.1 
Faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran guru pendidikan 
jasmani SMP Negeri se-Kabupaten Grobogan tahun 2004 / 2005  

 
Faktor yang Dinilai Prosentase Kriteria 

Perencanaan pembelajaran 92,42 Sangat baik 
Pelaksanaan pembelajaran  76,19 Baik 
Evaluasi pembelajaran 88,17 Sangat baik 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor perencanaan pembelajaran 

dan faktor evaluasi pembelajaran yang mempengaruhi proses pembelajaran di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan adalah dikategorikan 

sangat baik. Sedangkan faktor pelaksanaan pembelajaran dikategorikan baik. 

Sedangkan masing-masing faktor proses pembelajaran diukur dari indikator 

yang dipaparkan diatas. Berikut disajikan tabel prosentase perencanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani di SMP Negeri se-Kabupaten Grobogan. 

Tabel 4.2 
Prosentase perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani SMP Negeri se-

Kabupaten Grobogan tahun 2004 / 2005 
 

Indikator yang Dinilai Prosentase Kriteria 
Penyusunan program pengajaran 93,9 Sangat baik 
Persiapan pengajaran 93,3 Sangat baik 
Perencanaan alat evaluasi 89,44 Sangat baik 

 
Berdasarkan tabel prosentase faktor perencanaan pembelajaran yang 

mempengaruhi proses pembelajaran guru pendidikan jasmani Sekolah Menengah 

Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa untuk indikator 

penyusunan program pengajaran mencapai 93,9%, indikator persiapan pengajaran 

mencapai 93,3%, dan indikator perencanaan alat evaluasi mencapai 89,44%, 

semuanya dengan kriteria sangat baik. 

 Tabel 4.3 
Prosentase pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani SMP Negeri se-

Kabupaten Grobogan tahun 2004 / 2005 
 

Indikator yang Dinilai Prosentase Kriteria 
Penguasaan materi  83,61 Sangat baik 
Metode mengajar 84,67 Sangat baik 
Penggunaan sarana dan prasarana 59,58 Cukup  
Kreativitas Mengajar 68,33 Cukup  
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Berdasarkan tabel prosentase faktor pelaksanaan pembelajaran yang 

mempengaruhi proses pembelajaran guru pendidikan jasmani Sekolah Menengah 

Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa untuk indikator 

penguasaan materi mencapai 83,61% dan indikator metode mengajar mencapai 

84,67% dikriteriakan sangat baik, sedang indikator penggunaan sarana dan 

prasarana mencapai 59,58% dan kreativitas mengajar sebesar 68,33%, semuanya 

dengan kriteria cukup. 

Tabel 4.4 
Distribusi frekuensi evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani SMP Negeri se-

Kabupaten Grobogan tahun 2004 / 2005 
 

Indikator yang Dinilai Prosentase Kriteria 
Praktik keterampilan  91,94 Sangat baik 
Aspek nilai akhir 86,04 Sangat baik 
Prosedur penilain 87,22 Sangat baik 

 
Berdasarkan tabel prosentase faktor evaluasi pembelajaran yang 

mempengaruhi proses pembelajaran guru pendidikan jasmani Sekolah Menengah 

Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa untuk indikator 

praktik keterampilan mencapai 91,94%, indikator aspek nilai akhir mencapai 

86,04% , sedang indikator prosedur penilaian mencapai 87,22% semuanya dengan 

kriteria sangat baik. 

 
4.1.3 Analisis Uji Chi Kuadrat atau Uji Chi Square 

Untuk memperoleh keadaan variabel yang telah diperoleh dengan kriteria 

penilaian maka digunakan analisis Chi kuadrat atau  uji Chi Square. 

Sebagai landasan pembuatan keputusan dalam hal ini proses pembelajaran 

apakah efektif atau tidak efektif, digunakan syarat harga Chi kuadrat hitung perlu 
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dibandingkan dengan Chi kuadrat tabel dengan dk tertentu dan taraf kesalahan 

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

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

besar dari tabel, maka variabel dikatakan efektif dan berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Sugiiyono, 2002:106). 

