
 
i 

 

PERSPEKTIF 
PENDIDIKAN JASMANI 

DAN OLAHRAGA 
 
 

 
 

 
Dr. M.E. WINARNO, M.Pd 

Universitas Negeri Malang 
 

 
PENERBIT 

LABORATORIUM JURUSAN ILMU KEOLAHRAGAAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
MALANG 

2006 



 
ii 

 

PERSPEKTIF 
PENDIDIKAN JASMANI  

DAN OLAHRAGA 
 
 

 
 

 

Dr. M.E. WINARNO, M.Pd 
Universitas Negeri Malang 

 
 
 
 
 
 
 

Penerbit 
Laboratorium Jurusan Ilmu Keolahragaan  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang 

MALANG, 2006 
 

ISBN 979-24-7013-1 



 
 

iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERSPEKTIF PENDIDIKAN JASMANI & OLAHRAGA 
M.E. Winarno 
 

 

 Diterbitkan Oleh: 
Laboratorium Jurusan Ilmu Keolahragaan,  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang 
Jl. Surabaya 06 Malang 65145 
Telp. 0341-551-312 psw 221 Fax. 0341-556962 
E-Mail: winarno_eko@yahoo.com 
 
 

 Hak Cipta dilindungi Undang-undang. 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara 
apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin foto copi, tanpa 
izin sah dari penerbit 
 
 

 Cetakan pertama, Februari 2006. 
 
 

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) 
 
Winarno, M.E. 
 

Perspektif Pendidikan Jasmani dan Olahraga / Oleh         
M.E. Winarno. – Malang: Laboratorium Ilmu Keolahragaan 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang 2006 
168 hlm; 21 x 29 cm 

ISBN 979-24-7013-1 

1. Pendidikan Jasmani, Olahraga  I    Judul 
 

 



 
iv 

 

KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

hidayah-Nya akhirnya buku dengan judul Perspektif Pendidikan Jasmani 

dan Olahraga selesai disusun. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk 

mendokumentasikan dan mempublikasikan karya penulis yang telah 

diterbitkan di beberapa jurnal ilmiah dalam bidang pendidikan jasmani dan 

olahraga, mulai tahun 1995 sampai dengan akhir tahun 2005.  

Buku ini memuat berbagai tulisan yang telah penulis publikasikan 

melalui jurnal, dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga. Baik berupa 

gagasan konseptual maupun hasil-hasil penelitian. 

Mudah-mudahan beberapa tulisan yang diangkat dalam buku ini ini 

bermanfaat bagi pembaca. 

 

 
Malang, Februari 2006 
Penulis 



 
v 

 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 
 
KATA PENGANTAR ........................................................................................  i 

DAFTAR ISI ........................................................................................................  ii 

BAGIAN    1  Sistematika Pembelajaran Pendidikan Jasmani ....................  1 

BAGIAN    2  Validitas Tes Khusus Keterampilan Olahraga POK FIP .....  14 

BAGIAN    3  Sosok Guru Pendidikan Jasmani .............................................  27 

BAGIAN    4  Pembelajaran Pendidikan Jasmani SD di DKI Jakarta .........  39 

BAGIAN    5  Pengembangan Karir Dalam Bidang Olahraga ....................  51 

BAGIAN    6  Pengembangan Profesi Wasit Sepakbola Di Indonesia  .......  59 

BAGIAN    7  Analisis Gerak Lompat Tinggi Gaya Flop..............................  70 

BAGIAN    8  Supply And Demand Guru Pendidikan Jasmani SD ...............  84  

BAGIAN    9  Konstruksi  Tes  Keterampilan  Sepaktakraw  Anak  Usia            
 10-13 Tahun ................................................................................  93 

BAGIAN  10  Pembelajaran Pendidikan Jasmani SD dengan Pendekatan 
Pembelajaran Gerak...................................................................  110 

BAGIAN  11  Pembelajaran  Sepaktakraw:  Studi  Eksperimen  di  SDN 
Gondanglegi Kabupaten Malang ............................................  130 

BAGIAN   12 Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Timur ........................  144 

RIWAYAT HIDUP  ............................................................................................  160 

 
 





Artikel dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Pendidikan ISSN 0854-8307 Tahun 22 Nomor 1 Januari 
1995, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP MALANG 

1 
 

 

 

 

 

SISTEMATIKA PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN JASMANI 

 

M.E. Winarno 

Abstrak: Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan 
secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani (fisik) sebagai 
media untuk mencapai tujuan. Tujuan pendidikan jasmani, bukan hanya 
mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, 
sosial, emosional, dan intelektual. Untuk mencapai tujuan tersebut 
diperlukan pendekatan tertentu, sesuai dengan karakteristik yang dimiliki 
bidang studi. Sistematika pembelajaran merupakan salah satu bentuk dari 
pendekatan yang digunakan, dan dalam pendidikan jasmani Sistematika 
pembelajaran yang digunakan meliputi: tahap pendahuluan, tabap 
pelajaran inti, dan tahap penutup. Efektivitas pembelajaran pendidikan 
jasmani dapat dianalisis melalui tingginya rata-rata waktu belajar yang 
diikuti dengan rendahnya waktu menunggu. 
 
Kata-kata kunci: Sistematika pembelajaran, pendidikan jasmani, efektivitas 
pembelajaran. 

 

Mata pelajaran pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah mulai dari sekolah 

dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas, merupakan salah satu mata pelajaran 

wajib yang memiliki ciri berbeda dibandingkan dengan mata pelajaran lain, seperti 

matematika, fisika, sejarah atau mata pelajaran lain yang lebih banyak menitik 

beratkan pada aspek kognitif. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan tujuan, dan 

media yang digunakan. Dalam pendidikan jasmani tujuan yang ingin dicapai 

bukan hanya untuk mengembangkan individu dari segi fisik saja, melainkan 

meliputi mental, sosial, emosional dan intelektual yang dilakukan melalui gerak 

tubuh atau melalui kegiatan jasmani. 

Aspek psikomotor lebih dominan dilibatkan dalam pendidikan jasmani, 

BAGIAN 1 
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dibanding dengan aspek kognitif dan afektif, sedangkan untuk mata pelajaran 

lain, aspek kognitif lebih dominan. 

Dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani aktivitas siswa lebih 

mudah dikontrol, dibanding dengan mata pelajaran lain yang lebih dominan pada 

aspek kognitif. Konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) telah dikenal sejak 

pendidikan jasmani diajarkan di sekolah, hal ini karena titik sentral kegiatan 

berpusat pada siswa. 

Adanya ciri khusus yang dimiliki oleh mata pelajaran pendidikan jasmani dan 

tidak dimiliki oleh mata pelajaran lain, menyebabkan pembelajaran pendidikan 

jasmani harus ditangani dengan cara khusus. 

 

HAKIKAT PENDIDIKAN JASMANI 

Bucher (1983) Daur & Pangrazi (1989), dan Siedentop (1980) menyatakan 

pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara 

keseluruhan, yang merupakan bidang usaha yang memiliki tujuan pengembangan 

penampilan melalui aktivitas fisik yang telah diseleksi dengan cermat untuk 

memperoleh hasil secara nyata, yang akan memberi kemungkinan kepada 

individu untuk hidup lebih efektif dan lebih sempurna. Ateng (1993:22) dan 

Ahmad (1989:3) menyatakan pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan 

mengembangkan individu secara organik, neuro muskuler, intelektual dan 

emosional. Dan Rijsdorp (1975) menyatakan pendidikan jasmani adalah usaha 

bantuan kepada anak dan menuju arah kedewasaan. Intensitas paedagogis 

dalam pendidikan jasmani dirangkum dalam empat pokok pikiran yaitu: (1) 

pembentukan gerak, (2) pembentukan prestasi, (3) pembentukan sosial, dan (4) 

pembentukan badan. 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan jasmani di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani (fisik) 

sebagai media untuk mencapai tujuan. Pengertian ini perlu dipahami guru 
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pendidikan jasmani, karena hal ini akan membawa implikasi penting dalam 

memilih kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Berdasarkan tujuan itulah titik 

tolak pembelajaran pendidikan jasmani dilaksanakan. 

 

HAKIKAT TUJUAN PENDIDIKAN JASMANI 

Menurut pendapat Voltmer et al (1979), Bucher (1970) Bucher (1983), 

Larson (1970), Singer (1976), dan Andrews (1979), tujuan pendidikan jasmani 

adalah pendidikan anak secara keseluruhan, untuk mengembangkan individu 

anak secara maksimal yang meliputi perubahan fisik, mental, moral, sosial, 

estetika, emosional, intelektual, dan kesehatan. 

Secara khusus Vannier dan Foster (1966), dan Daughtrey & Lewis (1979) 

menyebutkan bahwa tujuan pendidikan jasmani yang diajarkan oleh guru 

dilingkungan sekolah adalah (1) membantu perkembangan fisik setiap siswa, (2) 

meningkatkan kemampuan fisik anak, mengembangkan kepandaian yang 

beraneka ragam, penyesuaian diri, memanfaatkan tenaga yang dimiliki guna 

menghadapi tugas-tugas yang ada dengan situasi yang bervariasi, (3) 

memungkinkan tiap-tiap anak terus melakukan aktivitas fisik untuk memperoleh 

pengalaman gerak, (4) membantu anak-anak dalam memperoleh pengalaman 

yang menyenangkan dengan temannya, (5) membantu anak-anak bagaimana 

bekerja sama satu dengan yang lain dan bekerja dengan sukses sebagai anggota 

kelompok, (6) latihan dengan menggunakan proses belajar secara alamiah 

melalui penelitian dan penemuan, melalui kreativitas dan imajinasi aktivitas fisik, 

(7) mengembangkan koordinasi fisik dan mental, kontrol diri, serta kepercayaan 

dirt, dan (8) memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman seluas-

luasnya dalam semua model gerakan dan aktivitas, keduanya dengan peralatan 

dan tanpa peralatan dengan cara yang berbeda sepanjang memungkinkan. 

Tujuan utama program pendidikan jasmani di sekolah lanjutan menurut 

Lawson dan Placek (1981) adalah sebagai berikut (1) memberi kesempatan siswa 

untuk belajar bagaimana bergerak secara terampil dan cekatan, (2) memberi 

kesempatan siswa untuk memahami berbagai pengaruh dan akibat keterlibatan 
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mereka dalam kegiatan jasmani yang menggembirakan, (3) membantu siswa 

untuk memadukan keterampilan baru yang dibutuhkan dengan pengetahuan yang 

telah dipelajari sebelumnya, (4) meningkatkan kemampuan siswa untuk 

menggunakan pengetahuandanketerampilan mereka secara rasional. 

Annarino (1980) menyusun taksonomi tujuan pendidikan jasmani yang terdiri 

dari (1) kawasan fisik terdiri dari; kekuatan, daya tahan, dan kelentukan, (2) 

kawasan psikomotor yang terdiri dari: kemampuan perseptual-motorik 

(keseimbangan, kinestetik, diskriminasi visual, diskriminasi auditory, koordinasi 

visual-motorik, sensitivity tactile, keterampilan gerak fundamental) (keterampilan 

memanipulasi tubuh, memanipulasi objek, dan keterampilan berolahraga), (3) 

kawasan kognitif atau perkembangan intelektual yang terdiri dari: pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan intelektual, dan (4) kawasan afektif yang 

menyangkut perkembangan personal, sosial dan emosional yang terdiri dari 

respon kesehatan untuk aktivitas fisik, aktualisasi diri, dan penghargaan diri. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan 

jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga 

mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual dan kesehatan secara 

keseluruhan. 

SISTEMATIKA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 

Seperti dikemukakan di atas, bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani lebih dominan pada aspek psikomotor, dibanding dengan aspek kognitif 

dan afektif. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki dan tujuan yang diinginkan, 

maka diperlukan sistematika pembelajaran tersendiri bagi mata pelajaran 

pendidikan jasmani. 

Beberapa ahli mengemukakan konsep yang sama tetang sistematika 

pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Lutan (1988), Ateng (1993), 

Budiwanto (1988), dan Pedoman PPL (1989) sistematika pembelajaran 

pendidikan jasmani hams meliputi tiga bagian utama, yaitu (1) tahap 
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pendahuluan, tahap membuka pelajaran atau latihan pemanasan, (2) tahap 

pelajaran inti atau tahap pengembangan bahan pelajaran, dan (3) tahap penutup 

atau tahap latihan penenangan. 

Menurut Budiwanto (1990) ada empat tahapan penerapan metode mengajar 

dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani yang meliputi: (a) Guru 

mendemontrasikan bahan pembelajaran yang akan dipelajari siswa, sambil 

memberikan penjelasan. Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain (1) 

pemahaman tentang tujuan, kegunaan gerakan, dan (2) penjelasan tentang 

analisis gerakan, teknik dan kunci-kunci gerakan. (b) Siswa melakukan latihan 

keterampilan gerakan yang meliputi: (1) latihan keterampilan dasar secara 

bagian, (2) latihan koordinasi, (3) latihan koordinasi dengan frekuensi kecepatan 

dan kekuatan yang meningkat, dan (4) latihan dengan menambah tingkat 

kesulitan. (c) Guru memberikan tugas kepada siswa, baik individual maupun 

kelompok. (d) Guru memberikan koreksi untuk perbaikan gerakan keterampilan 

siswa, proses pemberian koreksi tersebut dapat dilakukan sebagai berikut (1) 

koreksi dilakukan secant langsung, (2) koreksi dengan menjelaskan gerakan yang 

benar, dan (3) mengubah teknik gerakan yang salah. 

Tahap pendahuluan bertujuan (1) mempersiapkan jasmani dan rohani siswa 

ke dalam suasana pelajaran, (2) memenuhi kebutuhan dan keinginan bergerak 

bagi siswa setelah lama duduk di kelas atau kegiatan lain yang menjemukan, (3) 

mempersiapkan fisiologi dan anatomi siswa agar siap mengikuti kegiatan 

olahraga, selain itu untuk mencegah kemungkinan terjadinya cedera yang 

disebabkan kurang siapnya fisiologi dan anatomi siswa menerima beban latihan 

olahraga, (4) menghilangkan kekakuan otot dan persendian setelah lama tidak 

melakukan kegiatan fisik. 

Tahap latihan inti berisi latihan keterampilan olahraga, sesuai dengan bahan 

pembelajaran yang berorientasi pada tujuan. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan guru dalam menyajikan bahan pelajaran pada latihan inti antara lain 

(1) materi pelajaran disajikan sesuai dengan rencana pembelajaran, (2) penyajian 

bahan pembelajaran diawali dari latihan gerakan yang paling mudah, kemudian 
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meningkat latihan pada gerak yang lebih kompleks, (3) frekuensi latihan gerakan 

setiap siswa hams diusahakan sebanyak mungkin, untuk memperoleh otomatisasi 

gerakan, (4) gunakan alat-alat dan fasilitas olahraga yang tersedia seefektif 

mungkin, (5) perhatikan alokasi waktu pada setiap tahapan kegiatan, (6) selama 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran guru harus aktif memberikan bimbingan 

dan koreksi kepada siswa, baik secara individual maupun kelompok, (7) guru 

harus selalu memberikan motivasi dan penguatan selama kegiatan berlangsung, 

dan (8) kegiatan pembelajaran hendaknya dibuat bervariasi untuk menghindari 

kebosanan bagi siswa. Pelaksanaan penyajian bahan pembelajaran pada tahap 

latihan inti, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pertama: tahap kegiatan 

mempelajari latihan gerakan keterampilan yang masih asing atau yang belum 

dikuasai siswa, kedua: pada tahap ini siswa telah menguasai koordinasi gerakan 

sesuai dengan batas-batas kemampuannya. 

Tahap penutup, tahap terakhir dari kegiatan pembelajaran adalah menutup 

pelajaran, untuk pembelajaran pendidikan jasmani, tahap ini disebut tahap 

penenangan. Tujuan latihan penenangan adalah (1) untuk mengembalikan suhu 

badan dan aktivitas organ-organ tubuh ke keadaan normal seperti sebelum 

mengikuti pelajaran olahraga, dan (2) untuk mempersiapkan jasmani dan rohani 

siswa ke suasana pelajaran berikutnya di dalam kelas. 

Menurut Lutan (1988) isi dari sistematika pembelajaran pendidikan jasmani, 

pada tahap pendahuluan merupakan fase untuk mengarahkan perhatian siswa 

kepada kegiatan mempersiapkan fisik dan psikologis siswa untuk beradaptasi 

dengan kegiatan inti. Aktivitas utama pada tahap pendahuluan adalah 

pemanasan, yang bertujuan untuk memberikan rangsang bagi organ tubuh agar 

mulai bekerja atau melakukan kerja fisik yang lebih berat, dan tujuan lain untuk 

mengurangi kemungkinan cedera. Untuk pemanasan dibutuhkan waktu kurang 

lebih 15-20 menit. Pada pelajaran inti kegiatan banyak bergeser ke arah siswa, 

siswa berperan aktif dalam melakukan kegiatan, dan pada inti pelajaran guru 

berperan mengoreksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa. Tahap terakhir adalah penenangan yang berisi kegiatan untuk memulihkan 
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kembali kondisi fisik dan psikologis siswa seperti sebelum melakukan kegiatan. 

Latihan relaksasi yang dilakukan pada tahap ini dapat berbentuk lari pelan, 

masase antar teman dan lain-lain, pada tahap terakhir ini perlu dilakukan koreksi 

umum terhadap kekurangan, dan bahkan juga mengungkapkan kemajuan yang 

menggembirakan, baik secara perorangan maupun kelompok. 

Soemargo, Tohar, dan Muhtar (1984) menyatakan, bahwa pengelolaan 

kelas untuk pembelajaran pendidikan jasmani di samping bersifat umum (bila 

terjadi di dalam kelas), juga bersifat khusus. Kekhususan tersebut akan 

dilaksanakan pada saat kegiatan belajar dilakukan dalam ruangan besar, di 

lapangan, dan di kolam renang. 

Kekhususan pengelolaan tersebut dimaksudkan sebagai usaha penyediaan 

kondisi yang optimal dalam pembelajaran yang meliputi: pengaturan lapangan, 

pengaturan perlengkapan dan peralatan, pengaturan formasi siswa, posisi guru, 

memperhatikan lingkungan (tidak menghadap matahari, tidak menghadap jalan 

raya), memperhatikan keselamatan dan lain-lain, sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan secara baik, tertib dan aman. Demikian juga kekhususan 

pengelolaan merupakan suatu usaha untuk mencegah suatu kecelakaan atau 

bahaya cedera yang dapat terjadi pada diri siswa atau guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian faktor keselamatan dan rasa aman 

dapat terjamin sepenuhnya, baik bagi setiap siswa maupun bagi guru itu sendiri. 

Mosston (1981) mengemukan tiga hal penting yang harus diperhatikan guru 

pendidikan jasmani pada setiap kali akan mengajar (setiap kali pertemuan) yang 

meliputi: sebelum pertemuan (pre-impacf), pada saat pertemuan (impack), dan 

sesudah pertemuan (post-impact). Keputusan-keputusan yang diambil sebelum 

pertemuan meliputi: merumuskan tujuan pelajaran yang akan dicapai, memilih 

gaya mengajar yang tepat, mempertimbangkan siapa yang akan diajar, 

menentukan pokok bahasan, menentukan dimana lokasinya, menetapkan kapan 

mengajarnya (waktu memulai, kecepatan dan irama pelajaran, lamanya belajar, 

waktu berhenti, waktu istirahat antar tugas, dan akhir pelajaran), sikap tubuh, 

pakaian dan penampilan, komunikasi dengan siswa, cara menjawab pertanyaan, 
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rencana pengorgaoisasian, tolok ukur yang digunakan, suasana kelas, materi dan 

prosedur evaluasi bahan, dan lain-lain. 

Keputusan-keputusan selama berlangsungnya pelajaran meliputi: 

melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat sebelum pertemuan, 

menyesuaikan keputusan-keputusan yang diambil agar pelajaran berjalan dengan 

lancar. Keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya barangkali ada 

yang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan situasi pada saat pelajaran 

berlangsung. 

Sesudah pelajaran berlangsung, keputusan diambil berdasarkan 

pengamatan selama pelaksanaan kegiatan, atau sesudah pelaksanaan tugas-

tugas yang meliputi: membandingkan penampilan siswa dengan kriteria yang 

telah ditentukan, melalui pemyataan-pemyataan, memberikan umpan balik, 

menilai terhadap gaya mengajar yang dipilih, menilai gaya belajar yang 

diharapkan. 

Untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru pendidikan jasmani, 

Soemosasmito (1988) mengemukakan terdapat beberapa langkah di antaranya 

adalah merencanakan kegiatan, mendefinisikan tujuan khusus, dan menentukan 

kriterianya. Selain itu juga barus ada yang mengamati pelaksanaannya, tugas 

pengamat adalah mengumpulkan data untuk memberikan umpan balik dari 

pelaksanaan pembelajaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dominan pada 

saat persiapan mengajar berpusat pada guru, pada tahap pendahuluan antara 

gum dan siswa hampir sama persentase kegiatannya, pada pelajaran inti 

kegiatan berpusat pada siswa, dan pada tahap penutup guru memiliki peranan 

yang lebih banyak untuk melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran dibanding 

dengan siswa. 

 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 

Soemosasmito (1988) mengemukakan efektivitas pembelajaran pendidikan 

jasmani dapat dianalisis melalui tingginya rata-rata waktu belajar yang tepat, dan 
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diikuti dengan rendahnya waktu menunggu. Dua faktor tersebut dinilai sebagai 

faktor utama yang membedakan antara pembelajaran yang baik dan 

pembelajaran yang buruk. 

McLeish (dalam Soemosasmito, 1988) menyatakan bahwa pembelajaran 

yang baik adalah pembelajaran yang tinggi ketepatan waktu belajamya, dengan 

waktu menunggu yang rendah. Dan pembelajaran yang buruk adalah 

pembelajaran yang rendah Tugas Latihan Gerak yang Mudah (TLGM) dengan 

waktu menunggu yang tinggi. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran 

yang memperhatikan model waktu belajar. Teori belajar yang mendasari Waktu 

Belajar Akademis Pendidikan Jasmani (WBAPJ) mengacu pada teori belajar, 

yang telah memiliki prinsip dasar tertentu yaitu: (1) pembelajaran mengusahakan 

semaksimal mungkin dengan mengusahakan sejumlah proporsi dan tipe 

kesempatan belajar, (2) bahwa kita belajar dengan baik melalui pemusatan 

perhatian pada latihan gerak dan pengetahuan, atau dengan keterampilan 

psikomotor yang menggunakan pengalaman nyata, atau (3) dengan mengamati 

pihak lain menampilkan keterampilannya, dan yang terakhir (4) kerugian yang 

diperoleh apabila latihan keterampilan pada tingkat kesukaran yang dapat 

mengakibatkan tingkat kegagalan yang tinggi yang melebihi 10%. Dengan 

demikian pembelajaran yang efektif berarti susunan pembelajaran yang 

memaksimalkan jumlah waktu dalam latihan langsung, bagi setiap individu pada 

tingkat tertentu, dan sekaligus meyakinkan terwujudnya perkembangan yang 

berkelanjutan dari keterampilan yang sesuai, dengan jumlah kegagalan yang 

minimal. 