Untuk melakukan penghitungan, dalam hal ini digunakan bantuan program 

SPSS 10.0 for Windows. Berdasarkan analisis dengan SPSS 10.0 for Windows 

diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.5 
Hasil penghitungan uji Chi kuadrat / uji Chi square (χ2) 

 
 

Faktor proses 
pembelajaran Indikator  (χ2) 

hitung df Signifikan (χ2) 
tabel  Kriteria  

Perencanaan 
pembelajaran 

Penyusunan program 
pengajaran 
Persiapan pengajaran 
Perencanaan alat 
evaluasi 

17,467 
 

12,667 
36 

1 
 
4 
5 

0,001 
 

0,013 
0,000 

3,481 
 
9,488 
11,070 
 
 

Efektif 
 

Efektif 
Efektif 

 
 

Pelaksanaan 
pembelajaran 

Penguasaan materi 
Metode mengajar 
Penggunaan sarana dan 
prasarana 
Kreativitas mengajar 

36,4 
16,2 

12,933 
 

10,667 

5 
8 
6 
 
9 

0,000 
0,40 
0,044 

 
0,299 

11,070 
15,507 
12,592 

 
16,919 

Efektif 
Efektif  
Efektif 

 
Tdk efektif 

Evaluasi 
pembelajaran 

Praktik keterampilan 
Aspek nilai akhir 
Prosedur penilaian 

42 
9,667 
18,333 

5 
6 
4 

0,000 
0,139 
0,001 

11,070 
12,592 
9,488 

Efektif 
Tdk efektif  

Efektif 
   
Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa untuk faktor perencanaan 

pembelajaran seluruh indikator yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, 

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

tabel). 

Untuk faktor pelaksanaan pembelajaran dengan indikator yang berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran, nampak bahwa indikator penguaasan materi dan 
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penggunaan sarana, metode mengajar, dan prasarana adalah efektif. Namun untuk 

indikator kreativitas mengajar tidak efektif.  

Sedangkan faktor evaluasi pembelajaran dengan indikator yang berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran, nampak bahwa indikator praktik keterampilan dan 

prosedur penilaian adalah efektif. Namun untuk indikator aspek penilaian akhir 

tidak efektif.   

 
4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil deskripsi frekuensi jawaban responden terhadap proses 

pembelajaran, menunjukan bahwa tingkat proses pembelajaran pendiddikan 

jasmani di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-kabupaten Grobogan Tahun 

2004/2005 sebagian besar menunjukan kategori yang sangat baik. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan jasmani di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-kabupaten Grobogan Tahun 2004 / 2005 

dikategorikan sangat baik. 

Dari hasil wawancara yang di dapat bahwa dalam melakukan pembelajaran 

setiap guru telah menyiapkan administrasi untuk mengajar, diantaranya adalah 

pembuatan satuan pelajaran dan rencana pembelajaran. Dalam pembuatan satuan 

pelajaran semua sekolah sama, tetapi dalam pembuatan rencana pembelajaran 

setiap guru menyesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolahan  

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran 

pendidikan jasmani, meliputi : 
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4.2.1 Faktor Perencanaan Pembelajaran 

Berdasarkan analisis faktor proses pembelajaran pendidikan jasmani, 

diperoleh gambaran bahwa proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor 

perencanaan pembelajaran dikategorikan sangat baik dengan prosentase 92,42%. 

Berdasarkan prosentase indikator diperoleh bahwa untuk masing-masing indikator 

dari faktor pembelajaran, meliputi: penyusunan program pengajaran, persiapan 

pengajaran, perencanaan alat evaluasi dikategorikan sangat baik (93,9%, 93,3%, 

dan 89,44%). 

Untuk memperkuat dugaan bahwa proses pembelajaran dengan pengukuran 

faktor perencanaan pembelajaran efektif atau tidak efektif, digunakan analisis 

statistik dengan uji Chi kuadrat atau uji Chi square dengan bantuan SPSS 10.0 for 

Windows. Berdasarkan tabel hasil perhitungan dengan analisis uji Chi kuadrat, 

diketahui bahwa masing-masing indikator memiliki harga chi kuadrat hitung 

(17,467; 12,667; 36) lebih besar daripada chi kuadrat tabel. Sehingga dengan 

demikian proses pembelajaran pendidikan jasmani di SMP Negeri se-Kabupaten 

Grobogan dari faktor perencanaan pembelajaran dikategorikan sangat baik dan 

efektif.    

Perencanaan pembelajaran yang terbagi menjadi beberapa kriteria, yaitu 

kriteria sangat baik, kriteria baik dan kriteri cukup menunjukan cenderung efektif, 

hal ini berarti menunjukan bahwa guru pendidikan jasmani dalam proses 

pembelajaran telah sesuai dengan acuan GBPP.  

Faktor perencanaan sangat berhubungan erat dengan kreatifitas dalam 

mengembangkan metode mengajar dan pola pikir guru, sehingga kemampuan 
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guru dalam memahami sistematika program pembelajaran serta penguasaan 

materi pelajaran untuk menyusun program pembelajaran dalam rangka persiapan 

pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru harus dapat memadukan beberapa 

unsur penting  dalam pembelajaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam 

membuat perencanaan. Dalam menyusun program pembelajaran hendaknya 

berpedoman pada sistematika program pembelajaran  agar pedoman yang disusun 

mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian dalam membuat perencanaan hendaknya 

sebelum pembelajara dilaksanakan, agar guru dapat mempersiapkan metode atau 

gaya mengajar, mengetahui alokasi waktu yang digunakan, dan dapat 

mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Latar belakang pendidikan 

dari guru sangatlah mendukung dalam membentuk pola pikir dan kecerdasan 

intelektualnya. Untuk itu standar pendidikan minimal guru sekolah menengah 

pertama harus dicapai untuk meningkatkan mutu perencanaan pembelajaran. 

 

4.2.2 Faktor Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan analisis faktor proses pembelajaran pendidikan jasmani, 

diperoleh gambaran bahwa proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor 

pelaksanaan pembelajaran dikategorikan baik dengan prosentase 76,19%. 

Berdasarkan prosentase indikator diperoleh bahwa untuk masing-masing indikator 

dari faktor pembelajaran, meliputi: penguasaan materi dan metode mengajar 

dikategorikan sangat baik (83,61% dan 84,67%). Sedangkan untuk indikator 

penggunaan sarana dan prasarana serta kreativitas mengajar memiliki kategori 

cukup (59,58% dan 68,33%). 
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Untuk memperkuat dugaan bahwa proses pembelajaran dengan pengukuran 

faktor pelaksanaan pembelajaran efektif atau tidak efektif, digunakan analisis 

statistik dengan uji Chi kuadrat atau uji Chi square dengan bantuan SPSS 10.0 for 

Windows. Berdasarkan tabel hasil perhitungan dengan analisis uji Chi kuadrat, 

diketahui bahwa indikator penguasaan materi, metode mengajar dan penggunaan 

sarana dan prasarana memiliki harga chi kuadrat hitung (36,4; 16,2 dan 12,933) 

lebih besar daripada chi kuadrat tabel dan dikategorikan efektif. Sedangkan untuk 

indikator kreativitas mengajar nilai Chi square hitung (10,667) lebih kecil dari 

nilai chi kadrat tabel sehingga dikatakan tidak efektif. 

Dari data terlihat bahwa indikator kreativitas mengajar yang dikategorikan 

cukup namun tidak efektif.. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan dari 

responden yang tidak sungguh-sungguh dalam mengisi kuisioner. 

Sehingga dengan demikian proses pembelajaran pendidikan jasmani di SMP 

Negeri se-Kabupaten Grobogan dari faktor pelaksanaan pembelajaran 

dikategorikan baik dan cenderung efektif.    

 Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembelajaran berhubungan erat 

dengan penguasaan materi pembelajaran dengan baik, sehingga penyampaian 

materi pelajaran bisa terarah dan jelas. Kemudian dalam penyampaian materi 

pelajaran hendaknya guru melakukan demonstrasi gerakan yang akan diajarkan  

pada siswa. 

 Guru dituntut untuk menggunakan metode yang tepat dan memakai sarana 

dan prasarana yang sesuai dalam kegiatan pembelajaran karena hal ini sangat 

menunjang keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan 
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pembelajaran hendaknya guru membuat formasi latihan agar bisa menumbuhkan 

minat dan motivasi yang tinggi pada siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 Kreatifitas guru dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran 

sangat didukung oleh faktor pengalaman . semakin berpengalamann, guru dapat 

menentukan model apa dan sarana apa yang dipakai untuk melaksanakan program 

pembelajaran. 

 
4.2.3 Faktor Evaluasi Pembelajaran 

Berdasarkan analisis faktor evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, 

diperoleh gambaran bahwa proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor 

evaluasi pembelajaran dikategorikan sangat baik dengan prosentase 88,17%. 

Berdasarkan prosentase indikator diperoleh bahwa untuk masing-masing indikator 

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

prosedur penilaian dikategorikan sangat baik (91,94%, 86,04%, dan 87,22%). 