Mustain (1990) menjelaskan bahwa perilaku pembelajaran yang efektif 

dapat dilihat melalui delapan variabel yaitu (1) penentuan tujuan pembelajaran 

harus jelas dan bermanfaat, (2) harus dilakukan perencanaan pembelajaran 

secara baik, (3) melaksanakan presentasi dengan baik, (4) mengelola siswa 

dengan baik, (5) mengelola pembelajaran dengan baik, (6) memperhatikan 

aktivitas siswa, (7) memberikan umpan balik pada saat yang tepat, dan (8) 

memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai guru. Selanjutnya Mustain mengutip 
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pendapat Pieron dan Graham bahwa efektivitas pembelajaran merupakan 

sekelompok variabel dari aspek-aspek pembelajaran yang harus dilihat secara 

keseluruhan. Pieron dan Graham menyebutkan terdapat delapan aspek yang 

dapat dipertimbangkan untuk melihat efektivitas pembelajaran, yang meliputi 

informasi tujuan, perencanaan pembelajaran, presentasi materi pelajaran, 

informasi waktu yang digunakan siswa, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan 

aktivitas siswa, umpan balik dan tanggung jawab guru. 

Rikard (1982) mengemukakan beberapa hal yang perlu dilihat oleh 

supervisor pada pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani diantaranya 

melihat perkembangan keterampilan guru, kerja sama antara guru dengan siswa. 

Dan beberapa hal yang perlu dilakukan guru pada saat dilaksanakan supervisi 

adalah sebagai berikut (1) mengawasi kegiatan dan memberikan umpan balik 

kepada siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran, (2) menyampaikan tujuan 

yang akan diajarkan dan (3) berdiskusi dengan siswa untuk memperoleh 

masukan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Teknik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembelajaran 

pendidikan jasmani menurut Soemosasmito (1988) meliputi (1) pengendalian 

kegiatan sejak awal, (2) memulai kelas dengan tepat waktu, (3) mencatat 

kehadiran siswa dengan cepat, (4) mengajar dengan menggunakan isyarat, (5) 

menyampaikan umpan balik dan interaksi positif, (6) catatan pengelolaan 

penampilan siswa, (7) menggunakan dorongan yang menarik, bergairah dan 

tepat, dan (8) bermain kelola untuk mempercepat basil. 

Daughtrey & Lewis (1979) menyebutkan lima kegiatan yang dilakukan dalam 

keterampilan mengajar pendidikan jasmani yaitu: (1) melakukan orientasi kelas 

dan siswa, (2) mendemontrasikan materi pelajaran, baik oleh gurunya sendiri 

maupun melalui siswa, (3) mengorganisasi kelas dan siswa, (4) melakukan 

inventori terhadap kemampuan dan penampilan siswa, (5) melakukan instruksi 

sesuai dengan kemampuan individu maupun kelompok. 

Rachman (1986) mengemukakan beberapa syarat mengajar gerak yang 

hams diperhatikan adalah sebagai berikut (1) tentukan tujuan yang akan dicapai 
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dari bentuk gerak yang akan diajarkan, (2) tentukan dan pilih bahan yang tepat 

dan cocok untuk mencapai tujuan, (3) tentukan metode yang tepat, (4) 

laksanakan proses belajar mengajar dalam satu bentuk kegiatan atau yang 

dilaksanakan secara sistematis, dan (5) melaksanakan evaluasi. 

 

PENUTUP 

Mata pelajaran pendidikan jasmani disajikan di sekolah sebagai mata 

pelajaran wajib, yang memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama seperti 

mata pelajaran wajib yang lain. Proses belajar mengajar pendidikan jasmani lebih 

dominan pada aspek psikomotor, dibanding dengan aspek kognitif dan afektif, 

sehingga memerlukan sistematika pembelajaran yang berbeda. Terdapat tiga 

kegiatan yang harus dilakukan guru pendidikan jasmani dalam mengajar yang 

meliputi tahap pendahuluan, pelajaran inti dan penutup. Efektivitas pembelajaran 

pendidikan jasmani tergantung pada tingginya rata-rata waktu belajar yang tepat, 

diikuti dengan rendahnya waktu menunggu. Yariabel untuk melihat efektivitas 

pembelajaran, meliputi: informasi tujuan, perencanaan pembelajaran, presentasi 

materi pelajaran, informasi waktu yang digunakan siswa, pengelolaan 

pembelajaran, pengelolaan aktivitas siswa, umpan balik dan tanggung jawab 

guru. 
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VALIDITAS TES KHUSUS  

KETERAMPILAN OLAHRAGA PRODI 
PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

FIP IKIP MALANG 
 

M.E. Winarno 
 

Abstraks: Tes khusus keterampilan olahraga yang baik, sehanisnya 
memiliki dua fungsi, pertama berfungsi selektif, dan kedua berfungsi 
prediktif. Tes yang memiliki kemampuan prediktif yang tinggi, 
dimungkinkan akan dapat memprediksi keberhasilan mahasiswa dalam 
menempuh matakuliah sesuai dengan kurikulum. Tes khusus seharusnya 
tidak hanya diwakili oleh sebagian matakuliah, melainkan harus dapat 
mewakili komponen-komponen penting dari semua matakuliah teori dan 
praktik yang akan disajikan. Tes ACSPFT (Asian Committee on 
Standardization of Physical Fitness Test) dan tes kemampuan motorik umum 
secara teoritis telah memiliki kesahihan isi (content validity) yang dapat 
digunakan untuk mengukur keterampilan dasar calon mahasiswa PSSJ 
POK FIP IKIP MALANG, karena memiliki komponen-komponen penting 
dari semua matakuliah teori dan praktik yang ada. Sehingga tes ini layak 
digunakan sebagai butir tes khusus keterampilan olahraga. 

Kata kunci: tes keterampilan, kemampuan motorik, kesegaran jasmani. 

Seleksi penerimaan mahasiswa baru (Sipenmaru) calon mahasiswa Program 

Studi Setara Jurusan (PSSJ) Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (POK) 

Fakultas Ihnu Pendidikan (FIP) IKIP MALANG dikenal dengan dua macam cara: 

Pertama melalui penelusuran minat, bakat dan kemampuan (PMDK), dan kedua 

melalui ujian tulis yang dilanjutkan dengan tes khusus keterampilan olahraga. 

Tes khusus keterampilan olahraga, bukan sekedar syarat formal untuk 

menentukan jumlah mahasiswa yang dibutuhkan, tetapi harus berfungsi ganda 

BAGIAN 2 
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yaitu: (1) sebagai alat untuk menyeleksi calon mahasiswa yang berpotensi, dan 

(2) tes tersebut harus mampu ditempuh dalam perkuliahan. Dengan demikian 

mahasiswa yang diterima benar-benar memiliki kemampuan dasar yang memadai 

untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara baik sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

Butir tes yang digunakan untuk menyeleksi calon mahasiswa PSSJ POK 

FIP KIP MALANG, meliputi: (1) Tes aerobik lari 2,4 km, (2) tes shooting bola 

basket, (3) tes passing bola voli, (4) tes dribble sepakbola, dan (5) tes renang. 

Yang menjadi masalah adalah: mengapa tes khusus yang digunakan hanya 

diwakili dari lima matakuliah teori dan praktik? Apakah butir tes tersebut juga 

mampu mewakili komponen-komponen penting matakuliah yang lain? Apakah 

materi tes khusus yang digunakan selama ini telah memiliki kesahihan yang tinggi 

dan mampu memprediksi terhadap keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

matakuliah teori dan praktik yang disajikan dalam kurikulum PSSJ POK FIP IKIP 

MALANG? 

Tulisan ini bertujuan menganalisis tentang tes khusus keterampilan 

olahraga yang telah digunakan di PSSJ POK FIP IKIP MALANG sampai dengan 

tahun 1994, dibandingkan dengan alat tes yang lain. Di samping beberapa 

alternatif dalam memilih butir-butir tes yang layak digunakan sebagai alat seleksi 

bagi calon mahasiswa PSSJ POK FIP IKIP MALANG. 

 

TUJUAN PENGUKURAN DAN EVALUASI 

Penentuan calon mahasiswa baru yang layak diterima pada PSSJ POK 

FIP IKIP MALANG, selama ini selalu dilakukan melalui tes. Tes tersebut dilakukan 

untuk mengumpulkan data tentang keterampilan motorik awal yang telah dimiliki 

calon mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan. Menurut Scott (19S9) 

pengukuran dapat menggunakan banyak cara diantaranya dengan menggunakan 

tes, yang bertujuan untuk menentukan status siswa dan tingkat kemampuan yang 

telah dimiliki. Verducci (1980); Kirkendall (1980); dan Safrit (1981) 

mengemukakan tujuan pengukuran dan evaluasi antara lain: (1) menentukan 
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kedudukan siswa secara obyektif, (2) pengelompokan siswa sesuai dengan 

kemampuan, (3) mengarahkan siswa sesuai dengan program, (4) memprediksi 

tingkat kemampuan, (5) menentukan prestasi, (6) mengetahui sejumlah ciri 

khusus kemajuan siswa, (7) memotivasi siswa, (8) penentuan kelas, dan (9) 

mengevaluasi pengajaran. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak tujuan 

pengukuran dan evaluasi. Dan salah satu tujuan pengukuran adalah melakukan 

seleksi, seperti juga tes khusus keterampilan olahraga pada PSSJ POK FIP IKIP 

MALANG. Tes khusus keterampilan olahraga di samping berfungsi sebagai alat 

seleksi sekaligus juga dapat berfungsi sebagai prediksi terhadap hasil belajar 

berdasarkan kemampuan motorik yang telah dimiliki sebelum mengikuti 

perkuliahan. 

KRITERIA PENYUSUNAN TES 

Penyusunan suatu tes keterampilan olahraga harus memenuhi berapa 

persyaratan. Para ahli menyatakan persyaratan tersebut meliputi: kesahihan 

(validity), keajegan atau keterandalan (reliability), objektif, ekonomis, menarik, dan 

dapat dilaksanakan. (Kirkendall, 1980); (Abdullah, 1988); (Arikunto, 1991). 

Suatu alat tes yang sahih berarti alat tes tersebut akan mengukur apa yang 

seharusnya diukur. (Safrit, 1981); (Kirkendall, 1980). Alat tes memiliki 

keterandalan atau keajegan yang tinggi apabila alat tes tersebut mengukur 

secara tetap dan apa yang diukur (Kirkendall, 1980; Safrit, 1981; Abdullah, 1988) 

dan alat tes tersebut dikatakan obyektif apabila tes tersebut dilakukan oleh 

beberapa orang, memperoleh hasil yang sama atau hampir sama (Kirkendall, 

1980). 

Secara garis besar kesahihan dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama 

logika (logical validity) terdiri dan kesahihan isi (content validity) dan konsep 

(construct validity) dan kedua kesahihan statistik (statistical validity) yang terdiri 

dan kesahihan kriterion (criterion validity) dan kesahihan ramalan (predictive 

validity) (Ary, 1979; Kirkendall, 1980; Safrit, 1981; Abdullah, 1988; dan Arikunto, 

1991). Tes khusus keterampilan olahraga yang memiliki kemampuan prediksi 
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yang tinggi akan mampu memprediksi hasil belajar yang akan dicapai calon 

mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Kesahihan prediksi yang tinggi dan 

suatu tes ditunjukkan oleh derajat kesahihan yang berapa koefisien korelasi yang 

tinggi. Derajat kesahihan prediksi suatu tes merupakan hasil koefisien korelasi 

antara nilai tes khusus keterampilan olahraga dengan nilai matakuliah teori dan 

praktik yang disajikan. Koefisien korelasi tersebut akan berguna menurut Bloom 

(1976); Mathews, (1976); dan Kirkendall, (1980) apabila r > 0,70. Kesimpulan 

yang dapat ditarik adalah, bahwa suatu korelasi akan memiliki makna apabila 

memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,70 (r > 0,70). Selain tuntutan 

koefisien korelasi yang tinggi sesuai dengan ketentuan yang ada, syarat lain yang 

harus dipenuhi adalah variabel yang dikorelasikan harus memiliki hubungan 

fungsional agar kofisien korelasi yang diperoleh memiliki makna, variabel yang 

diambil sebagai butir tes merupakan faktor penting yang telah teruji secara teoritis 

maupun empiris. 

 

Sifat Tes Keterampilan 

Montoye (1978) mengemukakan tes keterampilan olahraga memiliki rifat-

sifat sebagai berikut: (a) Tes keterampilan olahraga harus dapat membedakan 

tingkat kemampuan dari orang coba, (b) tes keterampilan olahraga ditekankan 

pada kemampuan untuk menampilkan dasar keterampilan olahraga, dan bukan 

hanya menghitung banyaknya variabel yang mempengaruhi permainan dalam 

situasi pertandingan, (c) semua tes keterampilan olahraga memerlukan tingkat 

kekuatan dan daya tahan, sehingga butir-butir tes yang ada harus 

memperlihatkan elemen-elemen yang penting, (d) sejak munculnya tes 

kemampuan motorik, banyak guru-guru pendidikan jasmani telah terpedaya dan 

membandingkan tes kemampuan motorik secara umum dengan tes IQ 

(Intelegencia Question) dari para ahli psikologi. Tetapi dalam kenyataannya 

sampai sekarang tidak demikian. Contoh: Keterampilan senam tidak dapat 

dibandingkan dengan kemampuan shooting dalam bolabasket, (e) beberapa 

kualitas utama seperti kecepatan, keseimbangan dan koordinasi secara umum 
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sesuai dengan variasi cabang olahraga tertentu. 

 

Kriteria Tes Keterampilan Olahraga yang Baik 

Scott (1959) menyatakan kriteria tes keterampilan olahraga meliputi: (a) tes 

harus mengukur kemampuan yang penting, (b) tes harus menyerupai situasi 

permainan yang sesungguhnya, (c) tes harus mendorong bentuk permainan yang 

baik, (d) tes hanya melibatkan satu orang saja, (e) tes yang dilakukan harus 

menarik dan berarti, (f) tes harus dapat membedakan tingkat kemampuan, (g) tes 

harus dapat menunjang penskoran yang baik, (h) tes harus dapat dinilai sebagian 

dengan menggunakan statistik, (i) tes yang akan digunakan harus memberikan 

cukup percobaan, (j) tes harus memberikan makna untuk interpretasi penampilan. 

Kriteria tes yang baik menurut Montoye (1988) adalah sebagai berikut: (a) 

hanya melibatkan satu orang pelaku, (b) teknik pengukuran dapat dilakukan 

dengan mudah dan teliti (akurat), (c) variabel-variabel yang tidak ada 

hubungannya dengan tes dibatasi seminim mungkin, (d) tes keterampilan harus 

disusun secara sederhana, (e) bentuk tes keterampilan dan teknik yang dilakukan 

harus mendekati sama dengan situasi permainan yang sesungguhnya, (f) tes 

yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perbedaan, (g) tes yang akan 

digunakan harus sesuai dengan tingkatan yang ada, (h) tes dilakukan secara 

menyeluruh dan teliti sesuai dengan instruksi, (i) tes yang digunakan harus 

memenuhi prinsip-prinsip kesahihan, reliabilitas, dan obyektifitas. 

Untuk memilih keterampilan dasar yang akan digunakan sebagai butir tes, 

menurut Montoye (1988), dapat dimulai dengan melakukan observasi secara 

subjektif dalam suatu pertandingan olahraga, hasil observasi ditabulasikan secara 

obyektif. Selain dengan observasi juga dapat dicari melalui studi literatur, opini 

para ahli dan sebagainya. 

Kesimpulan dari pendapat di depan bahwa tes keterampilan yang baik 

adalah: (a) tes harus mengukur kemampuan yang penting, (b) tes harus 

menyerupai situasi permainan yang sesungguhnya, (c) tes harus mendorong 

bentuk permainan yang baik, dilaksanakan secara menyeluruh dan teliti sesuai 
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dengan instruksi, (d) tes hanya melibatkan satu orang saja, (e) tes yang dilakukan 

harus menarik dan berarti, (f) tes harus dapat membedakan tingkat kemampuan, 

(g) tes harus dapat menunjang penskoran yang baik, (h) tes yang akan digunakan 

harus memberikan cukup percobaan, (i) tes harus memberikan makna untuk 

interpretasi penampilan, (j) teknik pengukuran dapat dilakukan dengan mudah 

dan teliti (akurat), (k) tes yang digunakan harus memenuhi prinsip-prinsip 

kesahihan, keajegan (reliabilitas), dan keobyektifian. 

 

HAKIKAT TES KHUSUS KETERAMPILAN OLAHRAGA 

Tes khusus keterampilan olahraga selain berfungsi sebagai syarat formal 

untuk mengukur kemampuan awal keterampilan motorik calon mahasiswa, 

selayaknya juga mampu menjaring calon mahasiswa juga benar-benar 

berkualitas. Kalau kualitas sebagai tuntutan, maka konsekuensinya alat ukur yang 

digunakan (butir tes) harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (valid). 

Terdapat beberapa macam kesahihan yang dapat digunakan sebagai 

kriteria untuk memilih butir tes, salah satunya adalah kesahihan isi (content 

validyty). Butir tes khusus keterampilan olahraga seharusnya disusun 

berdasarkan kesahihan isi dengan menganalisis semua matakuliah teori dan 

praktik yang akan disajikan. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menemukan 

komponen-komponen penting yang dimiliki setiap matakuliah sebagai butir tes. 

Dengan demikian butir tes yang digunakan bukan hanya mewakili beberapa 

cabang olahraga tertentu, melainkan benar-benar dapat mewakili seluruh 

matakuliah teori dan praktik yang akan disajikan sesuai dengan kurikulum. Butir 

tes yaag disusun dari komponen-komponen penting yang dimiliki setiap 

matakuliah teori dan praktik, secara teoritis telah mencerminkan isi dari 

matakuliah yang akan disajikan, dan ini berarti tes tersebut telah berfungsi ganda, 

sebagai seleksi dan sebagai prediksi. 

Tingkat keterampilan motorik awal yang telah dimiliki calon mahasiswa 

merupakan faktor penting yang turut menentukan keberhasilan calon mahasiswa 

tersebut dalam mengikuti matakuliah teori dan praktik. Hal ini selaras dengan teori 
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belajar motorik yang dikemukan Oxendine (1984) dan Schmidt (1988) yang 

mengemukakan bahwa perubahan perilaku motorik sebagai akibat dari latihan 

dan pengalaman. Hurlock (1990) menyatakan keterampilan yang dipelajari 

dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap, akan lebih 

unggul dari pada orang yang belum siap untuk belajar. Konsep transfer of training 

dari Thorndike (dalam Winarno, 1994) dikemukakan bahwa transfer belajar akan 

terjadi apabila hal-hal lama yang telah dipelajari, memiliki unsur-unsur yang 

identik dengan unsur-unsur baru yang dipelajari. 

Penyusunan butir tes khusus keterampilan olahraga yang digunakan harus 

benar-benar merupakan dasar dari semua matakuliah teori dan praktik yang akan 

disajikan sesuai dengan kurikulum, sehingga calon mahasiswa yang memperoleh 

basil tes khusus keterampilan olahraga yang tinggi, akan mampu menyelesaikan 

tugas-tugas   matakuliah  dengan   lebih   hagus  dibandingkan  dengan  calon 

mahasiswa yang memperoleh hasil tes khusus keterampilan olahraga rendah. 

Butir tes khusus keterampilan olahraga yang digunakan dalam seleksi 

calon mahasiswa bara PSSJ POK FIP IKIP MALANG, meliputi: (1) Tes aerobik 

lari 2,4 km, (2) tes shooting bola basket, (3) tes passing bola voli, (4) tes dribble 

sepakbola, dan (5) tes renang. Berdasarkan butir tes yang ada ternyata hanya 

mewakili lima matakuliah, dengan demikian secara teoritis berdasarkan 

kesahihan isi (content validity) tes tersebut belum mencerminkan seluruh 

matakuliah teori dan praktik yang disajikan dalam kurikulum. Hasil analisis tes 

khusus keterampilan olahraga PSSJ POK FIP IKIP MALANG, dapat dilihat pada 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Variabel, Indikator dan materi tes khusus Ketarmpilan Olahraga 
PSSJ Pendidikan Olahraga dan Kesehatan FIP IKIP Malang 

VARIABEL INDIKATOR  MATERI 

Kebugaran jasmani Daya tahan kardiovaskuler Aerobik Lari 2,4 Km 
Bolabasket Ketepatan shooting Shooting Bolabasket 
Bolavoli Ketepatan passing 

Koordinasi mata-tangan-kaki 
Passing Bolavoli 

Sepakbola Kecepatan Dribble Sepakbola 
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VARIABEL INDIKATOR  MATERI 

Koordinasi mata-kaki 
Renang Kecepatan  Renang 20 m 

 
Matakuliah teori dan praktik yang disajikan untuk mahasiswa PSSJ POK 

FIP IKIP MALANG berdasarkan kurikulum lama, terdiri dari 21 matakuliah bidang 

studi dengan 28 SKS, dan 11 matakuliah pilihan dengan jumlah SKS 24. Untuk 

kurikulum 1992 matakuliah bidang studi teori dan praktik terdiri dari I5 matakuliah 

dengan jumlah SKS sebanyak 21, sedangkan untuk matakuliah pilihan terdiri dari 

empat matakuliah dengan 8 SKS. (IKIP MALANG, 1993). 

Matakuliah teori dan praktik bidang studi yang disajikan dalam kurikulum 

lama (sebelum kurikulum 1992) adalah sebagai berikut: Atletik 1-4, bolabasket 1-

2, bolavoli 1-2, sepakbola 1-2, senam 1-4, renang 1-3, permainan bola kecil, 

softball, bola tangan, dan pencak silat. Sedangkan matakuliah teori dan praktek 

pilihan meliputi: Bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, sepaktakraw, bola 

keranjang, panahan, hoki, gulat, tinju, judo dan karate. (IKIP MALANG, 1993). 