Untuk memperkuat dugaan bahwa proses pembelajaran dengan pengukuran 

faktor perencanaan pembelajaran efektif atau tidak efektif, digunakan analisis 

statistik dengan uji Chi kuadrat atau uji Chi square dengan bantuan SPSS 10.0 for 

Windows. Berdasarkan tabel hasil perhitungan dengan analisis uji Chi kuadrat, 

diketahui bahwa masing-masing indikator memiliki harga chi kuadrat hitung (46; 

9,667; 18,33) lebih besar daripada chi kuadrat tabel. Sehingga dengan demikian 

proses pembelajaran pendidikan jasmani di SMP Negeri se-Kabupaten Grobogan 

dari faktor perencanaan pembelajaran dikategorikan sangat baik dan efektif.    

Namun untuk indikator aspek nilai akhir dikategorikan sangat baik tetapi 

tidak efektif, hal ini dikarenakan tujuan pendidikan jasmani tidak dimaksudkan 
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peserta didik memiliki kompetensi khusus di bidang jasmani / olah raga. Evaluasi 

pembelajaran pendidikan jasmani pada hakekatnya bertujuan untuk mengetahui 

apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai atau belum, yaitu mengenalkan 

olah raga secara dini atau bukan untuk pencapaian prestasi.  

Dari hasil perhitungan yang dilakukan didapatkan beberapa indikator-

indikator yang tidak efektif, diantaranya dari pelaksanaan pembelajaran yaitu dari 

indikator kreaktivitas mengajar, dalam perhitungan chi kuadrat menunjukkan 

bahwa dalam pelaksanaannya tidak efektif, tetapi dalam perhitungan prosentase 

menunjukkan dengan kategori cukup dengan 68,33%. Sedangkan dari evaluasi 

pembelajaran ada satu indikator yang menunjukkan dalam perhitungan chi kuadrat 

tidak efektif yaitu aspek nilai akhir, tetapi disini dalam perhitungan prosentase 

menunjukkan kategori sangat baik dengan 84,04% 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagaimana berikut:  

1. Perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri se-Kabupaten Grobogan berdasarkan penelitian terhadap ketiga 

indikator secara umum menunjukkan kategori sangat baik dengan prosentase 

sebesar 92,42%. Sedangkan berdasarkan perhitungan dengan uji Chi kuadrat 

menunjukkan bahwa ketiga indikator memiliki kriteria efektif. Dengan 

demikian proses pembelajaran dengan faktor perencanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani dikatakan efektif dan berjalan sangat baik. 

2. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri se-Kabupaten Grobogan berdasarkan penelitian terhadap keempat 

indikator secara umum menunjukkan kategori baik dengan prosentase sebesar 

76,19%. Sedangkan berdasarkan perhitungan dengan uji Chi kuadrat 

menunjukkan bahwa ketiga indikator memiliki kriteria efektif dan satu 

indikator lainnya tidak efektif. Dengan demikian proses pembelajaran dengan 

faktor pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani dikatakan cenderung 

efektif dan berjalan baik. 

3. Evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri se-Kabupaten Grobogan berdasarkan penelitian terhadap ketiga 

indikator secara umum menunjukkan kategori sangat baik dengan prosentase 
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sebesar 88,17%. Sedangkan berdasarkan perhitungan dengan uji Chi kuadrat 

menunjukkan bahwa kedua indikator memiliki kriteria efektif. Dengan 

demikian proses pembelajaran dengan faktor evaluasi pembelajaran 

pendidikan jasmani dikatakan efektif dan berjalan sangat baik. 

4. Secara umum dikatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan jasmani di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Grobogan tahun 2004 / 

2005 berjalan sangat baik dan efektif. 

 
5.2  Saran  

      Dari penelitian ini ditemukan adanya kelemahan dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani, sehingga disarankan:  

1. Para guru pendidikan jasmani SMP Negeri hendaknya merubah metode 

mengajar yang saat ini masih dijalankan, sehingga dapat meningkatkan 

kompetensi siswa. 

2. Sekiranya guru pendidikan jasmani SMP Negeri dalam proses pembelajaran 

memiliki banyak kreativitas dalam mengajar kepada siswa . 

3. Dalam pembelajaran guru sebaiknya banyak memodifikasi pelajaran dengan 

memanfaatkan fasilitas yang ada. 

4. Dalam memberikan nilai akhir para guru pendidikan jasmani lebih 

mengedepankan obyektifitas sehingga siswa dapat terpacu untuk lebih giat 

mendalami pelajaran pendidikan jasmani. 

5. Perlu adanya perhatian dari pihak dinas pendidikan Kabupaten Grobogan 

terutama bidang pendidikan jasmani untuk mengadakan pelatihan komptensi 

kepada para guru.    
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