Matakuliah teori dan praktik bidang studi yang disajikan dalam kurikulum 

1992 adalah sebagai berikut: Bolavoli 1-2, bolabasket 1-2, sepakbola 1-2, atletik 

1-2, renang dan loncat indah 1-2, senam 1-2, softball, pencak silat, dan bola 

tangan. Sedangkan matakuliah teori dan praktik pilihan meliputi: Bulu tangkis, 

tenis meja, ternis lapangan, dan sepak takraw. (IKIP MALANG, 1993). 

KOMPONEN-KOMPONEN PENTING MATAKULIAH TEORI DAN PRAKTIK 
 

Dan seluruh matakuliah teori dan praktik yang akan disajikan, untuk 

kegiatan praktiknya, apabila ditinjau dan sistem energi yang digunakan, maka 

akan menggunakan sistem energi mulai dari anaerobik sampai aerobik. (Fox, 

1984). Pate Russel R. dkk. (1984) mengemukakan, terdapat beberapa komponen 

penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan 

olahraga. Komponen-komponen tersebut metiputi: (a) kekuatan otot, (b) 

ketahanan otot, (c) power anaerobik, (d) kapasitas anaerobik, (e) daya tahan 

kanbonspiratory, (f) kelentukan, dan (g) komposisi tubuh. Lebih lanjut 
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dikemukakan bahwa tidak semua cabang olahraga yang ada memerlukan 

komponen tersebut dengan persentase yang sama. Untuk cabang olahraga 

bolavoli kekuatan otot merupakan komponen yang sangat penting, tetapi untuk 

lari jarak jauh komponen tersebut dianggap tidak penting. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa calon mahasiswa yang 

mengambil PSSJ POK harus memiliki: kekuatan otot, kecepatan, ketepatan, 

kelentukan, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskuler, kapasitas anaerobik, 

kelincahan, keseimbangan, koordinasi dan daya ledak yang memadai, karena 

komponten-komponen tersebut merupakan faktor penting yang dibutuhkan untuk 

dapat menyelesaikan matakuliah teori dan praktik yang akan disajikan. 

Mengingat komponen-komponen tersebut merupakan bagian penting yang 

dapat membantu keberhasilan belajar, makin lengkap komponen tersebut 

dipunyai calon mahasiswa dengan kualitas yang tinggi, maka sangat 

memungkinkan mampu memprediksi keberhasilan belajar calon mahasiswa. 

Dengan demikian butir-butir tes khusus keterampilan olahraga seharusnya 

mengacu pada komponen tersebut, bukan kepada matakuliah tertentu seperti 

yang telah dilakukan selama ini. 

Apabila unsur-unsur di atas digunakan sebagai acuan, maka terdapat 

beberapa alternatif tes khusus keterampilan olahraga yang dapat digunakan, 

diantaranya adalah: (1) Tes Asian Committee on Standardization of Physical 

Fitness Test (ACSPFT) untuk mahasiswa dan taruma yang telah dimodifikasi oleh 

Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (1977). Dan (2) tes keterampilan motorik 

umum dari Scott dan Barrow (dalam Kirkendall, 1980). 

Analisis komponen penting tes ACSPFT sebagai indikator terhadap tingkat 

kesegaran jasmani seorang calon mahasiswa disajikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Komponen Instrumen Tes ACSPFT terhadap Kesegaran Jasmani 

Variabel Instrumen Tes 
Indikator Kesegaran 

Jasmani 

Tes ACSPFT Lari cepat 50 m Kecepatan 
 Lompat jauh tanpa awalan Daya ledak 
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Variabel Instrumen Tes 
Indikator Kesegaran 

Jasmani 

 Bergantung angkat badan/siku Kekuatan otot lengan 
 Lari hilir mudik 4 x 10 m Kelincahan 
 Baring duduk 30 detik Kekuatan otot perut 
 Lentuk togok kemuka Kelentukan 
 Lari jauh: 

 1000 meter putera 

 800 meter puteri 

Daya tahan aerobik 

 

Tingkat kesegaran jasmani yang diukur menggunakan tes ACSPFT bukan 

hanya kemampuan kardiovaskulernya saja, melainkan juga kemampuan otot. 

Indikator kesegaran jasmani dengan menggunakan tes ACSPFT meliputi: 

kecepatan, daya ledak, kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, kelincahan, 

kelentukan dan daya tahan aerobik. 

Tes Kemampuan Motorik Umum terdapat beberapa macam, diantaranya 

adalah tes kemampuan motorik umum dari Scott yang dapat digunakan untuk 

siswa SLTA putri dan mahasiswa putri, dan tes kemampuan motorik umum dari 

Barrow untuk mengukur kemampuan motorik siswa SLTA putra dan mahasiswa 

putra. Komponen-komponen penting yang dapat diukur dengan menggunakan tes 

kemampuan motorik umum ini meliputi: kecepatan, kekuatan otot dan daya tahan, 

daya ledak, kinestesis, koordinasi mata dan tangan, koordinasi mata dan kaki, 

kelincahan, kelentukan, dan ketepatan. 

Butir-butir tes kemampuan motorik umum dari Scott meliputi: Lari belak-

belok dengan rintangan (obstacle race), melempar bola basket, lompat jauh tanpa 

awalan, wall pass, dan lari cepat selama 4 detik. Dan butir-butir tes kemampuan 

motorik umum yang dikembangkan Barrow meliputi: Lompat jauh tanpa awalan, 

melempar bola softball, lari belak-belok (Zigzag run), wall pass, medicine ball put, 

dan lari cepat 60 yard (dalam Kirkendall, 1980). Analisis komponen penting tes 

kemampuan motorik umum dari Scott dan Barrow dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Analisis komponen penting tes kemampuan motorik umum (Sumber 
Scott 1989). 

Konstruk Meteri Indikator 

Kemampuan 
Motorik Umum dari 
Scott 

Obstacel race Kelincahan 

Melempar bolabasket Kekuatan otot 

Lompat jauh tanpa awalan  Daya ledak 

 Kekuatan otot 
 Wall pass Ketepatan 
 Lari cepat selama empat 

detik 
Kecepatan 

 Lompat jauh tanpa awalan  Daya ledak 

 Kekuatan otot 

Kemampuan 
motorik umum dari 
Barrow 

Melempar bola softball Kekuaran otot 
Zigzag run Kelincahan 

Wall pass Ketepatan 
 Medicine ball put Kekuatan otot 
 Lari cepat 60 yard kecepatan 

 

KESIMPULAN 

Tes khusus keterampilan olahraga yang digunakan di PSSJ POK FIP IKIP 

MALANG, sampai dengan tahun 1994 masih menggunakan lima matakuliah 

berikut ini; lari 2,4 km, shooting bolabasket, passing bolavoli, dribling sepakbola, 

dan renang sebagai butir tes. 

Berdasarkan kesahihan isi, butir-butir tes tersebut belum dapat mewakili 

matakuliah teori dan praktik lain yang disajikan dalam kurikulum. Secara logika 

berarti tes tersebut belum mampu berfungsi sebagai prediktor terhadap 

keberhasilan belajar matakuliah teori dan praktik. 

Alat tes lain yang memiliki kesahihan isi dan dapat digunakan untuk 

menyeleksi calon mahasiswa baru PSSJ POK FIP IKIP MALANG adalah tes 

ACSPFT dan tes Kemampuan Motorik Umum. Karena telah memiliki kesahihan 

isi, maka alat tes tersebut dimungkinkan memiliki kemampuan prediksi yang tinggi 

terhadap keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan kuliahnya. 
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SOSOK GURU  
PENDIDIKAN JASMANI SMU  

M.E. Winarno 

Abstract: The purpose of this study was to describe the profile physical 
education teachers of Senior High School (SMU) in terms of their status, 
experience, and teaching load. The sample were 38 physical education 
teachers of Senior High School in Malang. Data were collected by 
observation and questionnaire, and analyzed in descriptive level by 
percentages and Chi-square. The results revealed that 66,33% of the 
teachers had achieved a good performance in teaching-learning process. 
There were no differences in teaching performance between part-time 
teachers and full-time teachers, between experienced teachers and 
inexperienced teachers, and between teachers with low load (< 18 
hours/week) and teachers with high load (> 18 hours/week).  
 
Keywords: Guru, guru pendidikan jasmani, pendidikan jasmani. 

 

Bidang studi pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah merupakan salah 

satu mata pelajaran yang memiliki ciri yang berbeda dengan mata pelajaran 

lain. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan tujuan yang ingin dicapai, isi 

materi pelajaran, prosedur yang dilakukan dan media yang digunakan. Tujuan 

pengajaran pendidikan jasmani bukan hanya untuk mengembangkan individu 

dari segi fisik, melainkan meliputi mental, sosial, emosional, dan intelektual 

yang dilakukan melalui kegiatan jasmani. Dalam pendidikan jasmani aspek 

psikomotor lebih dominan dilibatkan dibanding dengan aspek kognitif dan 

afektif, sedangkan pada mata pelajaran lain seperti biologi, matematika, fisika 

dan kimia, aspek kognitif barangkali lebih dominan. 

BAGIAN 3 



M.E.Winarno, Perspektif Pendidikan Jasmani dan Olahraga 28 

Adanya ciri khusus yang dimiliki oleh mata pelajaran pendidikan 

jasmani itu menyebabkan mata pelajaran pendidikan jasmani harus ditangani 

dengan cara yang berbeda sesuai dengan karakter khusus yang dimiliki. 

Kekhususan karakteristik mata pelajaran pendidikan jasmani itu memerlukan 

struktur pengajaran tertentu. 

Struktur pengajaran pendidikan jasmani di sekolah, menurut Budiwanto 

(1988), Lutan (1988), dan Ateng (1993), harus memperhatikan tiga bagian 

atau tahapan penting, yaitu tahap pendahuluan, tahap pelajaran inti, dan tahap 

penenangan. 

Berkaitan dengan isi dari masing-masing tahap pengajaran, Lutan 

(1988) dan Ateng (1993) mengemukakan bahwa tahap pendahuluan bertujuan 

menaikkan temperatur tubuh, peredaran darah dan temperatur otot, dan 

penyesuaian psikologis (suasana pelajaran pendidikan jasmani berlainan 

dengan suasana pelajaran dalam ruang kelas). Latihan-latihan yang diberikan 

harus sederhana, yang benar-benar sudah dikuasai siswa, dan mudah 

dilaksanakan. Latihan harus mengarahkan perhatian siswa kepada kegiatan 

mempersiapkan fisik dan psikis siswa untuk beradaptasi dengan kegiatan inti. 

Waktu yang dipergunakn untuk pemanasan kurang lebih 15-20 menit. 

Bagian pelajaran inti berisikan kegiatan belajar bentuk gerak yang baru. 

Di sini perhatian siswa berpusat pada bentuk gerak atau mengulang bahan 

pelajaran yang belum dikuasai siswa, menerapkan bagian satu di depan 

dengan intensitas yang ditingkatkan (citius, altius, fortius), penekanan pada 

penghalusan gerakan atau kombinasi beberapa macam gerak yang sudah 

dikuasai. Kemudian kegiatan banyak bergeser ke arah siswa. Siswa berperan 

aktif dalam melakukan kegiatan, sedang guru berperan memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. 

Pada bagian penutup, latihan dilakukan dengan tenang dan tertib. 

Tahap ini berisi kegiatan untuk memulihkan kembali kondisi fisik dan psikis 

siswa seperti sebelum melakukan kegiatan. Latihan relaksasi yang dilakukan 
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pada tahap ini dapat berbentuk lari pelan, pemijatan antarteman, dan lain-lain. 

Pada tahap terakhir ini perlu dilakukan koreksi umum terhadap kekurangan, 

dan bahkan juga mengungkapkan kemajuan, baik secara perorangan maupun 

kelompok. 

Pengelolaan pendidikan jasmani secara khusus menurut Soemargo 

(1984) dimaksudkan sebagai usaha penyediaan kondisi yang optimal dalam 

pengajaran, yang meliputi pengaturan lapangan, pengaturan perlengkapan 

dan peralatan, pengaturan formasi siswa, posisi guru, perhatian lingkungan 

(tidak menghadap matahari, tidak menghadap jalan raya), dan memperhati-

kan keselamatan siswa sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

secara baik, tertib, dan aman. Kekhususan pengelolaan merupakan usaha 

untuk mencegah kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera pada diri siswa 

atau guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Gensemer (1985) menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah 

profesi yang memfokus pada gerak manusia. Pendidikan jasmani meng-

gambarkan, menganalisis, memudahkan, dan menguji efek suatu gerakan. Inti 

dari profesi pendidikan jasmani adalah perhatiannya pada keterampilan gerak 

sebagai tujuan utama dalam menyiapkan masyarakat, dengan bertambahnya 

kontrol terhadap kemam-puan penampilan gerak yang dimiliki. 

Menurut Lutan (1988) dan Ahmad (1989), pendidikan jasmani bukan 

hanya terdiri atas gerakan-gerakan yang tanpa arti dan tidak mengandung 

nilai, tetapi pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah suatu bentuk 

pendidikan yang menyediakan pengalaman belajar yang terintegrasi bagi 

terbentuknya manusia seutuhnya, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai 

biologis, psikologis, dan sosial. Pendidikan jasmani direncanakan sedemikian 

rupa untuk mencapai perkembangan peserta didik secara keseluruhan, baik 

fisik, inteligensi, emosi, sosial, moral, dan spiritual. 

Tujuan utama program pendidikan jasmani di sekolah lanjutan menurut 

Lawson dan Placek yang dikutip Ahmad (1989) adalah (1) memberi 
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kesempatan siswa untuk belajar bergerak secara terampil dan cekatan; (2) 

memberi kesempatan siswa untuk memahami berbagai pengaruh dan akibat 

keterlibatan mereka dalam kegiatan jasmani yang menggembirakan; (3) 

membantu siswa untuk memadukan keterampilan baru yang dibutuhkan 

dengan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya; (4) meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan 

mereka secara rasional. 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan jasmani dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani (fisik) 

sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Pengertian ini perlu dipahami 

karena hal ini akan membawa implikasi penting dalam memilih kegiatan dalam 

pengajaran, dan tujuan itulah yang digunakan sebagai titik tolak untuk memilih 

kegiatan yang relevan untuk dilaksanakan. 

Soemosasmito (1988) mengemukakan bahwa keefektifan pengajaran 

pendidikan jasmani dapat dianalisis melalui tingginya rerata waktu belajar 

yang tepat, diikuti dengan rendahnya waktu menunggu. Dua faktor tersebut 

dinilai sebagai faktor utama yang membedakan pengajaran yang baik dan 

pengajaran yang buruk. Pengajaran yang baik adalah pengajaran yang tinggi 

ketepatan waktu belajarnya, dengan waktu menunggu yang rendah. Sedang-

kan pengajaran yang buruk adalah pengajaran yang rendah tugas latihan 

geraknya dengan waktu menunggu yang tinggi. 

Mustain (1990) menjelaskan bahwa perilaku pengajaran yang efektif 

dapat dilihat melalui delapan langkah, yaitu: (1) menentuan tujuan pengajaran 

yang jelas dan bermanfaat; (2) merencanakan pengajaran secara baik; (3) 

melaksanakan presentasi dengan baik; (4) mengelola siswa dengan baik; (5) 

mengelola pengajaran dengan baik; (6) memperhatikan aktivitas siswa; (7) 

memberikan umpan balik pada saat yang tepat; dan (8) memiliki tanggung 

jawab yang tinggi sebagai guru. 
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Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik, menurut Bucher dan 

Thanxton (1979), seorang guru pendidikan jasmani harus memiliki kualifikasi 

khusus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Empat karakteristik yang 

harus dimiliki oleh guru pendidikan jasmani, yaitu kualifikasi fisik, kualifikasi 

sosial, kualifikasi emosional, dan kualifikasi intelektual. Kualifikasi guru pendi-

dikan jasmani secara khusus meliputi (1) lulusan perguruan tinggi; (2) cerdik 

dan menguasi dasar-dasar keilmuan; (3) mampu berbahasa Inggris secara 

aktif dan pasif; (4) memiliki kesehatan yang baik; (5) berkepribadian; (6) 

berminat dalam mengajar; (7) memiliki kemampuan motorik yang tinggi 

(terampil); (8) dapat bekerja sama dengan orang lain; dan (9) memiliki rasa 

humor. 

Berbagai penelitian telah berusaha mengidentifikasi sosok guru pen-

didikan jasmani. Penelitian yang dilakukan oleh Griffey dan Housner (1991) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara guru pendidikan jasmani 

yang berpengalaman dan tidak berpengalaman dalam hal memper-oleh 

informasi tentang jumlah siswa, usia siswa, jenis kelamin, kemampuan siswa, 

peralatan yang tersedia, materi dan jadwal pelajaran. Perbedaan informasi 

yang besar terjadi pada pengalaman belajar yang dimiliki siswa dan fasilitas 

yang digunakan siswa. 

Hasil penelitian Berliner seperti dikutip Griffey dan Housner (1991) 

menyatakan, guru yang berpengalaman lebih banyak memberikan informasi 

selama menyusun rencana pengajaran dibanding guru yang kurang ber-

pengalaman. Guru yang berpengalaman lebih memperhatikan pengelolaan 

aktivitas pengajaran melalui instruksi dan informasi guna meningkatkan 

keterampilan siswa melalui tanggung jawab, umpan balik, demontrasi, dan 

mengarahkan perhatian pada aspek utama dari suatu penjelasan dibanding-

kan dengan guru yang kurang berpengalaman. 

Hasil penelitian Abidin (1992) menyatakan, pengalaman mengajar tidak 

memiliki hubungan signifikan dengan kemampuan membelajarkan di kelas. 
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Pengalaman mengajar menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 

dengan kemampuan membelajarkan di kelas apabila diikuti oleh pembuatan 

desain instruksional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosok guru pendidikan 

jasmani SMU menurut status, pengalaman mengajar, dan jumlah jam meng-

ajar perminggu. Hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan per-

timbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan utu guru, 

khususnya guru pendidikan jasmani. 

METODE 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yang ber-

usaha mendeskripsikan data di lapangan sebagaimana adanya, dan tidak 

melakukan manipulasi perlakuan. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai 

penelitian expost facto. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani SMU negeri dan swasta di Kotamadya Malang. 

Kualifikasi responden adalah guru-guru Pendidikan Jasmani lulusan Sarjana 

Muda atau D3 dan Sarjana (SI) dari jurusan atau program studi Pendidikan 

Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga atau dari Program 

Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi. 

Jumlah SMU negeri dan swasta yang digunakan sebanyak 62 sekolah, 

dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani 

sebanyak 66 orang. Dari 66 orang guru tersebut apabila dilihat dari latar 

belakang pendidikannya, ternyata ada 47 orang guru pendidikan jasmani yang 

latar belakang pendidikannya relevan dengan persyaratan responden 

penelitian, dan sisanya adalah guru mata pelajaran pendidikan jasmani yang 

latar belakang pendidikannya tidak relevan. Dengan demikian guru pendidikan 

jasmani yang memenuhi syarat digunakan sebagai responden penelitian ini 

berjumlah 47 orang. Dari 47 orang guru tersebut, sembilan orang digunakan 

sebagai responden untuk uji coba instrumen, dan sisanya 38 orang digunakan 



Sosok Guru Pendidikan Jasmani SMU 

 

33 

sebagai responden dalam penelitian ini. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam peneliti-an 

ini adalah panduan observasi dan angket. Validitas instrumen yang di-gunakan 

adalah validitas isi (content validity). Instrumen divalidasi oleh tiga orang pakar 

(guru besar) pendidikan jasmani, yakni B.E. Rahantoknam, Abdulkadir Ateng, 

dan Yusuf Adisasmita. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan observasi 

ulang. 

Data yang diperoleh termasuk dalam kategori data dengan skala 

nominal. Sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian yang diinginkan, data 

tersebut dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Untuk menguji 

ada tidaknya perbedaan digunakan uji beda dengan Chi-kuadrat. 

HASIL 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dari 24 butir instrumen, diper-oleh 

data dengan rentangan mulai dari nilai enam sampai dengan 23. Nilai 

reratanya adalah 15,92 (66,33%), dengan simpangan baku (SD) 4,57. 

Sosok guru pendidikan jasmani SMU di Kotamadya Malang dapat 

dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 24 kriteria yang digunakan 

untuk melihat sosok guru pendidikan jasmani, 66,33% di antaranya telah 

dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari responden yang diteliti, sebanyak 15 

orang (39,47%) berada di atas rerata, delapan orang (21,05%) berada pada 

kelompok rerata. 

Beberapa kekurangan yang masih dimiliki guru pendidikan jasmani 

ditemukan dalam penelitian ini. Guru pendidikan jasmani yang meng-

informasikan tujuan pengajaran hanya enam orang (16%), mengajarkan bahan 

pengajaran sesuai dengan kurikulum sebanyak 22 orang (58%), menciptakan 

situasi belajar mengajar yang menyenangkan 21 orang (55%), memberikan 

penguatan secara tepat 10 orang (26%), memberikan koreksi secara individu 

21 orang (55%), menutup pelajaran dengan memimpin pelemasan 11 orang 

(29%), dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengajaran 13 orang (34%). 
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Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosok guru pendidikan jas-

mani SMU di Kotamadya Malang dengan status sebagai guru tetap dapat 

dikategorikan cukup baik. Dari 19 orang guru pendidikan jasmani, delapan 

orang (42,11%) berada di atas rerata, dan tiga orang (15,79%) berada pada 

kelompok rerata. Sosok guru pendidikan jasmani SMU di Kotamadya Malang 

dengan status sebagai guru tidak tetap dapat dikategorikan cukup. Dari 19 

orang guru pendidikan jasmani, enam orang (31,58%) berada di atas rerata, 

dan enam orang (31,58%) pada kelompok rerata. 

Guru pendidikan jasmani yang memiliki pengalaman mengajar sampai 

dengan lima tahun memiliki sosok dengan kategori cukup. Dari 17 orang guru 

pendidikan jasmani, delapan orang (47,06%) berada di atas rerata, dan empat 

orang (23,53%) pada kelompok rerata. Guru pendidikan jasmani yang memiliki 

pengalaman mengajar di atas lima tahun memiliki sosok dengan kategori 

cukup. Dari 21 orang guru pendidikan jasmani, delapan orang (38,10%) 

berada di atas rerata, dan empat orang (19,05%) pada kelompok rerata. Guru 

pendidikan jasmani dengan jumlah jam mengajar sampai dengan 18 jam 

setiap minggu memiliki sosok dengan kategori cukup. Dari 24 orang guru 

pendidikan jasmani, 13 orang (54,16%) berada di atas rerata, dan empat 

orang (16,57%) pada kelompok rerata. Guru pendidikan jasmani dengan 

jumlah jam mengajar di atas 18 jam setiap minggu memiliki sosok dengan 

kategori cukup. Dari 14 orang guru pendidikan jasmani, enam orang (42,86%) 

berada di atas rerata, dan tiga orang (36,71%) pada kelompok rerata. 

Hasil analisis uji beda yang menggunakan Chi-kuadrat memperlihat-kan 

bahwa dari ketiga hipotesis alternatif yang diajukan semua ditolak. Ini berarti 

bahwa tidak terdapat perbedaan sosok guru pendidikan jasmani yang memiliki 

status sebagai guru tetap dengan guru tidak tetap, ditinjau dari persiapan 

mengajar, pelaksanaan pengajaran tahap pendahuluan, pelaksanaan 

pengajaran tahap pelajaran inti, dan menutup pelajaran. Tidak terdapat 

perbedaan sosok guru pendidikan jasmani yang memiliki pengalaman 
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mengajar sampai dengan lima tahun dan di atas lima tahun, ditinjau dari 

persiapan mengajar, pelaksanaan pengajaran tahap pendahuluan, 

pelaksanaan pengajaran tahap pelajaran inti, dan menutup pelajaran. Tidak 

terdapat per-bedaan sosok guru pendidikan jasmani yang memiliki jumlah jam 

mengajar sampai dengan 18 jam dan di atas 18 jam setiap minggu, ditinjau 

dari per-siapan mengajar, pelaksanaan pengajaran tahap pendahuluan, 

pelaksanaan pengajaran tahap pelajaran inti, dan menutup pelajaran. 

PEMBAHASAN 

Ada beberapa hal yang diduga menyebabkan tidak terdapatnya 

perbedaan sosok guru pendidikan jasmani ditinjau dari status guru, peng-

alaman mengajar, dan jumlah jam mengajar. 

Pertama, belum semua guru membuat persiapan mengajar. Guru-guru 

tertentu ada yang membuat persiapan mengajar berdasarkan kurikulum, tetapi 

tidak dapat dilaksanakan karena sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana 

yang memadai sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tuntutan penyusunan 

persiapan mengajar belum diberlakukan oleh semua sekolah, terutama SMU 

swasta. 

Kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMU 

menyebabkan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani tidak berorientasi 

kepada kurikulum, tetapi berorientasi kepada sarana dan prasarana yang 

dimiliki. Ditemukan suatu SMU yang mengajarkan bolavoli sebagai materi 

satu-satunya dalam pengajaran pendidikan jasmani sepanjang semester dan 

sepanjang tahun. Ditemukan juga SMU yang memberikan teori pendidikan 

jasmani 60% dan praktik di lapangan hanya 40%. Waktu pengajaran yang 

digunakan kurang efektif, dari 2 X 45 menit, 10-15 menit awal pelajaran dan 

akhir pelajaran hilang untuk ganti pakaian. Di sekolah-sekolah yang tidak 

memiliki sarana dan prasarana yang memadai waktu pelajaran sebagian besar 

habis digunakan untuk berjalan menuju lapangan (stadion). 

Ketiga, beberapa guru pendidikan jasmani melaksanakan tugasnya 
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sebagai kegiatan rutin. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya guru 

pendidikan jasmani yang mengajar dengan tidak menggunakan pakaian 

olahraga, tidak menyusun rencana pengajaran, tidak menginformasikan tujuan 

pengajaran, dan tidak melaksanakan pengajaran pendidikan jasmani sesuai 

dengan struktur pengajaran yang benar. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Sosok guru pendidikan jasmani SMU di Kotamadya Malang dapat 

dikategorikan cukup baik, baik ditinjau dari status guru, pengalaman mengajar 

dan jumlah jam mengajar perminggunya. 

Hasil analisis uji beda dengan menggunakan Chi-kwadrat menunjuk-

kan bahwa: (1) tidak terdapat perbedaan sosok guru pendidikan jasmani yang 

memiliki status sebagai guru tetap dengan guru tidak tetap, ditinjau dari 

persiapan mengajar, pelaksanaan pengajaran tahap pendahuluan, 

pelaksanaan pengajaran tahap pelajaran inti, dan menutup pelajaran; (2) tidak 

terdapat perbedaan sosok guru pendidikan jasmani yang memiliki pengalaman 

mengajar sampai dengan lima tahun dan di atas lima tahun, ditinjau dari 

persiapan mengajar, pelaksanaan pengajaran tahap pendahuluan, 

pelaksanaan pengajaran tahap pelajaran inti, dan menutup pelajaran; (3) tidak 

terdapat perbedaan sosok guru pendidikan jasmani yang memiliki jumlah jam 

mengajar sampai dengan 18 jam dan di atas 18 jam setiap minggu, ditinjau 

dari persiapan mengajar, pelaksanaan pengajaran tahap pendahuluan, 

pelaksanaan pengajaran tahap pelajaran inti, dan menutup pelajaran. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar guru pendidikan 

jasmani SMU di Kotamadya Malang mawas diri, bahwa baik dan buruknya 

sosok yang ditampilkan tidak ditentukan oleh statusnya sebagai guru tetap, 

pengalaman mengajar yang lebih lama, dan jumlah jam mengajar yang lebih 



Sosok Guru Pendidikan Jasmani SMU 

 

37 

sedikit. 

Pembinaan karir dalam jabatan guru pendidikan jasmani harus 

dikenakan kepada seluruh guru pendidikan jasmani, tanpa harus memper-

timbangkan status guru, pengalaman mengajar, dan jumlah jam mengajar 

guru setiap minggu. 
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PEMBELAJARAN  

PENDIDIKAN JASMANI  
SEKOLAH DASAR DI DKI JAKARTA 

 

Taufik Yudi Mulyanto 
M.E. Winarno 

 

Abstract: The purpose of the study was to obtain information among 
teachers of Physical Education (PE) in Special Capital District of Jakarta 
concerning their teaching practice. The sample, 79 in number, was taken 
from a population of teachers of PE in elementary schools, graduating 
from senior high schools and from PE program of SGO, DIII, and S1. 
The results reveal that the teaching practice emphasized the 
development of children's physical aspect (48,27%), followed by 
cognitive and affective aspects. Teaching materials were suited to child 
development and teaching activities included planning, teaching 
(warming-up exercise, core exercise, and closing or cooling down), and 
evaluating. 
 
Kata kunci: Pembelajaran, Pendidikan Jasmani SD 

 

Dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD) dinyatakan bahwa Pendidikan Jasmani 

dan Kesehatan merupakan bidang studi yang harus disajikan mulai kelas I 

sampai dengan kelas VI pada setiap caturwulan (cawu). Dengan demikian 

mata pelajaran pendidikan jasmani di SD memiliki kedudukan yang sama 

dengan mata pelajaran lain dalam kurikulum. Pendidikan jasmani sebagai 

mata pelajaran merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan, yang 

bertujuan bukan hanya untuk mengembangkan individu dari aspek fisik, 

BAGIAN 4 
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melainkan mempertimbangkan perkembangan mental, sosial, emosional dan 

intelektual yang dilakukan melalui aktivitas jasmani (Depdikbud, 1994). 

Untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani, media pembelajaran yang 

digunakan adalah aktivitas fisik. Oleh karena itu sistematika pembelajaran 

pendidikan jasmani harus mengacu kepada konsep belajar gerak. Menurut 

Rusli (1988) dan Ateng (1993), struktur pembelajaran pendidikan jasmani 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu tahap pendahuluan, tahap pelajaran 

inti, dan tahap penutup (penenangan). Pedoman PPL yang dikeluarkan oleh 

FPOK IKIP Jakarta (1989) menyajikan isi masing-masing tahap latihan, karena 

setiap tahap memiliki tujuan yang berbeda. Latihan pendahuluan bertujuan: 

mempersiapkan jasmani dan rohani siswa ke dalam suasana pelajaran; 

memenuhi kebutuhan dan keinginan bergerak bagi siswa setelah lama duduk 

di kelas atau kegiatan lain yang menjemukan; mempersiapkan fisiologi dan 

anatomi siswa agar siap mengikuti kegiatan olahraga dan mencegah kemung-

kinan terjadinya cedera karena kekurangsiapan fisiologi dan anatomi siswa 

menerima beban latihan olahraga; menghilangkan kekakuan otot dan per-

sendian setelah lama tidak melakukan kegiatan fisik. Latihan inti pelajaran 

berisi latihan keterampilan olahraga sesuai dengan bahan pengajaran yang 

berorientasi kepada tujuan. Tahap penutup (penenangan) berisi evaluasi 

keberhasilan dan kegagalan materi yang telah disajikan dan kegiatan pemulih-

an seperti sebelum melakukan latihan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistematika pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan jasmani meliputi: pendahuluan, yang melibatan guru 

dan siswa dengan persentase yang hampir sama; pelajaran inti kegiatan, yang 

berpusat pada siswa; tahap menutup pelajaran (penenangan) yang mem-beri 

peran kepada guru untuk melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. 

Soemosasmito (1988) mengemukakan bahwa keefektifan pengajaran 

pendidikan jasmani dapat dianalisis melalui dua indikator, yaitu tingginya 

rerata waktu belajar yang tepat, dan rendahnya waktu menunggu atau 
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pembagian giliran untuk melakukan kegiatan. Dua faktor itu dinilai sebagai 

faktor utama yang membedakan pengajaran yang baik dan pengajaran yang 

buruk. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pembelajaran pendidikan 

jasmani yang efektif adalah susunan pembelajaran yang dirancang untuk 

dapat memaksimalkan jumlah waktu yang dapat digunakan siswa untuk 

melakukan latihan langsung, sekaligus dapat meyakinkan terwujudnya 

perkembangan yang berkelanjutan dari keterampilan yang sesuai, dengan 

jumlah kegagalan minimal. 

Perilaku pengajaran yang efektif ditinjau dari kinerja guru, menurut 

Mustain (1990), dapat dianalisis melalui delapan variabel, yaitu tujuan 

pengajaran yang jelas dan bermanfaat, perencanaan pengajaran yang baik, 

presentasi yang baik, pengelolaan siswa dengan baik, pengelolaan 

pengajaran dengan baik, perhatian terhadap aktivitas siswa, pemberian 

balikan pada saat yang tepat, dan tanggung jawab yang tinggi dari para guru. 

Rachman (1986) mengemukakan beberapa syarat mengajar gerak yang harus 

diperhatikan: tentukan tujuan yang akan dicapai dari bentuk gerak yang akan 

diajarkan; pilih bahan yang tepat dan cocok untuk mencapai tujuan; tentukan 

metode yang tepat; laksanakan proses belajar mengajar dalam satu bentuk 

kegiatan atau yang dilaksanakan secara sistematis; laksanakan evaluasi. 

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik, menurut Bucher 

(1970), seorang guru pendidikan jasmani harus memiliki kualifikasi khusus. 

Empat aspek karakteristik yang harus dimiliki oleh guru pendidikan jasmani 

adalah kualifikasi fisik, kualifikasi sosial, kualifikasi emosional dan kualifikasi 

intelektual. Menurut Bucher (1983), guru yang terlatih dengan baik harus 

memiliki sifat antusias, berbudaya, menguasai materi, dan respek terhadap 

siswanya. Lebih lanjut dinyatakan kualifikasi guru pendidikan jasmani secara 

khusus, yaitu harus lulusan perguruan tinggi, cerdik dan menguasai dasar-

dasar keilmuan, memiliki kesehatan yang baik, berkepribadian, berminat 

dalam mengajar, memiliki kemampuan motorik yang tinggi (terampil), dan 



Taufik Yudi M. & M.E. Winarno, Perspektif Pendidikan Jasmani dan Olahraga 42 

dapat bekerja sama dengan orang lain. 

Daughtrey dan Lewis (1979) mengemukakan karakteristik dan pe-

nampilan guru pendidikan jasmani yang efektif, yaitu: memiliki karakter 

profesional yang terdiri dari dedikasi, stabilitas emosi, perbedaan individu, 

pengetahuan, kepemimpinan, kepribadian, tertarik pada pengetahuan yang 

menunjang profesionalisasi; memiliki karakter personal yang meliputi penam-

pilan menarik, memiliki kesehatan dan kesegaran fisik, kreatif, antusias, 

bersahabat, memiliki kesehatan yang tinggi, memiliki rasa humor, memiliki 

hubungan profesional, dan memiliki suara yang memadai; berpenampilan 

yang berpusat pada tugas, yakni keterampilan mengelola kelas dan lapangan, 

melaksanakan tugas utama di sekolah, melaksanakan tugas khusus di 

sekolah, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; berpenampilan yang 

berpusat pada manusia, yang meliputi kompetensi berinteraksi dengan orang 

lain; terampil berkomunikasi, yang meliputi pendengaran, pemahaman, dan 

per-hatian yang baik. 

Menurut Gallup (dalam Bucher, 1979), kualitas personal yang paling 

penting dan dibutuhkan oleh guru pendidikan jasmani meliputi kemampuan 

berkomunikasi, kedisiplinan, kemampuan memotivasi siswa, karakter moral 

yang esensial, rasa simpati dan kasih sayang terhadap siswa, dedikasi, kepri-

badian, dan penampilan menarik. Guru pendidikan jasmani yang melaksana-

kan tugasnya di sekolah pada pelaksanaan proses belajar mengajar meng-

gunakan aktivitas fisik siswa sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Di sini guru pendidikan jasmani memegang peranan penting. 

Kompetensi personal, sosial, dan profesional yang telah dimiliki seorang guru 

dibutuhkan guna menunjang keberhasilan tugas yang dilaksanakan setiap 

hari. 

Kegiatan secara prosedural harus dilaksanakan oleh guru yang meng-

ajar pendidikan jasmani. Prosedur yang dimaksud meliputi pembuatan per-

siapan mengajar, kegiatan pemanasan, latihan inti yang merupakan tahap 
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pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan pengajaran pada tahap menutup 

pelajaran. Pada tahap persiapan sebelum mengajar, guru merancang satuan 

acara pelajaran dan menggunakan pakaian olahraga pada saat mengajar di 

lapangan. Pada tahap pemanasan secara prosedural guru harus memulai 

kegiatan dengan membariskan siswa di lapangan, melakukan presensi 

kehadiran siswa, menginformasikan materi yang akan disajikan, memimpin 

pemanasan, dan memberikan contoh materi yang baru. Pada tahap latihan 

inti, guru mengatur formasi siswa sesuai dengan sarana dan prasarana yang 

ada, mengawasi kegiatan siswa selama kegiatan berlangsung, menyajikan 

materi dari yang paling sederhana sampai pada yang paling sulit, 

memperlihatkan keselamatan siswa selama PBM, mengawasi kegiatan siswa, 

mengatur formasi dan pembagian giliran secara proporsional, memberikan 

bimbingan kepada siswa, memberikan penguatan terhadap siswa yang 

berhasil melakukan kegiatan, dan memberikan koreksi secara individual. Pada 

tahap penutup, guru pendidikan jasmani secara prosedural harus memimpin 

pelemasan (cooling down), dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembel-

ajaran yang telah dilakukan (IKIP Jakarta, 1989). 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pendapat guru 

pendidikan jasmani SD di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai 

pembelajaran pendidikan Jasmani yang mereka lakukan. 

 
METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dengan 

populasi dan sampel guru pendidikan jasmani yang memiliki latar belakang 

lulusan Sekolah Menengah Olahraga Atas (SMOA), Sekolah Guru Olahraga 

(SGO), Diploma III pendidikan jasmani, dan S-l pendidikan jasmani yang 

mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani di SD. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 79 orang guru guru-guru mata 

pelajaran pendidikan jasmani SD, yang mengikuti penataran guru pendidikan 

jasmani di FPOK IKIP Jakarta, yang memiliki latar belakang pendidikan yang 
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relevan dengan mata bidang studi pendidikan jasmani. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah sampel purposif. 

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

dikumpulkan dari lapangan dalam penelitian ini, berupa statistik persentase. 

 
HASIL 

Berbagai variasi penyajian materi praktik di lapangan dan teori di dalam 

kelas telah dilaksanakan oleh guru pendidikan jasmani SD di DKI Jakarta 

dengan perbandingan yang berbeda-beda. Penyajian materi pendidik-an 

jasmani yang dilakukan guru di SD di DKI Jakarta memiliki komposisi praktik 

dengan teori sebagai berikut: 2 kali praktik dengan 2 kali teori atau 2:2, 3:1, 

3:2, 4:0, dan 4:1. 

Mengenai perbandingan penyajian materi pendidikan jasmani antara 

materi praktik di luar kelas dan teori di dalam kelas, guru yang menginginkan 

perbandingan 3:1 menduduki proporsi paling banyak, yang dipilih oleh 48 

orang (60,78%). Kondisi tersebut dapat dikategorikan cukup baik, karena 

selaras dengan konsep pendidikan jasmani yang menuntut aktivitas fisik 

(psikomotor) dominan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Sedangkan 

kegiatan teori di kelas dititik beratkan pada penyajian materi pendidikan 

kesehatan. Penyajian materi pendidikan jasmani seharusnya lebih banyak 

menitik beratkan aspek psikomotor sehingga perbandingan penyajian materi 

teori dan praktik harus proporsional. Penyajian 3:1 atau 4:1 dianggap lebih 

proporsional dibanding dengan perbandingan yang lain. 

Penilain materi pelajaran pendidikan jasmani harus mengacu kepada 

materi yang disajikan dalam kurikulum. Bobot penilaian terhadap mata 

pelajaran pendidikan jasmani berbeda dengan mata pelajaran lain. Perbedaan 

tersebut disebabkan karena mata pelajaran pendidikan jasmani dominan 

menggunakan aktivitas fisik, sehingga keberhasilan motorik memperoleh 

proporsi yang lebih tinggi dibanding dengan aspek kognitif dan afektif. Secara 

rinci sebaran skor proporsi bobot penilaian mata pelajaran pendidikan jasmani 
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di SD, ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor disajikan berikut ini. 

Bobot penilaian psikomotor mencapai 48,27%, kognitif mencapai 22,91%, dan 

afektif 26,52%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bobot penilaian kognitif 

belum sebanding dengan kegiatan yang dilakukan, dan perlu di-tingkatkan 

bobotnya dalam penilaian, hingga mencapai 60-70%. Peningkatan bobot itu 

dimaksudkan agar sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan tujuan 

pendidikan jasmani sendiri, yang lebih menitik beratkan aspek psikomotorik, 

sedangkan aspek kognitif dan afektif perlu juga dipertimbang-kan dengan porsi 

25-30%. 

Penyajian materi pelajaran pendidikan jasmani di SD harus disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan siswa. Penggunaan sarana dan prasarana 

dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, 

bukan mengacu kepada sarana dan prasarana yang terstandar. Tujuan 

pengajaran pendidikan jasmani di SD bukan untuk memperoleh prestasi 

setinggi-tingginya untuk cabang olahraga tertentu, tetapi untuk menyempur-

nakan dan mengembangkan kemampuan gerak siswa sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Data menunjukkan bahwa 71 orang (89,87%) guru 

pendidikan jasmani SD di DKI Jakarta menyatakan bahwa penyajian materi 

pendidikan jasmani harus disesesuaikan dengan perkembangan siswa. 

Sebanyak 67 orang (86,08%) menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus memiliki 

standar yang sama dengan cabang olahraga, tetapi disesuaikan dengan 

kondisi siswa. Sebanyak 77 orang guru (97,47%) setuju bahwa tujuan 

pendidikan jasmani di SD bukan untuk memperoleh prestasi cabang olahraga 

setinggi-tingginya, tetapi bertujuan menyempurnakan dan mengembangkan 

kemampuan gerak siswa. 

Secara teoretik paling tidak terdapat dua hal yang perlu diperhatikan 

oleh guru pendidikan jasmani sebelum mengajar, yaitu menyusun satuan 

acara pelajaran (satpel) dan menggunakan pakaian olahraga, karena 
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pembelajaran pendidikan jasmani dilakukan di lapangan (di luar kelas). Data 

menunjukkan bahwa persiapan secara khusus sebelum mengajar mata pel-

ajaran pendidikan jasmani perlu dilakukan oleh semua guru yang mengajar 

mata pelajaran pendidikan jasmani. Guru pendidikan jasmani beranggapan 

bahwa kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap persiapan meliputi 

penyusunan satuan acara pelajaran sebelum mengajar yang mencapai 

99,68%, dan guru harus menggunakan pakaian olahraga (training suit) dan 

mengguna-kan sepatu olahraga mencapai 91,14%. 

Empat kegiatan utama yang menurut guru pendidikan jasmani SD 

dianggap paling penting pada tahap pemanasan adalah membariskan siswa di 

lapangan, melakukan presensi kehadiran siswa, menginformasikan materi 

pelajaran yang akan disajikan, dan memimpin pemanasan. Data menunjukkan 

bahwa 72,15% guru pendidikan jasmani SD di DKI Jakarta menganggap 

membariskan siswa sebelum kegiatan berlangsung sebagai kegiatan yang 

sangat penting. Melakukan presensi kehadiran siswa dianggap sangat penting 

oleh guru-guru pendidikan jasmani, hingga persentasenya mencapai 96,52%. 

Menginformasikan materi pelajaran diperoleh persentase 94,94%, dan 99,68% 

guru menganggap memimpin pemanasan merupakan kegiatan yang paling 

penting yang harus dilakukan guru pendidikan jasmani SD. 

Keterampilan mengajar yang dianggap paling penting oleh guru 

pendidikan jasmani SD di DKI Jakarta pada tahap latihan inti meliputi 10 

keterampilan mengajar. Data menunjukkan bahwa kegiatan yang dianggap 

sangat penting oleh guru pendidikan jasmani SD di DKI Jakarta pada tahap 

latihan inti adalah: mendemontrasikan materi pelajaran, mencapai 98,42%; 

mengatur formasi siswa sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada dipilih 

oleh 98,78%; mengawasi dan memberikan pengarahan kepada siswa, diang-

gap sangat penting oleh seluruh guru (100%); menyajikan materi dari yang 

sederhana, dianggap penting oleh 98,73% guru; 100% guru pendidikan 

jasmani SD berpendapat bahwa keselamatan siswa perlu diperhatikan selama 
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PBM; mengawasi kegiatan siswa dipilih oleh 98,42% guru pendidikan jasmani 

SD; memperhatikan formasi dan pembagian giliran dianggap sangat penting, 

dan dipilih oleh 97,47% guru; melakukan bimbingan dan memberikan balikan 

dianggap penting oleh 97,78% guru; memberikan penguatan terhadap siswa 

yang berhasil dianggap sangat penting oleh 93,99%; dan 94,92% guru pen-

didikan jasmanin SD menyatakan bahwa memberikan koreksi secara 

individual merupakan kegiatan yang sangat penting pada saat latihan inti. 

Dua kegiatan utama yang menurut guru pendidikan jasmani SD 

dianggap paling penting pada tahap menutup pelajaran adalah memimpin 

pelemasan (cooling down), dan mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh. 

Data menunjukkan bahwa kegiatan yang dianggap paling penting pada tahap 

penutup, yang harus dilakukan oleh guru pendidikan jasmani, adalah 

memimpin pelemasan (cooling down), dipilih oleh 95,25% dan mengevaluasi 

kegiatan secara menyeluruh yang telah mencapai 93,67%. 

PEMBAHASAN 

Perbandingan penyajian materi pendidikan jasmani antara materi 

praktik di luar kelas dan teori di dalam kelas dengan 3:1 dianggap penting oleh 

60,78% guru pendidikan jasmani. Kondisi tersebut dapat dikategorikan cukup 

baik karena selaras dengan konsep pendidikan jasmani yang menuntut agar 

aktivitas fisik (psikomotor) mendominasi pembelajaran pendidikan jasmani. 

Bobot penilaian psikomotor yang baru mencapai 48,27%, kognitif mencapai 

22,91%, dan afektif 26,52%, dirasa perlu ditingkatkan hingga mencapai 60-

70% untuk psikomotor. Peningkatan bobot itu dimaksudkan agar sesuai 

dengan media dan tujuan pendidikan jasmani yang banyak melibatkan 

aktivitas fisik, sehingga titik tekan penilaian berada pada aspek motorik. Aspek 

kognitif dan afektif perlu juga dipertimbangkan dengan proporsi 25-30%. 

Guru-guru pendidikan jasmani berpendapat bahwa 89,87% penyajian 

materi pendidikan jasmani harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. 

Sebanyak 86,08% guru menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang 
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digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus memiliki 

standar yang sama dengan cabang olahraga, dan 97,47% guru pendidikan 

jasmani setuju bahwa tujuan pendidikan jasmani di SD bukan untuk 

memperoleh prestasi cabang olahraga setinggi-tingginya, tetapi bertujuan 

menyempurnakan dan mengembangkan kemampuan gerak siswa. 

Persiapan secara khusus sebelum mengajar mata pelajaran pendidikan 

jasmani perlu dilakukan oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran 

pendidikan jasmani, yang meliputi penyusunan satuan acara pelajaran 

sebelum mengajar, dan penggunaan pakaian olahraga. Empat kegiatan yang 

dianggap penting pada tahap pemanasan oleh 90,82% guru pendidikan 

jasmani SD adalah membariskan siswa sebelum kegiatan berlangsung 

sebagai kegiatan yang sangat penting, melakukan presensi kehadiran siswa, 

menginformasikan materi, dan memimpin pemanasan. Pada tahap latihan inti, 

kegiatan yang dianggap sangat penting oleh guru pendidikan jasmani SD di 

DKI Jakarta adalah mendemontrasikan materi pelajaran, mengatur formasi 

siswa sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada, mengawasi dan 

memberikan pengarahan kepada siswa, menyajikan materi dari yang 

sederhana, memperhatikan keselamatan siswa, mengawasi kegiatan siswa, 

memperhatikan formasi dan pembagian giliran, melakukan bimbingan dan 

memberikan balikan, memberikan penguatan terhadap siswa yang berhasil, 

dan memberikan koreksi secara individual. Pada tahap penutup, guru 

pendidikan jasmani SD di DKI Jaya menganggap bahwa kegiatan memimpin 

pelemasan (cooling down) dan mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh 

merupakan kegiatan yang sangat penting, dan harus dilaksanakan oleh guru 

pendidikan jasmani SD pada saat menutup pelajaran.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Menurut guru pendidikan jasmani di DKI Jakarta, penyajian materi 

pelajaran pendidikan jasmani harus lebih banyak menitik beratkan aspek 
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psikomotor, sehingga perbandingan penyajian materi teori dan praktik di SD 

dapat dilaksanakan 3 kali praktik di lapangan dengan 1 kali teori, atau 4 kali 

praktik dengan 1 kali teori. Bobot penilaian yang dinginkan oleh guru 

pendidikan jasmani SD memiliki komposisi psikomotor 48,27%, kognitif 

22,91%, dan afektif 26,52%. 

Penyajian materi pendidikan jasmani harus disesesuaikan dengan 

perkembangan siswa, dengan sarana dan prasarana yang tidak harus 

terstandar seperti yang digunakan oleh cabang olahraga tertentu. Tujuan 

pembelajaran pendidikan jasmani di SD bukan untuk mencapai prestasi 

setinggi-tingginya pada cabang olahraga tertentu, melainkan untuk 

menyempurnakan dan mengembangkan kemampuan gerak siswa. 

Guru pendidikan jasmani SD di DKI Jakarta sependapat bahwa dua 

macam kegiatan yang harus dipersiapkan guru pendidikan jasmani SD 

sebelum mengajar adalah menyusun satuan acara pelajaran dan mengguna-

kan pakaian olahraga pada saat mengajar praktik di lapangan. Empat kegiatan 

yang harus dilaksanakan oleh guru pendidikan jasmani di SD pada tahap 

pemanasan adalah membariskan siswa di lapangan, melakukan presensi 

kehadiran siswa, menginformasikan materi pelajaran yang akan disajikan, dan 

memimpin pemanasan. 

Sepuluh keterampilan mengajar pada tahap latihan inti dianggap sangat 

penting untuk dilaksanakan oleh 97,91 % guru pendidikan jasmani SD di DKI 

Jakarta. Guru-guru pendidikan jasmani SD di DKI Jakarta menganggap bahwa 

memimpin pelemasan (cooling down) dan mengevaluasi kegiatan secara 

menyeluruh merupakan kegiatan yang sangat penting. 

Saran 

Para guru pendidikan jasmani SD disarankan agar lebih banyak menitik 

beratkan aspek psikomotor, sehingga perbandingan penyajian materi teori dan 

praktik di SD dapat dilaksanakan 3 kali praktik di lapangan dengan 1 kali teori 

di kelas, atau 4 kali praktik dengan 1 kali teori. Bobot penilaian sebaiknya 
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memiliki komposisi psikomotor 48,27%, kognitif 22,91%, dan afektif 26,52%. 

Penyajian materi pendidikan jasmani harus disesuaikan dengan per-

kembangan siswa dan dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengem-

bangkan kemampuan gerak siswa. Seluruh kegiatan yang dituntut dalam 

tahap pemanasan, pelajaran inti, dan penenangan harus dilakukan oleh para 

guru pendidikan jasmani SD. 
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PENGEMBANGAN KARIR ALTERNATIF  
BIDANG OLAHRAGA DI INDONESIA 

M.E. Winarno 

Abstrak: Kegiatan olahraga yang ada di tanah air pada saat ini, ternyata telah 
mampu menumbuhkan berbagai karir alternatif dalam bidang olahraga. 
Beberapa karir alternatif yang telah berkembang di Indonesia diantaranya 
adalah: Dosen dan Guru Olahraga, pelatih cabang olahraga, manager dan 
administrator club-club olahraga, pelatih pusat kebugaran jasmani, peneliti 
olahraga, olahragawan (atlet), wasit dan juri cabang olahraga, terapi fisik 
(lulut olahraga), wartawan olahraga, dan dokter olahraga. Kriteria karir 
alternatif sebagai sebuah profesi meliputi: adanya pendidikan atau latihan 
khusus dan sertifikasi, memiliki tolok ukur dan etika, memperoleh gaji yang 
memadai, adanya organisasi dan komunikasi antar anggota, adanya 
pengakuan masyarakat, dan memiliki tanggung jawab yang jelas. 

Kata-kata Kunci: Karir alternatif, karir olahraga. 

Olahraga sebagai produk budaya sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh 

manusia, baik yang berorientasi rekreasi maupun prestasi. Banyaknya 

kegiatan olahraga di berbagai lapisan masyarakat, ternyata telah mampu 

menumbuhkan profesi-profesi baru. Profesi tersebut muncul dan berkembang 

selaras dengan kebutuhan masyarakat, yang membutuhkan penanganan 

secara profesional. Tuntutan profesi (keahlian) itulah yang merupakan salah 

satu ciri dari sebuah profesi. 

 Salah satu ciri sebuah profesi adalah adanya keahlian tertentu yang 

harus dimiliki oleh anggotanya, sehingga tidak semua orang dapat masuk 

BAGIAN 5 
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menjadi anggota sebuah profesi. Ciri khusus keahlian keahlian tersebut 

merupakan prasyarat yang harus dipenuhi, sehingga tanpa memenuhi kriteria 

tersebut maka dia tidak dapat menjadi anggota sebuah profesi. Kriteria profesi 

yang mengutamakan keahlian ini harus dipersiapkan melalui pendidikan 

khusus, sehingga syarat akademik dan profesional pada batas-batas tertentu 

harus dipenuhi oleh para penyandangnya. 

 Di Indonesia, karir alternatif dalam bidang olahraga sudah mulai 

berkembang selaras dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kegiatan 

olahraga di masyarakat sudah mampu menumbuhkan profesi-profesi baru, 

dan sudah mampu menjalankan kegiatannya secara positif, walaupun belum 

semua kriteria profesi dapat dipenuhi secara sempurna. Untuk mampu 

menjalankan organisasi secara baik, sebuah profesi memerlukan waktu yang 

relatif lama. 

 Sebuah profesi yang baik, harus memenuhi persyaratan tertentu 

diantaranya adalah: (1) adanya persiapan profesional dan pendidikan umum, 

(2) perlu latihan secara profesional, dan (3) adanya disiplin akademik sebagai 

penunjang profesi. 

DEFINISI & SYARAT PROFESI 

 Adisasmita (1989) mengutip pendapat Ohio Commission for Teacher 

Edu-cation bahwa suatu profesi memiliki kriteria sebagai berikut: (1) 

melibatkan kegiatan intelektual, (2) mengatur tubuh pengetahuan secara 

spesifik, (3) mensyaratkan dilakukannya persiapan profesi, (4) menuntut 

adanya in service training yang berkelanjutan, (5) memberikan life career dan 

keanggotaan tetap, (6) mengatur standarnya sendiri, (7) mengangkat tinggi-

tinggi service di atas kepentingan perorangan, (8) memiliki organisasi yang 

kuat, dan (9) memiliki kode etik organisasi. 
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 Menurut pendapat Notosusanto (dalam Mutohir, 1989) dinyatakan 

bahwa, tenaga profesional paling tidak harus memiliki tiga ciri utama yaitu: 

keahlian dalam suatu bidang, rasa tanggung jawab dan rasa kesejawatan. 

 Dari pendapat di depan dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah profesi 

memiliki kriteria antara lain: adanya pendidikan atau latihan khusus dan 

sertifikasi, memiliki tolok ukur dan etika, adanya organisasi dan melakukan 

komunikasi antar anggota, adanya pengakuan dari masyarakat terhadap 

kegiatan tersebut, adanya tanggung jawab yang jelas, dan mengadakan 

hubungan dengan profesi lain yang relevan. 

ALTERNATIF KARIR BIDANG OLAHRAGA 

 Pilihan karir dalam bidang olahraga tersebut menurut American 

Association of Health, Physical Education and Dance (AAHPERD) meliputi: (1) 

pelatih atletik, (2) sport official (wasit), (3) olahragawan profesional, (4) 

pemimpin rekreasi, (5) guru pendidikan jasmani, (6) pelatih cabang olahraga, 

(7) wartawan olahraga/photographer, (8) pedagang alat-alat olahraga, (9) 

terapi fisik, dan (10) pemimpin organisasi pendidikan jasmani dan olahraga 

(Bucher, 1983). 

 Menurut Adisasmita (1989) pilihan karir olahraga meliputi: (1) Guru 

olahraga SD, (2) guru olahraga SLTP atau SLTA, (3) Asisten atau dosen pada 

pendidikan tinggi, (4) pelatih cabang olahraga, dan (5) instruktur olahraga atau 

pendidikan jasmani di ABRI. 

 Clay (1982) mengemukakan, karir yang dapat ditekuni dalam bidang 

olahraga meliputi: pelatih olahraga, wartawan olahraga, trainner cabang 

olahraga, penyiar atau presenter olahraga, sport physician, wasit cabang 

olahraga, manager kebugaran jasmani, photographer olahraga, agen publikasi 

olahraga, dan direktur atletik. 

 Rahantoknam (1989) mengelompokkan karir olahraga menjadi lima; (1) 

karir dalam pendidikan jasmani, (2) karir dalam olahraga kompetisi, (3) karir 
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dalam kepelatihan olahraga, (4) karir dalam administrasi olahraga, dan (5) 

karir dalam klub-klub kesehatan (fitness centre). 

 Hasil penelitian Wasis (1994) diperoleh ranking karir alternatif dalam 

bidang olahraga adalah sebagai berikut: (1) pelatih olahraga, (2) manajemen 

olahraga, (3) manajemen/pelatih pusat kesegaran jasmani, (4) peneliti 

pendidikan jasmani, (5) olahragawan, (6) guru pendidikan jasmani SMP, (7) 

wasit/juri, (8) guru pendidikan jasmani SD, (9) olahraga rekreasi, dan (10) 

terapi fisik/lulut olahraga. Penelitian tersebut menggunakan responden 23 

dosen, 100 mahasiswa, dan 124 masyarakat (alumni, dosen, pengurus KONI). 

 Menurut Sugiyanto (1996) jenis layanan profesional keolahragaan yang 

dibutuhkan di Indonesia meliputi: (1) Guru olahraga SD, (2) guru olahraga 

SMTP, (3) guru olahraga SMTA, (4) dosen olahraga perguruan tinggi umum, 

(5) dosen perguruan tinggi olahraga, (6) pelatih olahraga prestasi untuk 49 

cabang olahraga, (7) wasit/juri olahraga prestasi untuk 49 cabang olahraga, 

(8) pelatih/instruktur olahraga kesegaran jasmani, (9) pelatih/instruktur 

olahraga kesehatan (terapi, rehabilitasi dan revitalisasi), (10) pelatih/instruktur 

olahraga penyandang cacat, (11) manager dan administrator, (12) program 

olahraga profesional, (13) jurnalist olahraga, (14) fisioterapist olahraga, (15) 

masseur olahraga, (16) dokter olahraga, (17) peneliti olahraga, dan (18) 

disainer dan arsitek sarana dan prasarana olahraga. 

 Bertolak dari beberapa pendapat dan hasil penelitian di depan, maka 

karir alternatif yang dapat dikembangkan dalam bidang olahraga di Indonesia 

antara lain: (1) Dosen dan guru pendidikan jasmani dan olahraga SD, SLTP, 

SLTA, (2) pelatih cabang olahraga, (3) manajer dan adminstrator club-club 

olahraga, (4) manajemen/pelatih pusat kebugaran jasmani, (5) peneliti 

olahraga, (6) olahragawan, (7) wasit/juri cabang olahraga, (8) instruktur 

olahraga rekreasi, (9) terapi fisik/lulut olahraga, (10) pelatih/instruktur olahraga 

kesehatan (terapi, rehabilitasi, revitalisasi dan penyandang cacat), (11) 
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wartawan olahraga, (12) dokter olahraga, dan (13) disainer dan arsitek sarana 

dan prasarana olahraga. 

PENGEMBANGAN PROFESI 

 Pengembangan sebuah profesi alternatif olahraga di Indonesia harus 

memenuhi persyaratan tertentu, yang meliputi: (1) adanya persiapan profesi 

dan pendidikan umum, (2) perlu latihan secara profesional, dan (3)  adanya 

penelitian pengembangan sebagai penunjang profesi. 

Persiapan Profesi Melalui Pendidikan 

 Pendidikan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

sebuh profesi. Pendidikan tersebut dimaksudkan untuk membekali calon 

anggota sebuah profesi memiliki pengetahuan akademik dan profesional yang 

dipersyaratkan, sebagai dasar dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat. 

 Pada umumnya persiapan profesi dilakukan di lembaga pendidikan 

formal, dengan sajian kurikulum yang telah direncanakan sebelumnya, 

sehingga hanya orang-orang tertentu yang mampu menyelesaikan kurikulum 

tersebut yang dikategorikan sebagai orang yang ahli atau memiliki profesi 

tertentu, sehingga penguasaan materi yang disajikan dalam kurikulum 

merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh penyandang profesi. 

 Contoh persiapan profesi guru pendidikan jasmani di Sekolah 

Menengah Umum (SMU), persyaratan yang harus dipenuhi adalah dia harus 

memiliki sertifikat akademik sarjana muda, diploma III (D-3) atau sarjana (S-1). 

Dengan sertifikat tersebut, dia dianggap memenuhi syarat untuk membina 

kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga di SMU. 

 Dengan demikian persiapan profesi melalui pendidikan, merupakan 

syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh anggota sebuah profesi. Dengan 

pendidikan tersebut akan diperoleh kriteria minimal, sehingga dalam 

menjalankan tugas profesinya akan diperoleh standar minimal yang sama, 
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sehingga semua kegiatan yang dilakukan akan dapat dipertanggung jawabkan 

secara akademik dan profesional. 

 Persiapan profesi melalui pendidikan ini harus mampu memberikan 

kesempatan kepada calon anggotanya untuk melakukan latihan secara 

khusus, mencapai kriteria tertentu sebagai batas minimal kelulusan, adanya 

tanggung jawab yang jelas, dan memiliki perkumpulan untuk latihan. 

Latihan secara Profesional 

 Kegiatan olahraga yang mampu menumbuhkan profesi-profesi baru, 

memberikan peluang kepada anggotanya untuk melakukan latihan, memper-

oleh pengetahuan, dan memiliki pengalaman yang cukup memadai sebelum 

terjun di masyarakat. Sehingga seseorang setelah mengikuti latihan secara 

khusus, akan memperoleh sertifikat sesuai dengan tingkat kemampuan 

masing-masing.  

 Latihan yang dilakukan secara khusus, bukan hanya terbatas pada 

lembaga pendidikan formal dan kursus-kursus, melainkan lebih dari itu, 

mereka harus berlatih berorganisasi dan melakukan komunikasi antar 

anggota, serta terlibat secara langsung dalam sebuah perkumpulan olahraga 

untuk melakukan latihan. 

 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pendidikan jasmani 

merupakan wadah melakukan latihan bagi profesi guru pendidikan jasmani 

SMU. Kegiatan pertemuan dilakukan secara berkala dan rutin, melalui diskusi, 

seminar, dan kegiatan lain yang sejenis, dengan tujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang ditemui di lapangan. 

Penelitian sebagai Penunjang Profesi 

 Pengembangan sebuah profesi memerlukan rekaman kegiatan dan kaji 

ulang secara terus-menerus. Rekaman kegiatan yang terkait dengan profesi 

dianalisis dengan tujuan untuk meningkatkan mutu keprofesian di masya-

rakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah kegiatan penelitian. 
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Hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh oleh anggota profesi tersebut harus 

dikaji dipublikasikan untuk kepentingan pengembangan profesi. 

 Temuan dari hasil-hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar dalam membenahi kelemahan dan kekurangan yang ada selama ini, 

sehingga hasil-hasil penelitian tersebut, memberikan sumbangan yang cukup 

besar untuk menunjang keberadaan sebuah profesi. 

PENUTUP 

 Profesi dalam bidang olahraga memerlukan persyaratan tertentu yang 

setara dengan profesi-profesi lain, diantaranya adalah: adanya pendidikan 

atau latihan khusus dan sertifikasi, memiliki tolok ukur dan etika, memperoleh 

gaji yang memadai, adanya organisasi dan komunikasi antar anggota, adanya 

pengakuan masyarakat, dan memiliki tanggung jawab yang jelas. 

 Pengembangan karir alternatif dalam bidang olahraga, harus memenuhi 

persyaratan tertentu, yang meliputi: (1) adanya persiapan profesi dan pen-

didikan umum, (2) perlu latihan secara profesional, dan (3) adanya penelitian 

pengembangan sebagai penunjang profesi. 
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PENGEMBANGAN PROFESI WASIT 
SEPAKBOLA DI INDONESIA 

M.E. Winarno 

 
Abstrak: Profesi wasit merupakan salah satu karir alternatif dalam 
cabang olahraga sepakbola. Persyaratan yang harus harus dipenuhi 
calon wasit antara lain: diperlukan latihan khusus dan sertifikasi, 
memiliki tolok ukur dan etika, adanya organisasi dan melakukan 
komunikasi antar anggota, adanya pengakuan dari masyarakat 
terhadap kegiatan ini sebagai profesi, adanya tanggung jawab yang 
jelas, dan mengadakan hubungan dengan profesi lain yang relevan. 
Sebagai sebuah profesi, seorang wasit perlu selalu mengembang-
kan kemampuannya untuk tetap mempertahankan standar dengan 
kriteria tertentu. 

Kata Kunci: Wasit, sepakbola, profesi 

 
PENDAHULUAN 

 Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup populer 

di kalangan masyarakat Indonesia. Popularitas tersebut memiliki konsekuensi 

untuk mengelola kegiatan sepakbola secara profesional, tuntutan profesional-

isme tersebut diperlukan selaras dengan kebutuhan dan perkembangan 

zaman.  

 Sampai dengan awal abad XXI, kegiatan sepakbola di Indonesia masih 

memberikan peluang munculnya karir alternatif tertentu sebagai sebuah 

profesi; mulai dari profesi menjadi pemain, pelatih, wasit, manager klub, 

wartawan, fotografer, dan sebagainya. 

BAGIAN 6 
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 Wasit sebagai sebuah profesi memerlukan syarat akademik maupun 

profesional tertentu yang harus dipenuhi. Standar kemampuan tertentu 

merupakan tuntutan bagi sebuah profesi, termasuk juga profesi wasit 

sepakbola. Wasit sebagai pemimpin pertandingan harus mampu bertindak adil 

terhadap kedua tim yang sedang bertanding, dia harus mampu menafsirkan 

peraturan secara benar, dan mampu menerapkan peraturan secara konsisten.  

 Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka seorang calon wasit harus 

menjalani persiapan secara khusus sebelum dia lulus dan memiliki sertifikat 

untuk memimpin sebuah pertandingan. Keberadaan seorang wasit sebagai 

pemimpin pertandingan selalu diperlukan. Baik atau buruknya suatu 

pertandingan salah satunya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan seorang 

wasit. Oleh karena itu standardisasi terhadap kualitas wasit diperlukan untuk 

menunjang terciptanya permainan sepakbola yang baik.  

 Standirdisasi terhadap kualitas wasit sepakbola di Indonesia perlu 

dilakukan, salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan 

prajabatan. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan sebagai upaya 

memenuhi persyaratan sebuah profesi.  Dan sampai saat ini, di Indonesia 

belum ada lembaga pendidikan tertentu yang memiliki wewenang menyiapkan 

tenaga wasit untuk semua cabang olahraga, termasuk juga wasit sepakbola.  

 Wasit sepakbola yang memimpin pertandingan Liga Sepakbola 

Indonesia (LIGINA) sekarang ini dididik melalui kursus perwasitan yang 

diselenggarakan oleh pengurus besar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 

(PSSI), yang pada umumnya pesertanya adalah mantan pemain. Kursus 

perwasitan yang dilakukan PSSI secara umum masih dilakukan secara 

kontemporer sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada standar tertentu 

sebagai batas minimal yang harus dikuasai oleh calon wasit.  Belum adanya 

standardisasi tersebut juga tampak mulai dari kurikulum, kualifikasi peserta 

kursus, kualifikasi penatar, jumlah jam yang harus ditempuh, beban kerja yang 

harus diselesaikan, dan standar minimal penguasaan materi yang harus 

dikuasai peserta. 
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 Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa, pembekalan calon wasit 

sepakbola di Indonesia sebagai sebuah profesi, belum memenuhi persyaratan 

yang memadai. Sebuah profesi yang baik harus memenuhi persyaratan 

tertentu; (1) Adanya persiapan profesional dan pendidikan umum, (2) perlu 

latihan secara profesional, dan (3)  adanya disiplin akademik sebagai 

penunjang profesi. 

 Tulisan ini akan mengkaji pengembangan profesi wasit sepakbola di 

Indonesia, yang sampai sekarang masih menjadi polemik dalam dunia 

persepakbolaan nasional. Munculnya polemik tersebut salah satunya 

diakibatkan kepemimpinan wasit yang jelek.  

Permasalahan 

 Banyaknya kasus yang terkait langsung dengan keberadaan wasit, 

mulai dari kepemimpinan pertandingan yang jelek, wasit yang cenderung 

memenangkan tuan rumah, kasus suap yang menimpa wasit, mafia kelompok 

wasit, dan kasus-kasus lain yang mengakibatkan rendahnya kualiats 

pertandingan sepakbola di tanah air, salah satunya diakibatkan karena 

peraturan tentang wasit belum mampu menjaring pada standar yang jelas 

tentang profesi wasit, disamping itu juga tidak adanya standaridasasi kualitas 

akademik dan profesional yang dipersyaratkan bagi seorang wasit. Upaya 

peningkatan kualitas wasit sepakbola di Indonesia salah satunya harus 

dilakukan melalui pendidikan. 

 Bertolak dari latar belakang di depan, maka masalah utama yang akan 

dibahas dalam makalah ini adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan profesi wasit sepakbola di Indonesia? 

Tujuan Pembahasan 

 Ingin menganalisis dan memberikan alternatif upaya pengembangan 

wasit sepakbola di Indonesia sebagai salah satu karir alternatif dalam profesi 

olahraga. 
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PEMBAHASAN 

Definisi dan Syarat Profesi 

 Di Indonesia pada saat ini banyak bermunculan profesi baru, profesi-

profesi tersebut berkembang selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan 

seiring dengan majunya ilmu dan teknologi. Berkembangnya profesi baru 

tersebut menjangkau juga pada bidang olahraga, dan salah satu profesi 

tersebut adalah wasit cabang olahraga sepakbola.  

 Profesi wasit sepakbola ini berkembang selaras dengan maraknya 

kompetisi sepakbola di tanah air, mulai dari Gala Desa atau turnamen-

turnamen yang ada di desa, sampai pada LIGINA, sehingga kebutuhan wasit 

sebagai pemimpin pertandingan sepakbola sangat diperlukan. 

 Profesi pada hakikatnya menekankan pada masalah pekerjaan dan 

aktivitas orang-orang, dan menekankan pada kriteria tertentu, yang meliputi 

adanya: latihan khusus dan sertifikasi, tolok ukur dan etika, kemungkinan 

imbalan yang jelas, organisasi dan terjadinya komunikasi antar anggota, 

pengakuan masyarakat terhadap kegiatan tersebut, tanggung jawab yang 

jelas, dan mengadakan hubungan dengan profesi lain yang relevan. 

 Menurut pendapat Ohio Commission for Teacher Education (dalam 

Adisasmita, 1989), suatu profesi memiliki kriteria sebagai berikut: Suatu 

profesi (1) melibatkan kegiatan, utamanya kegiatan yang bersifat intelektual, 

(2) mengatur tubuh pengetahuan tersebut secara spesifik, (3) mensyaratkan 

persiapan profesi yang panjang, (4) menuntut pertumbuhan in service yang 

berkelanjutan, (5) memberikan life career dan keanggotaan tetap, (6) 

mengatur standarnya sendiri, (7) mengangkat tinggi-tinggi service di atas 

kepentingan perorangan, (8) memimpin organisasi yang kuat, dan (9) memiliki 

kode etik terhadap anggotanya. 

 Dari pendapat di depan dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah profesi 

memiliki kriteria antara lain: adanya latihan khusus dan sertifikasi, memiliki 

tolok ukur dan etika, adanya organisasi dan melakukan komunikasi antar 

anggota, adanya pengakuan dari masyarakat terhadap kegiatan tersebu, 
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adanya tanggung jawab yang jelas, dan mengadakan hubungan dengan 

profesi lain yang relevan. 

2. Alternatif Karir Bidang Olahraga 

 Pilihan karir dalam bidang olahraga tersebut menurut American 

Association of Health, Physical Education and Dance (AAHPERD) meliputi: (1) 

pelatih atletik, (2) sport official (wasit), (3) olahragawan profesional, (4) 

pemimpin rekreasi, (5) guru pendidikan jasmani, (6) pelatih cabang olahraga, 

(7) wartawan olahraga/fotografer, (8) pedagang alat-alat olahraga, (9) terapi 

fisik, dan (10) pemimpin organisasi pendidikan jasmani dan olahraga (Bucher, 

1983). 

 Menurut Adisasmita (1989) pilihan karir olahraga meliputi: (1) Guru 

olahraga SD, (2) guru olahraga SLTP atau SLTA, (3) Asisten atau dosen pada 

pendidikan tinggi, (4) pelatih cabang olahraga, dan (5) instruktur olahraga atau 

pendidikan jasmani di ABRI. 

 Clay (1982) mengemukakan, karir yang dapat ditekuni dalam bidang 

olahraga meliputi: pelatih olahraga, wartawan olahraga, trainer cabang 

olahraga, penyiar atau presenter olahraga, sport physician, wasit cabang 

olahraga, manager kebugaran jasmani, photographer olahraga, agen publikasi 

olahraga, dan direktur atletik. 

 Rahantoknam (1989) mengelompokkan karir olahraga menjadi lima; (1) 

karir dalam pendidikan jasmani, (2) karir dalam olahraga kompetisi, (3) karir 

dalam kepelatihan olahraga, (4) karir dalam administrasi olahraga, dan (5) 

karir dalam klub-klub kesehatan (fitness centre). 

 Hasil penelitian Wasis (1994a dan 1994b) yang menyebarkan angket 

kepada 23 dosen, 100 mahasiswa, dan 124 masyarakat (alumni, dosen, 

pengurus KONI) diperoleh ranking sebagai berikut: (1) pelatih olahraga, (2) 

manajemen olahraga, (3) manajemen/pelatih pusat kesegaran jasmani, (4) 

peneliti pendidikan jasmani, (5) olahragawan, (6) guru pendidikan jasmani 
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SMP, (7) wasit/juri, (8) guru pendidikan jasmani SD, (9) olahraga rekreasi, dan 

(10) terapi fisik/lulut olahraga. 

 Menurut Sugiyanto (1996) jenis layanan profesional keolahragaan yang 

dibutuhkan di Indonesia meliputi: (1) Guru olahraga SD, (2) guru olahraga 

SMTP, (3) guru olahraga SMTA, (4) dosen olahraga perguruan tinggi umum, 

(5) dosen perguruan tinggi olahraga, (6) pelatih olahraga prestasi untuk 49 

cabang olahraga, (7) wasit/juri olahraga prestasi untuk 49 cabang olahraga, 

(8) pelatih/instruktur olahraga kesegaran jasmani, (9) pelatih/instruktur 

olahraga kesehatan (terapi, rehabilitasi dan revitalisasi), (10) pelatih/ instruktur 

olahraga penyandang cacat, (11) manager dan administrator, (12) program 

olahraga profesional, (13) jurnalist olahraga, (14) fisioterapist olahraga, (15) 

masseur olahraga, (16) dokter olahraga, (17) peneliti olahraga, dan (18) 

disainer dan arsitek sarana dan prasarana olahraga. 

 Bertolak dari beberapa pendapat dan hasil penelitian di depan, maka 

wasit cabang olahraga merupakan salah satu karir alternatif yang dapat 

dikembangkan dalam bidang olahraga, termasuk juga untuk cabang 

sepakbola. Pengembangan profesi wasit ini harus dilakukan secara 

profesional. 

3. Profesi Wasit Sepakbola 

 Wasit sebagai pemimpin pertandingan memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang berat. Menurut Sukintaka (1982) kepemimpinan wasit yang baik 

akan membantu meningkatkan prestasi pemain, karena mereka mampu 

memberikan keputusan secara tepat berdasarkan situasi dan mampu 

menafsirkan peraturan yang berlaku. 

 Tugas utama wasit sepakbola adalah memimpin pertandingan agar 

berjalan dengan lancar, dengan sedikit mungkin terjadi gangguan. Untuk dapat 

memenuhi tugas tersebut, menurut Sukintaka (1995) maka seorang wasit 

harus: (a) Memiliki pribadi yang baik, (b) Memahami peraturan permainan, (c) 

Terampil mewasiti dan tegas dalam mengambil keputusan, (d) Menjalin 
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hubungan yang baik antar sesama wasit dan petugas, (e) Menjalin hubungan 

yang baik dengan Induk Organisasi, (f) Menjalin hubungan yang baik dengan 

pemain, dan (g) Menjalin hubungan yang baik dengan penonton. 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang wasit, dalam 

kaitannya dengan tuntutan perwasitan, menurut Sukintaka (1995) adalah: (1) 

bakat, (2) kemauan, (3) kesegaran jasmani yang baik, (4) kewibawaan, (5) 

pemusatan perhatian, (6) bebas dari rasa takut, (7) penguasaan teknik, taktik, 

dan strategi, dan penguasaan kecakapan mewasiti. 

 Wasit sebagai sebuah profesi harus memenuhi kriteria tertentu sebagai 

sebuah profesi, syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah: (1) untuk 

menjadi wasit, harus dilakukan latihan secara khusus dan memiliki sertifikasi, 

(2) memiliki tolok ukur tertentu sebagai batas minimal kelulusan dan memiliki 

etika, (3) adanya organisasi yang menjadi naungan dan melakukan 

komunikasi antar anggota, (4) adanya pengakuan dari masyarakat terhadap 

kegiatan tersebut sebagai sebuah profesi, (5) adanya tanggung jawab yang 

jelas, dan mengadakan hubungan dengan profesi lain yang relevan. 

4. Pengembangan Profesi Wasit Sepakbola 

 Pengembangan wasit sepakbola sebagai sebuah profesi di Indonesia, 

harus memenuhi persyaratan tertentu, yang meliputi (1) Adanya persiapan 

profesional dan pendidikan umum, (2) perlu latihan secara profesional, dan (3)  

adanya disiplin akademik sebagai penunjang profesi. 

(1) Persiapan Profesi Melalui Pendidikan 

 Pendidikan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

sebuh profesi. Pendidikan tersebut dimaksudkan untuk membekali calon wasit 

pengetahuan akademik dan profesional, sebagai dasar dalam melaksanakan 

tugas menjadi wasit. 

 Sebagai lembaga formal, maka matakuliah pendukung profesi wasit 

harus dipersiapkan sebagai pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang 

calon wasit. Sedangkan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan 
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persiapan profesi wasit, adalah lembaga pendidikan formal yang telah 

dipersiapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk bidang 

olahraga, yaitu Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). 

 Dengan demikian sertifikasi wasit olahraga di Indonesia hanya boleh 

dikeluarkan oleh FPOK tertentu, dan bukan oleh lembaga lain. Upaya ini 

dilakukan untuk mengontrol kualitas calon wasit. Kualifikasi sertifikat pun 

diberikan secara proporsional. Peserta dengan kemampuan yang baik, akan 

memperoleh sertifikat dengan kualifikasi tertentu. Para calon wasit yang 

memiliki sertifikasi tertinggi berhak memimpin pertandingan pada tingkat 

nasional, dengan imbalan gaji yang seimbang dengan kerja dan level 

pertandingan yang dipimpin. 

 Persiapan profesi melalui pendidikan ini harus mampu memberikan 

kesempatan kepada calon wasit untuk melakukan latihan secara khusus, 

memperoleh tolok ukur tertentu sebagai batas minimal kelulusan, adanya 

tanggung jawab yang jelas, dan memiliki perkumpulan untuk latihan. 

(2) Latihan secara Profesional 

 Wasit sebagai sebuah profesi harus memberikan kesempatan kepada 

peserta untuk melakukan latihan, untuk memperoleh pengetahuan, dan 

memiliki pengalaman yang cukup memadai untuk memimpin sebuah 

pertandingan sepakbola. Sehingga seseorang setelah mengikuti latihan 

perwasitan secara khusus, akan memperoleh sertifikat berdasarkan tingkat 

kemampuan yang dimiliki. Latihan yang dilakukan secara khusus, bukan 

hanya terbatas pada lembaga pendidikan formal dan kursus-kursus, 

melainkan lebih dari itu, mereka harus berlatih berorganisasi yang menjadi 

naungan dan melakukan komunikasi antar anggota, dan memiliki perkumpulan 

untuk latihan perwasitan. 

(3)  Penelitian sebagai Penunjang Profesi 

 Upaya meningkatkan mutu persepakbolaan di tanah air, salah satunya 

dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu wasitnya. Makin baik kualitas 
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wasit sebagai pemimpin pertandingan, maka pertandingan akan berjalan 

dengan lancar. Lancarnya pertandingan akan menumbuhkan situasi yang 

kondusif, para atlet akan bermain optimal, dan pada akhirnya mampu 

meningkatkan prestasi persepakbolaan di tanah air. 

 Keberadaan profesi perwasitas sepakbola yang baik, harus ditunjang 

oleh hasil-hasil penelitian tentang perwasitan. Temuan-temuan dari hasil 

penelitian tersebut dapat digunakan sebagai upaya untuk membenahi 

kelemahan dan kekurangan yang ada selama ini. 

 Sehingga hasil-hasil penelitian tersebut, memberikan sumbangan yang 

cukup besar untuk menunjang keberadaan sebuah profesi, termasuk juga 

profesi wasit sepakbola Indonesia. Dengan demikian keberadaan kelompok 

peneliti diperlukan untuk menunjang profesi wasit sepakbola. 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Wasit merupakan salah satu karir alternatif dalam cabang olahraga 

sepakbola. Sebagai sebuah profesi, wasit sepakbola harus memiliki kriteria 

tertentu, antara lain: adanya latihan khusus dan sertifikasi, memiliki tolok ukur 

dan etika, adanya organisasi dan melakukan komunikasi antar anggota, 

adanya pengakuan dari masyarakat terhadap kegiatan ini sebagai profesi, 

adanya tanggung jawab yang jelas, dan mengadakan hubungan dengan 

profesi lain yang relevan. 

 Pengembangan profesi dapat dilakukan dengan cara antara lain: (1) 

Harus dilakukan latihan secara khusus dan memiliki sertifikasi, (2) Memiliki 

tolok ukur tertentu sebagai batas minimal kelulusan dan memiliki etika, (3) 

Adanya organisasi yang menjadi naungan dan melakukan komunikasi antar 

anggota, (4) Adanya pengakuan dari masyarakat terhadap kegiatan tersebut 

sebagai sebuah profesi, (5) Adanya tanggung jawab yang jelas, dan mengada-

kan hubungan dengan profesi lain yang relevan, (6) Memiliki perkumpulan 

untuk latihan, dan (7) Memiliki jenjang berdasarkan kemampuan. 



M.E. Winarno, Perspektif Pendidikan Jasmani dan Olahraga 68 

 Pengembangan profesi wasit sepakbola profesi di Indonesia, harus 

memenuhi persyaratan tertentu, yang meliputi: (1) Adanya persiapan yang 

dilakukan secara profesional melalui pendidikan umum, (2) perlu latihan 

secara profesional, dan (3)  adanya disiplin akademik sebagai penunjang 

profesi. 

2. Saran-saran 

  Pengembangan profesi wasit sepakbola, perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

(1) Bentuk lembaga pendidikan formal sebagai penanggung jawab 

penyelenggaraan pendidikan persiapan profesi wasit. Di Indonesia dapat 

diselenggarakan oleh Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 

(FPOK), Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (JPOK), dan 

Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (POK). 

(2) Gunakan standar tertentu mulai dari kurikulum, kualifikasi peserta kursus, 

kualifikasi penatar, jumlah jam yang harus ditempuh, beban kerja yang 

harus diselesaikan, dan standar minimal penguasaan materi yang harus 

dikuasai peserta, untuk memenuhi syarat wasit sebagai sebuah profesi, 

sehingga peserta yang lulus memang memenuhi syarat sebagai wasit 

pada jenjang tertentu. 

(3) Berikan jaminan tertentu bahwa sertifikat akademik wasit di Indonesia 

hanya boleh dikeluarkan oleh FPOK, JPOK, atau POK. 
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ANALISIS GERAK, LOMPAT TINGGI 
GAYA FOSBURY FLOP 

M.E. Winarno 

Abstrak: dalam lompat tinggi pengambilan awalan, tolakan, saat 
melayang di atas mistar, dan pendaratan merupakan teknik dasar 
yang harus dikuasai oleh setiap atlet, agar diperoleh prestasi 
optimal. Nomor lompat tinggi mengenal empat macam gaya, yaitu: 
(1) gaya straddle, (2) gaya guling sisi, (3) gaya guling perut, dan (4) 
Gaya Fosbury Flop. Fosbury flop atau gaya flop merupakan gaya 
lompatan yang ditemukan paling akhir, dan sampai saat ini paling 
banyak digunakan oleh atlet-atlet dunia, dan secara mekanika 
gerakannya paling efisien dibanding dengan gaya lompatan yang 
lain. 

Kata Kunci: Lompat tinggi, gaya flop 

PENDAHULUAN 

 Lompat tinggi merupakan salah satu nomor dalam atletik yang sering 

dilombakan dalam kejuaraan resmi. Seorang atlet lompat tinggi akan ber-

prestasi apabila memiliki kemampuan yang mampu menunjang penguasaan 

teknik-teknik dasar lompat tinggi secara baik, di samping itu pada saat 

melakukan gerakan awalan, lompatan dan pendaratan harus selaras dengan 

prinsip-prinsip biomekanika.  

BAGIAN 7 
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 Gerhardt, S. (1983) dan Powel, John, T. (1983), mengemukakan bahwa 

keterampilan melakukan lompat tinggi harus memperhatikan empat teknik 

dasar yang penting yaitu: (1) pengambilan awalan, (2) tolakan, (3) saat 

melayang di atas mistar, dan (4) pendaratan. Pendapat tersebut didukung oleh 

IAAF, (1990) dan PASI (1993), yang mengemukakan bahwa yaitu: (1) awalan, 

(2) tolakan, (3) saat melayang di atas mistar, dan (4) pendaratan merupakan 

teknik dasar utama dalam lompat tinggi. 

 Dalam lompat tinggi dikenal beberapa gaya lompatan, klasifikasi gaya 

tersebut didasarkan pada bentuk gerakan seorang pelompat tinggi mulai dari 

pengambilan awalan, saat melakukan tolakan, ketika melayang melewati 

mistar, dan melakukan pendaratan di matras.  

 Berdasarkan kriteria tersebut, maka dalam lompat tinggi dikenal 

beberapa macam gaya lompatan. Menurut Powel, John, T. (1983), Dyson (1986) 

dan PASI (1993) gaya dalam lompat tinggi dapat dikelompokkan menjadi 

empat, yang meliputi: (1) gaya straddle, (2) gaya guling sisi, (3) gaya guling 

perut, dan (4) Gaya Fosbury Flop. 

 Berdasarkan sejarahnya, dari keempat gaya tersebut, fosbury flop atau 

gaya flop merupakan gaya lompatan yang ditemukan paling akhir dan banyak 

digunakan oleh sejumlah atlet dunia, baik laki-laki maupun perem-puan. 

Gaya flop ini meraih sukses pertama kali tahun 1968 ketika dilangsung-kan 

Kejuaraan lompat tinggi di Olimpiade. 

 Untuk lompat tinggi, sampai saat ini gaya fosbury flop merupakan 

gaya lompatan yang paling banyak digunakan oleh para atlet tingkat dunia, 

karena secara mekanika, gerakan yang dilakukan paling efisien dibanding 

dengan gaya lompatan yang lain. 

 Hukum mekanika memberikan sumbangan yang cukup besar dalam 

membantu menemukan gerakan yang paling efisien dalam olahraga, termasuk 
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juga untuk memahami teknik lompat tinggi modern. Prinsip-prinsip hukum 

mekanika tersebut perlu dikuasai oleh pelatih dan praktisi lain untuk mampu 

meningkatkan prestasi atlet secara maksimal. 

Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang di depan, maka masalah yang akan dikaji 

dalam artikel ini adalah bagaimana gerakan lompat tinggi gaya fosbury flop 

ini dilakukan, ditinjau dari mekanika gerak. 

Tujuan Penulisan 

 Untuk menganalisis gerakan lompat tinggi gaya fosbury flop, ditinjau 

dari mekanika gerak, mulai dari pengambilan awalan, pada saat menolak ke 

atas, gerakan melayang di atas mistar, dan pada saat badan mendarat di 

matras. 

PEMBAHASAN 

1. Lompat Tinggi Gaya Fosbury Flop 

 Bowerman (1991) menyatakan sedikitnya ada empat keuntungan, atlet 

lompat tinggi menggunakan gaya Fosbury Flop, yaitu: (1) mudah dipelajari, 

(2) teknik yang digunakan sederhana, (3) memungkinkan atlet melakukan 

gerakan dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan (4) bagi atlet lebih 

menyenangkan menggunakan gaya flop dibanding dengan  gaya lompatan 

yang lain.  

 Seorang atlet lompat tinggi sebelum melompat, maka dia harus 

menjalani serangkaian gerakan, mulai dari pengambilan awalan, melakukan 

tolakan, melayang di atas mistar, dan melakukan pendaratan di matras. 

Rangkaian gerakan tersebut harus dijalani dengan baik, termasuk juga atlet 

yang menggunakan gaya flop. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat empat macam teknik dasar lompat tinggi harus diperhatikan dan 
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dikuasai oleh setiap atlet, yang meliputi: (1) pengambilan awalan, (2) 

penentuan tolakan secara tepat, (3) melayang di atas mistar dengan baik, dan 

(4) melakukan pendaratan dengan sempurna. 

 Rangkaian gerakan mulai dari pengambilan awalan, sampai pada 

pendaratan harus diperhatikan secara cermat, apabila atlet tersebut ingin 

berprestasi di nomor lompat tinggi. Gerakan-gerakan yang dilakukan harus 

dapat dilakukan secara efisiensi, sehingga energi yang ada dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi gerakan dalam lompat tinggi hanya 

dapat dilakukan apabila atlet dan pelatih mengetahui dan memahami 

mekanika gerakan lompat tinggi, sehingga atlet dan pelatih akan memilih dan 

menentukan gaya tertentu yang dianggap paling efisien. 

a. Awalan  

 Dalam lompat tinggi gaya flop, pengambilan awalan dapat dilakukan 

dengan tiga macam pendekatan: (1) pendekatan kurva, (2) pendekatan “J”, 

dan (3) pendekatan hook (Bowerman, 1991;130). 

 Pendekatan kurva adalah pengambilan awalan yang dilakukan dengan 

gerakan berbentuk kurva berkelanjutan. Pada umumnya awalan model ini 

banyak dilakukan oleh pelompat tinggi pemula. Sedangkan pengambilan 

awalan dengan menggunakan pendekatan hook, gerakan awalan dilakukan 

dengan berlari melebar keluar membentuk kurva lurus, sebelum atlet 

melakukan gerakan membentuk kurva yang mengarah pada mistar. 

 Pada umumnya atlet lompat tinggi yang menggunakan gaya flop 

pengambilan awalan dilakukan dengan menggunakan jalur lintasan “J 

terbalik”. Posisi atlet saat mengambil awalan berada pada sisi yang berlainan 

dengan kaki tumpu yang digunakan untuk menolak. Apabila atlet 

menggunakan tolakan dengan kaki kiri, maka pengambilan awalan harus 

berada dari sisi kanan matras, sehingga pada saat badan menghadap matras, 
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kaki kiri berada di sebelah luar matras, dan juga sebaliknya. Pengambilan 

awalan dengan tempat menolak berjarak  20 meter, dan kira-kira berada 3-4 

meter diluar matras (Gambar 1).  

 

Gambar  1   Pengambilan Awalan Pelompat Tinggi Gaya Flop 

 
 Gerakan awalan berfungsi untuk memperoleh kecepatan gerakan, dan 

menunjang tubuh pada saat menolak. Kecepatan gerak tubuh saat awalan, 

berupa kecepatan gerak di bidang horisontal, yang kemudian diubah menjadi 

kecepatan dibidang vertikal. 

 Ketika atlet mengambil awalan dan berada di lintasan yang berbentuk 

huruf “J terbalik”, pelompat harus berlari dengan kecepatan optimal, agar 

diperoleh gerakan dengan baik. Pada saat pelompat berada 3-5 langkah 

terakhir, maka pola lintasan lari diubah, dengan langkah-langkah lebar dan 

tungkai atas diangkat lebih tinggi dibanding sebelumnya. Sikap tubuh agak 

condong ke belakang, sedangkan kaki ayun serta kedua lengan berada di 

belakang tubuh. 

b. Tolakan 

 Dalam lompat tinggi gaya flop, untuk memperoleh lompatan yang 

paling tinggi, maka kaki yang lebih kuat harus digunakan untuk melakukan 
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tolakan (tumpuan). Atlet yang menggunakan gaya flop, maka kaki tolak harus 

berada di bagian luar, sedangkan kaki yang bebas (kaki ayun) berada di antara 

matras dan kaki tolak. Sikap kaki tolak pada saat menumpu tetap mengikuti 

arah gerakan ketika lari mengambil awalan. Tolakan dilakukan dengan 

bertumpunya telapak kaki pada lantai, segera setelah itu kedua lengan 

diayunkan, kemudian diikuti dengan gerakan kaki ayun diangkat ke atas 

(Gambar 2). 

 

 
 

Gambar 2  Gerakan Awalan dan Tolakan Pelompat Tinggi Gaya Flop 
 
 Pada saat terjadi tolakan, persendian lutut kaki tolak yang semula 

lurus, segera dibengkokkan untuk memberikan tenaga pada bidang tumpu, 

lalu dengan segera melakukan tekanan, sehingga tubuh menerima reaksi dan 

terdorong ke atas. Kaki yang paling akhir menyentuh dengan bidang tumpu 

adalah telapak kaki bagian depan. 

 Kaki ayun diangkat ke atas, dengan persendian lutut membengkok 

sampai membentuk sudut 1100. Kedua lengan diayun, sehingga berada 

setinggi wajah si pelompat. Dengan demikian akan terjadi perubahan gerak 

dari arah horisontal ke arah vertikal, sehingga tolakan dalam lompat tinggi 
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gaya flop merupakan tahap perubahan kecepatan, dari bidang horisontal, 

menjadi kecepatan gerak ke arah bidang vertikal. 

c. Melayang di Atas Mistar 

 Ketika pelompat tinggi melayang di udara, maka posisi tubuh sudah 

tidak dapat diubah lagi, karena seluruh bagian anggota badan tidak 

berhubungan lagi dengan bidang tumpu. Lintasan gerakan tubuh ketika 

melayang di atas mistar, sangat ditentukan oleh pengambilan awalan dan 

tolakan. Ketika melayang gerakan kaki ayun menjadi pasif, dan menunggu 

kaki tolak berada pada ketinggian yang sama. Sendi leher menjadi pusat 

gerakan, kepala ditengadahkan dengan menengok ke depan atas, sehingga 

sikap tubuh pada saat melayang memiliki bentuk gerakan hiper-ekstensi. 

Sikap ini terlihat jelas, pada saat atlet lompat tinggi berada di atas mistar 

(Gambar 3). 

 

 
 

Gambar 3.  Posisi Tubuh Pada Saat Melayang di atas Mistar 

 Tubuh yang melayang di atas mistar dengan posisi hiper-ekstension ini 

dipertahankan sampai dengan pinggul berada di atas mistar, untuk 

selanjutnya kembali ke posisi normal. Perubahan posisi dari hiper-ekstension ke 
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posisi normal, akan membawa dampak terjadinya gerak ekstensi pada 

persendian lutut, sehingga seluruh anggota tubuh dapat melewati mistar. 

 Setelah melewati mistar, maka kedua lengan berada di depan perut, 

atau dapat juga kedua lengan ditarik ke atas kepala untuk menjaga 

keseimbangan tubuh. Kedua lengan tidak perlu aktif bergerak untuk menahan 

tubuh dengan matras. 

d. Pendaratan 

 Atlet lompat tinggi yang menggunakan gaya flop, akan mampu 

melakukan pendaratan dengan baik apabila lengan yang terlentang tidak 

berada di belakang tubuh, akan tetapi berada di samping badan. Punggung 

dalam posisi rileks, tungkai membengkok pada sendi paha (sendi lutut dalam 

keadaan lurus), dan kedua kaki berada lebih tinggi dari badan, sehingga sikap 

tubuh membentuk huruf “L”. Pertahankan posisi tersebut, sehingga tidak 

terjadi gerakan lanjutan berupa rol ke belakang (Gambar 4). 

 

 

Gambar  4. Rangkaian Gerakan Awalan, Tolakan, Melayang dan 
Melakukan Pendaratan, Pelompat Tinggi Gaya Flop 

 

2. Analisis Gerakan Gaya Flop 

a. Awalan 

 Awalan lompat tinggi gaya flop dilakukan dengan berlari. Ketika 

berlari seorang atlet melakukan bermacam-macam gerakan yang dilakukan 
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secara bersamaan. Kaki atlet digunakan untuk bertumpu, sehingga terjadi aksi 

dan reaksi  antara telapak kaki dengan tempat tumpuan. Aksi dan reaksi yang 

ditimbulkan pada saat berlari tersebut selaras dengan hukum Newton ke III 

yang berbunyi “setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama dan 

berlawanan arah”. Seorang atlet lompat tinggi yang berlari mengambil 

awalan, maka dia akan menumpu pada lantai. Lantai akan memberikan reaksi 

dengan gaya yang sama, dengan kaki yang menumpu ke lantai. 

 Penerapan hukum ini untuk pelompat tinggi yang mengambil awalan 

dapat dikemukakan sebagai berikut: “Setiap aksi berbentuk daya yang 

dikeluarkan tubuh terhadap kaki tumpu, maka tempat tumpu akan 

memberikan reaksi sebesar daya tersebut”.  

 Ketika seorang atlet lompat tinggi mengambil awalan dengan berlari, 

maka tungkai kaki akan bergerak anguler ke depan dan ke belakang, dengan 

sumbu (axis) pada pangkal paha. Bersamaan dengan gerakan tersebut, 

tungkai kaki bagian bawah bergerak fleksi dan ekstensi yang bersumbu pada 

sendi lutut. Perpindahan tempat menuju ke dekat matras sebagai akibat dari 

gerak lari dengan posisi tubuh yang relatif tetap tegak, dapat dikategorikan 

sebagai gerak translasi. 

 Gerakan awalan lari ini, selain melibatkan extremitas bagian bawah, 

juga melibatkan extremitas bagian atas. Ayunan lengan yang bersumbu pada 

sendi bahu merupakan gerakan anguler, sedangkan gerakan fleksi dan 

ekstensi yang bersumbu pada sendi siku juga terjadi pada saat berlari. 

 Perubahan dari langkah pendek, menjadi langkah panjang pada saat 

atlet sudah berada didekat matras, memerlukan keseimbangan tertentu, 

sehingga atlet mampu mempertahankan posisinya agar badan tetap stabil, dan 

dapat menumpu dengan baik. 
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b. Tolakan 

 Tolakan untuk lompat tinggi gaya flop, dilakukan dengan bertumpu 

pada kaki sebelah luar yang jauh dari matras, dan sedapat mungkin tumpuan 

dilakukan dengan kaki yang lebih kuat. Untuk memperoleh tolakan secara 

maksimal, maka biomekanika mendekati dengan menggunakan vektor. 

 Berdasarkan vector, sudut yang paling efisien digunakan oleh atlet 

untuk memperoleh lompatan yang tertinggi adalah sudut 600. Atlet lompat 

tinggi mengambil awalan, bergerak secara horisontal ke depan, gerakan ke 

depan tersebut harus diubah dengan melakukan tolakan ke atas (vertikal). 

Berdasarkan perhitungan vektor ditemukan bahwa gerakan untuk mencapai 

titik tertinggi (vertikal) dari arah horisontal yang diubah menjadi vertikal 

adalah pada sudut 600 (Gambar 5). 

 
 

Gambar  5. Kedudukan takeoff, flight dan clearance heights pada Lompat 
Tinggi Gaya Flop 

 

 Tolakan kaki tumpu pada saat melompat diusahakan harus mampu 

mendekati sudut 600, sehingga akan diperoleh daya dorong ke atas secara 

optimal. 
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 Gerakan tolakan  kaki tumpu ke atas, memunculkan gerakan vertikal, 

transversal horisontal, dan medial horisontal. Tolakan ke atas mengarah 

pada bidang vertikal, diikuti dengan gerakan transversal horisontal, kemudian 

medial horisontal. Ayunan kaki ke atas membantu daya dorong ke atas untuk 

memperoleh lompatan setinggi-tingginya. 

 Lintasan parabola juga dapat digunakan untuk menjelaskan 

perpindahan horisontal dan vertikal, dimana untuk perpindahan horisontal, 

sudut yang harus ditempuh untuk jarak terjauh adalah 45o, sedangkan untuk 

perpindahan vertikal, pelompat tinggi harus melakukan tolakan dengan sudut 

60o. 

 Pada saat kaki melakukan tolakan lutut sedikit ditekuk, sehingga 

terjadi gerakan fleksi yang bersumbu pada sendi lutut. Ketika kaki menumpu 

di lantai, maka ada daya sebesar berat badan sehingga lantai memberikan 

reaksi terhadap daya tersebut. Tolakan kaki dilakukan untuk mengubah 

gerakan horisontal ke arah vertikal. 

c. Melayang di Atas Mistar 

 Gerakan melayang di atas mistar untuk atlet lompat tinggi yang 

menggunakan gaya flop berbeda dengan gaya yang lain. Dalam gaya flop ada 

titik tertentu yang digunakan sebagai sumbu, sehingga tubuh bergerak 

melengkung di atas mistar. 

 Ketika atlet telah melakukan tolakan ke atas, maka posisi badan 

melayang membentuk posisi hiper-ekstensi, kaki dan tangan pasif, posisi 

tubuh melengkung di atas mistar dengan satu titik sumbu. 

d. Pendaratan 

 Pendaratan yang dilakukan atlet lompat tinggi yang menggunakan 

gaya flop, ketika tubuh jatuh di matras, usahakan sikap badan membentuk 

seperti huruf “L”. 
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 Pada saat pendaratan punggung dalam posisi rileks, tungkai 

membengkok dengan gerakan fleksi yang berporos pada pinggul, dengan 

kedua kaki berada lebih tinggi dari badan. 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Dalam lompat tinggi pengambilan awalan, tolakan, saat melayang di 

atas mistar, dan pendaratan merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh 

setiap atlet, agar diperoleh prestasi optimal. Nomor lompat tinggi mengenal 

empat macam gaya, yaitu: (1) gaya straddle, (2) gaya guling sisi, (3) gaya 

guling perut, dan (4) Gaya Fosbury Flop. 

 Fosbury flop atau gaya flop merupakan gaya lompatan yang ditemukan 

paling akhir, dan sampai saat ini paling banyak digunakan oleh atlet-atlet 

dunia, dan secara mekanika gerakannya paling efisien dibanding dengan gaya 

lompatan yang lain. 

 Sedikitnya ada empat keuntungan, atlet lompat tinggi menggunakan 

gaya Fosbury Flop, yaitu: (1) mudah dipelajari, (2) teknik yang digunakan 

sederhana, (3) memungkinkan atlet melakukan gerakan dengan kecepatan 

yang lebih tinggi, dan (4) bagi atlet lebih menyenangkan menggunakan gaya 

flop dibanding dengan  gaya lompatan yang lain.  

 Teknik dasar yang harus dikuasi atlet lompat tinggi adalah (1) awalan, 

(2) tolakan, (3) saat melayang di atas mistar, dan (4) pendaratan.  

 Pengambilan awalan dengan jalur lintasan “J terbalik” merupakan 

pendekatan yang paling lazim digunakan dalam lompat tinggi gaya flop. 

 Aksi dan reaksi yang ditimbulkan pada saat berlari tersebut selaras 

dengan hukum Newton ke III yang berbunyi “setiap aksi selalu menimbulkan 

reaksi yang sama dan berlawanan arah”. 
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 Tolakan dilakukan dengan kaki tumpu bagian luar yang jauh dari 

matras, dan dilakukan dengan kaki tumpu yang lebih kuat, dengan 

persendian lutut membengkok sampai membentuk sudut 1100. Untuk 

memperoleh lompatan yang tinggi, sudut tolakan membentuk sudut 600, 

sesuai dengan vektor sudut vertikal yang paling efisien, yang mengubah 

gerakan horisontal ke arah vertikal. 

 Ketika melayang di udara posisi tubuh membentuk hiper-ekstensi, 

dengan gerakan kaki ayun pasif, dan kaki tolak berada pada ketinggian yang 

sama. Sendi leher menjadi pusat gerakan, kepala ditengadahkan dengan 

menengok ke depan atas. 

 Pada saat melakukan pendaratan, punggung merupakan bagian yang 

pertama kali menyentuh matras. Ketika jatuh punggung harus dalam posisi 

rileks, tungkai membengkok pada sendi lutut, dan kedua kaki berada lebih 

tinggi dari badan, sehingga sikap tubuh membentuk huruf “L”. 

B. Saran-saran 

 Hukum-hukum biomekanika cukup banyak memberikan sumbangan 

dalam memahami teknik lompat tinggi gaya flop. Hukum Newton ke III dan 

vektor perlu dipahami oleh pelatih, atlet dan praktisi lain yang membidangi 

nomor lompat tinggi. 

 Peningkatan prestasi dalam gaya flop harus memperhatikan mekanika 

gerak, mulai pengambilan awalan, penentuan kaki tumpu yang lebih kuat, 

sudut tolakan, gerakan pada saat melayang di atas mistar, dan gerakan pada 

saat mendarat. 
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SUPPLAY AND DEMAND GURU 
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR 

M.E. Winarno 

Abstrak: Tidak seimbangnya supplay and demand guru pendidikan jasmani 
Sekolah Dasar (SD) mengakibatkan mata pelajaran ini disajikan oleh guru 
kelas dan agama. Tidak adanya pengangkatan guru pendidikan jasmani baru 
karena keterbatasan dana pemerintah, merupakan satu masalah tersendiri, 
yang dapat berakibat makin menurunnya jumlah guru pendidikan jasmani SD 
karena pensiun. Dalam keadaan darurat seperti ini, maka mengoptimalkan 
sumber daya yang ada dengan membekali materi pendidikan jasmani 
kepada guru kelas dan guru agama dalam standar tertentu, untuk mengajar 
mata pelajaran pendidikan jasmani, merupakan salah satu alternatif yang 
paling tepat untuk mengisi kekurangan guru pendidikan jasmani SD. 
 
Kata-kata Kunci: Supplay and Demand, Guru Pendidikan Jasmani, Sekolah 
Dasar 

 

Pendidikan jasmani disajikan di SD sebagai mata pelajaran bidang studi, 

masih menghadapi banyak kendala yang belum terpecahkan. Pendidikan 

jasmani sebagai bidang studi di SD belum dianggap memiliki kedudukan 

setara dengan mata pelajaran lain seperti pelajaran Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, dan mata pelajaran lain, yang termasuk sebagai mata 

pelajaran EBTANAS. 

 Masalah utama yang paling menonjol di SD adalah tidak seimbangnya 

antara jumlah SD dengan jumlah guru pendidikan jasmani yang memiliki latar 

belakang pendidikan relevan untuk mengajar pendidikan jasmani. Akibatnya 

BAGIAN 8 
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pembelajaran pendidikan jasmani disajikan ala kadarnya oleh guru kelas dan 

guru agama karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. 

HAKIKAT PENDIDIKAN JASMANI  

 Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan memiliki karakteris-

tik yang berbeda dengan mata pelajaran lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat 

dari tujuan yang ingin dicapai, materi yang disajikan, strategi yang di-gunakan, 

sarana dan prasarana, dan media yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

 Pendidikan jasmani yang menitikberatkan pada aktivitas fisik untuk 

mencapai tujuan, lebih dominan pada aspek psikomotor digunakan dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani, dibanding dengan aspek kognitif dan 

afektif. Sedangkan mata pelajaran lain seperti matematika, IPA dan IPS, 

barangkali aspek kognitif lebih dominan. 

 Karena adanya perbedaan tersebut, maka bagi guru yang akan 

mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan persiapan secara 

khusus, sehingga tidak semua guru SD (guru kelas dan guru agama) dapat 

mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani dengan benar. Faktor 

keselamatan dan kesehatan fisik memiliki peranan yang cukup penting dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani, yang menggunakan aktivitas fisik sebagai 

media.  

 Kesalahan dalam mengajar pendidikan dapat berakibat bukan hanya 

cedera dan pada cacat fisik melainkan juga bebas psikologis. Dengan resiko 

keselamatan tersebut, maka diperlukan guru yang memang benar-benar 

profesional dalam bidang pendidikan jasmani, sehingga dalam mengajar 

pendidikan jasmani tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. 

 Masalah yang muncul adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan 

kekurangan guru pendidikan jasmani di SD? Keterbataasan pemerintah 

mengangkat guru pendidikan jasmani yang baru, atau mengangkat guru 

pendidikan jasmani untuk dikontrak (honorer) merupakan masalah tersendiri, 

sedangkan mata pelajaran pendidikan jasmani harus dilakukan secara benar 
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 Mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang disajikan di sekolah bertujuan 

membantu anak didik menuju kearah kedewasaan. Intensitas pendidikan  

dalam mata pelajaran pendidikan jasmani menurut Rijsdorp (1975) meliputi 

empat pokok pikiran: (1) pembentukan gerak, (2) pembentukan prestasi, (3) 

pembentukan sosial, dan (4) pembentukan badan. 

 Mata pelajaran pendidikan jasmani yang disajikan di sekolah, menurut 

Annarino (1980)  memiliki tujuan yang meliputi: (1) domain fisik; kekuatan, 

daya tahan, dan kelentukan, (2) domain psikomotor; kemampuan perseptual-

motorik, dan keterampilan gerak dasar, (3) domain kognitif atau perkem-

bangan intelektual yang terdiri dari; pengetahuan, kemampuan dan keteram-

pilan intelektual, dan (4) domain afektif meliputi perkembangan personal, 

sosial dan emosional. 

 Dalam SK Mendikbud 0413/U/1987 dinyatakan bahwa pendidikan 

jasmani diajarkan di sekolah bertujuan untuk mengembangkan individu secara 

organis, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. 

 Pendapat selaras dikemukakan Abdoellah (1988) yang menyatakan 

bahwa tujuan umum pendidikan jasmani di sekolah meliputi: (1) Perkembang-

an organik, (2) perkembangan neuro muskuler, (3) perkembangan personal-

sosial, dan (4) perkembangan kemampuan bernalar. 

 Menurut Ateng (1993) pendidikan jasmani merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang 

bertujuan mengembangkan individu secara organik, neuro muskuler, intelek-

tual dan emosional.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani yang 

menggunakan aktivitas fisik sebagai memiliki tujuan untuk mengembangkan 

individu secara (1) organik, (2) neuro muskuler, (3) intelektual dan kemam-

puan bernalar, dan (4) perkembangan personal-sosial (emosional). 
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KEBUTUHAN GURU PENDIDIKAN JASMANI 

 Beradasarkan data statistik dari Depdikbud (1997) jumlah SD di 

Indonesia yang belum memiliki guru bidang studi pendidikan jasmani 

mencapai 73.031. Dari 135.281 SD yang ada di Indonesia, sekolah yang 

sudah memiliki guru bidang studi pendidikan jasmani baru mencapai 62.250 

atau 46% SD. Sisanya 73.031 SD atau 54% SD mata pelajaran pendidikan 

jasmani masih disajikan oleh guru kelas dan guru Agama (Depdikbud, 1997). 

 Data tersebut memperlihatkan bahwa terjadi ketidak seimbangan yang 

cukup tinggi antara supplay and demand guru pendidikan jasmani di SD. 

Melihat angka-angka statistik tersebut sebenarnya guru pendidikan jasmani 

dengan latar belakang pendidikan dari lulusan Sekolah Menengah Olahraga  

Tingkat Atas (SMOA), Sekolah Guru Olahraga (SGO) atau lulusan Diploma II 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D2 

PGSD) masih banyak dibutuhkan. 

 Berbagai hal yang menyebabkan supplay guru pendidikan jasmani 

dengan latar belakang pendidikan yang relevan tidak terpenuhi menurut 

Depdikbud (1997) antara lain karena: (1) keterbatasan dana pemerintah, maka 

tidak dapat dilakukan rekruitmen baru, guru pendidikan jasmani SD sulit 

dilaksanakan, (2) pengadaan guru kontrak (honorer) tidak diperkenankan 

mengingat kondisi dan situasi belum memungkinkan untuk hal tersebut. 

 Tidak adanya penngangkatan guru pendidikan jasmani SD baru, 

mengakibatkan pada masa mendatang jumlah guru pendidikan jasmani di SD 

makin lama akan makin menurun. Hal tersebut disebabkan oleh karena jumlah 

guru pendidikan jasmani SD dari tahun ke tahun akan mengalami pensiun, 

sehingga kekurangan guru pendidikan jasmani akan berlanjut. 

PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN JASMANI 

 Pekerjaan sebagai guru pendidikan jasmani SD sebagai sebuah profesi 

memerlukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, baik syarat akademik 

maupun profesional. Pemberlakuan standar kemampuan minimal dalam 
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batas-batas tertentu merupakan tuntutan bagi keberadaan sebuah profesi, 

termasuk juga profesi guru pendidikan jasmani SD. 

 Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka seorang guru pendidikan 

jasmani SD harus menjalani persiapan pra-jabatan secara khusus, sebelum 

dia lulus dan memiliki sertifikat untuk menjadi tenaga pengajar pendidikan 

jasmani di SD. 

 Standirdisasi kualitas guru pendidikan jasmani di Indonesia merupa-kan 

suatu keharusan yang perlu dilakukan, salah satu caranya adalah dengan 

menyelenggarakan pendidikan pra-jabatan dan dalam jabatan. 

Penyelenggara-an pendidikan tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi 

persyaratan sebuah profesi.  

 Profesi pada hakikatnya menitik beratkan pada masalah pekerjaan dan 

aktivitas orang-orang dengan kriteria tertentu, yang meliputi adanya: latihan 

khusus dan sertifikasi, tolok ukur dan etika, kemungkinan imbalan yang jelas, 

memiliki organisasi dan terjadinya komunikasi antar anggota, pengakuan 

masyarakat terhadap kegiatan, tanggung jawab yang jelas, dan mengadakan 

hubungan dengan profesi lain yang relevan. 

 Menurut Ohio Commission for Teacher Education (dalam Adisasmita, 

1989), suatu profesi memiliki kriteria sebagai berikut: (1) melibatkan kegiatan  

terutama yang bersifat intelektual, (2) mengatur tubuh pengetahuan tersebut 

secara spesifik, (3) mensyaratkan persiapan profesi dalam waktu yang pan-

jang, (4) menuntut pertumbuhan in-service training yang berkelanjutan, (5) 

memberikan life career dan keanggotaan tetap, (6) mengatur standarisasi 

profesinyanya sendiri, (7) mengangkat tinggi-tinggi service di atas kepentingan 

perorangan, (8) memimpin organisasi dengan kuat, dan (9) memiliki kode etik 

terhadap anggotanya. 

 Dari pendapat di depan dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah profesi 

memiliki kriteria antara lain: adanya latihan khusus dan sertifikasi, memiliki 

tolok ukur dan etika, adanya organisasi dan melakukan komunikasi antar 
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anggota, adanya pengakuan dari masyarakat terhadap kegiatan tersebut, 

adanya tanggung jawab yang jelas, dan mengadakan hubungan dengan 

profesi lain yang relevan. 

 Kriteria sebuah profesi tersebut juga harus dipenuhi oleh guru 

pendidikan jasmani SD apabila jabatan guru pendidikan jasmani ingin 

dianggap sebagai sebuah profesi. Dengan demikain guru pendidikan jasmani 

sebagai sebuah profesi harus memenuhi persyaratan tersebut, dengan mem-

persiapkan diri dengan: (1) melakukan kegiatan akademik dan profesional 

pada pra-jabatan sesuai standar profesi, (2) melakukan latihan secara 

profesional, dan (3)  melakukan latihan dalam jabatan sebagai penunjang 

profesi. 

 Penentuan standarisasi profesi sebagai guru pendidikan jasmani SD 

diperlukan selaras dengan arus globalisasi. Globalisasi menuntut guru-guru 

pendidikan jasmani yang produktif, kreatif, dan inovatif. Majunya suatu kota 

memunculkan dampak negatif, dengan makin rendahnya aktivitas fisik yang 

dilakukan siswa karena kemudahan transportasi, dan sempitnya lahan yang 

dimiliki sekolah untuk melakukan aktivitas jasmani.  

 Hanya guru-guru pendidikan jasmani yang kreatif saja, yang mampu 

bersaing, mengubah dan menciptakan situasi belajar yang baru, sesuai 

dengan kondisi lingkungan yang dimiliki sekolah. Tuntutan profesionalisme 

guru pendidikan jasmani tersebut diperlukan selaras dengan kebutuhan, 

tuntutan dan perkembangan zaman.  

PROSPEK PENDIDIKAN MASA DEPAN 

 Mata pelajaran pendidikan jasmani merupakan salah satu mata 

pelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan afektif. 

Latihan-latihan fisik yang dilakukan melalui pendidikan jasmani akan mampu 

mengembangkan sikap disiplin, semangat, sportifitas, kejujuran, tanggung 

jawab, kerja sama, mengakui keunggulan orang lain, dan sebagainya. 

Sehingga dengan melakukan intervensi secara benar melalui pembelajaran 
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pendidikan jasmani, maka perilaku-perilaku negatif siswa akan dapat 

dikurangi. 

 Ditinjau dari aspek fisik (psikomotorik) pendidikan jasmani memiliki 

keunggulan tersendiri dibanding dengan mata pelajaran lain. Latihan fisik yang 

dilakukan secara kontinyu dengan beban yang cukup, akan mampu 

meningkatkan kesegaran jasmani (kebugaran) siswa. Kesegaran jasmani yang 

tinggi inilah sebenarnya yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Dengan tingkat 

kesegaran jasmani yang tinggi, maka siswa bukan hanya akan mampu belajar 

lebih lama, tetapi mereka juga akan mampu melakukan mobilitas yang lebih 

tinggi. 

 Pendidikan dimasa mendatang harus menghasilkan anak-anak yang 

pintar dan sehat. Sehingga keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari 

keberhasilan kognitif saja, melainkan ketiga aspek: kognitif, afektif dan 

psikomotor merupakan aspek-aspek yang digunakan sebagai tolok ukur 

keberhasilan pendidikan.  

 Sampai dengan saat ini fokus keberhasilan pendidikan di Indonesia 

masih mengarah pada aspek kognitif saja, sehingga tingkat keberhasilan 

masih mengarah pada keberhasilan pengajaran, sedangkan aspek pendidikan 

yang lebih mengacu kepada aspek afektif belum berhasil, sebagai bukti masih 

banyak ditemukan tawuran pelajar antar sekolah, dan perilaku-perilaku negatif 

lainnya. Kondisi sekarang ini jelus belum mampu menjawab tantangan 

kehidupan dimasa depan. 

 Kehidupan masa depan, anak tidak hanya dituntut pintar saja, tetapi 

selain pintar juga harus dan bugar. Hanya orang-orang yang pintar (kreatif), 

gigih, ulet, dan memiliki kebugaran fisik yang tinggi, yang mampu bersaing dan 

berkompetisi di masa depan. Sehingga kesegaran jasmani yang tinggi 

merupakan daya dukung tersendiri generasi di masa depan.  

 Dengan kesegaran jasmani yang tinggi, anak akan mampu belajar lebih 

lama dengan konsentrasi yang tinggi, yang akhirnya akan mampu me-
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nyelesaikan pekerjaannya lebih baik dan lebih cepat dibanding dengan siswa 

yang memiliki kesegaran jasmani yang lebih rendah. 

 Upaya mengantisipasi kepentingan 10 tahun ke depan, harus dipersiap-

kan mulai saat ini. Pembenahan dan penyempurnaan pendidikan jasmani di 

SD sudah harus dilakukan mulai sekarang untuk menjawab tantangan dan 

menyiapkan generasi muda dimasa depan yang lebih kompetitif. Dengan 

menyiapkan guru pendidikan jasmani secara benar di SD mulai sekarang, 

maka akan diperoleh generasi baru yang sehat, produktif dan inovatif untuk 

menghadapi globalisasi. 

 Pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk mening-

katkan kesegaran jasmani anak. Membekali guru kelas dan guru agama 

dengan materi yang diperlukan untuk mengajar pendidikan jasmani merupa-

kan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, karena keterbatasan dana untuk melakukan rekruitmen guru 

pendidikan jasmani di SD. 

PENUTUP 

 Sampai saat ini SD yang memiliki guru bidang studi pendidikan jasmani 

baru terpenuhi sebanyak 46%, sedangkan 54% SD belum memiliki guru 

pendidikan jasmani. Ketidak seimbangan antara supplay and demand guru 

pendidikan jasmani di SD disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu 

diantaranya adalah karena keterbatasan dana pemerintah untuk melakukan 

rekruitmen guru pendidikan jasmani baru. Optimalkan sumber daya yang ada, 

dengan membekali guru kelas dan guru agama dengan materi yang diperlukan 

untuk mengajar pendidikan jasmani merupakan salah satu cara yang dapat 

ditempuh untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan jasmani di SD secara 

benar. 
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KONSTRUKSI TES KETERAMPILAN 
SEPAKTAKRAW ANAK USIA  

10-13 TAHUN 

M.E. Winarno 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui validitas dan relia-bilitas tes 
keterampilan sepaktakraw anak laki-laki usia 10-13 tahun. Populasi dalam 
penelitian ini siswa kelas IV-VI SDN Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang 
berusia 10-13 Tahun. Sampel penelitian berjumlah 30 orang siswa, yang 
diambil dengan teknik acak sederhana. Butir tes sepaktakraw ini adalah: 
menimang, passing, dan sevice. Analisis deskriptif digunakan untuk 
menganalisis data hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
setiap butir tes memiliki validitas dan reliabilitas butir yang signifikan. 
Koefisien validitas battery tes keterampilan sepaktakraw yang signifikan 
sebesar R = 0,69. 

Kata Kunci: Penyusunan tes sepaktakraw, keterampilan sepaktakraw, dan tes 
keterampilan sepaktakraw. 

Tes keterampilan olahraga yang baik, harus mampu mengukur apa yang 

seharusnya diukur, memiliki reliabilitas yang tinggi, mudah dilaksanakan, dan 

ekonomis. Butir-butir tes yang dipilih, merupakan komponen penting dari 

cabang olahraga tertentu, yang sering muncul dan digunakan dalam suatu 

permainan atau pertandingan. Untuk menentukan apakah sebuah 

keterampilan tersebut termasuk dalam kategori penting, salah satunya dapat 

dilakukan dengan cara melakukan observasi pada saat pertandingan, dengan 

menghitung frekuensi keterampilan tertentu yang muncul dan digunakan. 

Keterampilan yang paling banyak muncul dan digunakan dalam suatu 

BAGIAN 9 
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permainan atau pertandingan, merupakan butir penting yang selayaknya 

dipilih sebagai butir-butir tes keterampilan olahraga. 

 Tes keterampilan olahraga yang baik menurut Montoye (1978), dan 

Kirkendall (1980), harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mengukur 

kemampuan yang penting, (2) menyerupai permainan yang sesungguhnya, (3) 

mendorong bentuk permainan yang baik, (4) melibatkan satu orang saja, (5) 

menarik dan berarti, (6) membedakan tingkat kemampuan, (7) mendorong 

penskoran yang baik, dan (8) memberikan cukup percobaan. 

 Penyusunan tes keterampilan olahraga harus mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: (1) menentukan tujuan dibuatnya tes, (2) identifikasi 

kemampuan yang akan diukur, (3) memilih butir tes keterampilan gerak, (4) 

menyiapkan fasilitas dan peralatan yang akan digunakan, (5) melaksanakan 

uji coba dan merevisi butir tes yang tidak valid, (6) memilih subjek yang akan 

digunakan, (7) menentukan validitas butir tes, (8) menentukan reliabilitas butir 

tes, dan (9) membuat panduan tes (Safrit, 1981 dan Verducci, 1980). 

 

Hakikat Permainan Sepaktakraw 

 Sepaktakraw merupakan cabang olahraga permainan asli dari Asia. 

Permainan ini dilakukan oleh dua regu yang berlawanan, setiap regu terdiri 

dari tiga orang pemain, dipisahkan oleh sebuah net yang memiliki ukuran dan 

ketinggian sama dengan net bulutangkis. Permainan ini dimulai dengan 

melakukan service, yang dilakukan tekong ke daerah lapangan lawan. Pemain 

regu lawan memainkan bola menggunakan kaki dan kepala, dan anggota 

badan selain tangan, sebanyak tiga kali sentuhan. 

 Secagai cabang olahraga beregu, sepaktakraw dimainkan di atas 

lapangan empat persegi panjang, dengan permukaan yang rata, baik di 

tempat terbuka (out-doors) maupun di ruangan tertutup (in-doors), yang bebas 

dari rintangan, (PB. Persetasi, 1994). Sepaktakraw dimainkan oleh dua regu, 

masing-masing regu terdiri dari tiga orang pemain, (tekong, apit kiri, dan apit 

kanan) dengan seorang pemain cadangan, (PB. Persetasi, 1996). 
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 Dalam kaitannya dengan permainan sepaktakraw, teknik dasar bermain 

sepaktakraw, menurut Suhud (1990) meliputi teknik: (1) service yang 

dilakukan tekong, (2) menimang, (3) smash, (4) heading, dan (5) block. 

Berkaitan sentuhan bola dengan anggota badan, menurut Darwis (1992) 

keterampilan tertentu harus dikuasai pemain sepaktakraw yang meliputi: (1) 

sepakan; sepak sila, sepak kuda, sepak cungkil, sepak menapa dengan 

telapak kaki, dan sepak badek atau sepak samping, (2) menimang 

menggunakan kepala bagian depan (dahi), bagian samping, dan bagian 

belakang, (3) menggunakan dada, (4) menggunakan paha, dan (5) 

menggunakan bahu. 

 Penguasaan keterampilan sepaktakraw diperlukan, agar permainan 

dapat berjalan dengan baik. Keterampilan yang dimaksud dapat berupa 

keterampilan individual, dan keterampilan penguasaan pertandingan. 

Keterampilan individual meliputi: sepak sila, sepak kuda, sepak petik, sepak 

badik, sepak cangkuk, menggunakan paha, dan menyundul bola (heading). 

Sedangkan keterampilan penguasaan pertandingan menurut Abdurahman 

(1996) meliputi: sepak mula, timangan, memberikan umpan (passing), 

melakukan smash, dan melakukan block. Beberapa teknik khusus yang harus 

dikuasai para pemain sepaktakraw menurut Bahar (1997) antara lain: (1) 

service, (2) menerima service (bola pertama), (3) umpan (hantaran), (4) 

smash, dan (5) block. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di depan, maka dapat disimpulkan 

bahwa teknik dasar bermain sepaktakraw meliputi: (1) service yang dilakukan 

tekong, (2) menimang bola, (3) smash, (4) heading, dan (5) block. 

 

Keterampilan Bermain Sepaktakraw 

 Keterampilan menurut Pyke (1980) diterjemahkan sebagai pengorgani-

sasian suatu aktivitas dalam hubungannya dengan objek atau situasi yang 

meliputi rangkaian keseluruhan sensori, dan mekanisme gerak. Davis (1995) 

mengutip pendapat Knapp, yang mendefinisikan keterampilan sebagai suatu 
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kemampuan yang dipelajari dengan usaha maksimal untuk meningkatkan  

hasil. 

 Istilah keterampilan (skill) sangat terkait dengan konteks pembicaraan. 

Keterampilan memiliki sinonim dengan kata tindakan atau tugas (act atau 

task), dan keterampilan dapat juga digunakan untuk menyatakan kualitas 

penampilan (Magill, 1980). Kemampuan menampilkan tindakan atau tugas 

tersebut biasa dikenal dengan istilah keterampilan. Keterampilan dalam 

konteks belajar dan penampilan menurut Zaichkowsky (1986) dapat 

dikelompokkan menjadi dua kategori; (1) keterampilan digunakan untuk 

melakukan suatu tindakan atau tugas, dan (2) keterampilan yang merupakan 

kualitas dari sebuah penampilan. 

 Berdasarkan pendapat di depan, keterampilan lazim dipandang sebagai 

satu perbuatan atau tugas yang merupakan indikator dari tingkat kemahiran. 

Dengan demikian keterampilan merupakan indikator yang menggambarkan 

tingkat kemahiran seseorang dalam melaksanakan suatu tugas yang 

memerlukan gerak tubuh. Seseorang dikatakan terampil apabila kegiatan yang 

dilakukan ditandai oleh kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu dengan 

kualitas yang tinggi (cepat atau cermat) dengan tingkat keajegan yang relatif 

tetap (Lutan, 1988).  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan sepaktakraw 

adalah suatu aktivitas fisik yang melibatkan gerakan halus dan kasar, dengan 

menggunakan tingkat keterampilan tertentu sebagai tolok ukur dalam 

melaksanakan suatu tugas gerak. Penyelesaian tugas yang dimaksud adalah 

penguasaan teknik bermain sepaktakraw, yang banyak melibatkan 

keterampilan terbuka, dengan arah dan kecepatan bola yang sulit diprediksi. 

Tes Keterampilan Sepaktakraw 

 Unsur-unsur penting dalam permainan sepaktakraw meliputi: (1) service 

yang dilakukan tekong, (2) menimang bola, (3) mengumpan (passing), (4) 

smash, (5) heading, dan (6) block. Dari komponen keterampilan penting 

tersebut, setelah dianalisis berdasarkan frekuensi yang muncul dalam 
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permainan, pada anak-anak usia 10-13 tahun, menimang bola, mengumpan 

(passing), dan service yang dilakukan tekong, merupakan keterampilan yang 

sering digunakan. 

 Dalam konteks penelitian ini, maka komponen penting yang diukur 

berkaitan dengan keterampilan bermain sepaktakraw tersebut meliputi: 

menimang bola, melakukan passing, dan service. Prosedur pengukuran ketiga 

butir instrumen tersebut adalah sebagai berikut. 

Menimang Bola 

a. Tujuan: untuk mengukur keterampilan menimang bola 

b. Alat dan perlengkapan: (1) stopwatch, (2) alat-alat tulis, (3) bola takraw, dan 

(4) lapangan 

c. Sasaran: untuk anak-anak usia 10-13 tahun 

d. Prosedur Pelaksanaan: (1)  Petugas: Seorang penghitung waktu dan 

pencatat skor, (2) Pelaksanaan Tes: Testi berdiri di lapangan permainan 

dengan memegang sebuah bola takraw, ketika ada aba-aba “ya” maka testi 

mulai menimang bola menggunakan kaki selama 60 detik, dan (3)  

Penilaian: Skor yang dicatat adalah jumlah timangan bola selama 60 detik, 

yang dilakukan dengan pantulan bola minimal setinggi bahu. (Gambar 9.1). 

 

Gambar  9.1  Tes Keterampilan Menimang 
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Passing 

a. Tujuan: untuk mengukur keterampilan melakukan passing bola. 

b. Alat dan perlengkapan: (1) alat-alat tulis, (2) bola takraw 10 buah, dan (3) 

lapangan permainan dengan petak-petak sasaran yang sudah diberi skor 

dengan bobot berdasarkan tingkat kesulitan. 

c. Sasaran: untuk anak-anak usia 10-13 tahun 
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Gambar 9.2  Tes Keterampilan Passing 

Keterangan: 
Tinggi tiang net    : 1,44 meter 
Tinggi tiang rintangan    : 1,50 meter 
Jarak tiang net ke tiang rintangan  : 1,50 meter 
 

d. Prosedur Pelaksanaan: (1) Petugas: Seorang pelempar bola, penghitung 

skor, dan pencatat skor, (2)  Pelaksanaan Tes: Testi berdiri di lapangan “di 

tempat Tekong” bola di lempar dari lapangan lawan. Setelah ada aba-aba 

“Ya” dari tester, maka testi lari ke ujung lapangan kanan belakang, dan 

kembali lagi ke kotak “tekong” untuk siap menerima bola dan memasing 

bola ke arah petak-petak sasaran yang telah di beri skor, untuk melakukan 

passing berikutnya, maka testi harus bergerak dulu ke pojok kiri dan siap 
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lagi ke tempat “tekong” untuk melakukan passing. Gerakan tersebut 

dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang selama 10 kali passing. 

Testi boleh melakukan passing menggunakan tungkai kaki maupun kepala, 

(3) Penilaian: Passing dianggap syah apabila bola melewati di atas 

rintangan tali dan jatuh pada sasaran tertentu. Skor yang dicatat adalah, 

skor yang tertera pada sasaran tempat jatuhnya bola. Apabila bola jatuh 

pada garis petak sasaran, maka skor yang dihitung adalah skor dengan 

sasaran yang lebih tinggi. (Gambar 9.2). 

Service 

a. Tujuan: untuk mengukur ketepatan melakukan service. 

b. Alat dan perlengkapan: (1) alat-alat tulis, (2) bola takraw 10 buah, dan (3) 

lapangan permainan dengan petak-petak sasaran yang sudah diberi skor 

dengan bobot berdasarkan tingkat kesulitan. 

c. Sasaran: untuk anak-anak usia 10-13 tahun 
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Gambar  9.3  Tes Keterampilan Service Sepaktakraw 
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Keterangan: 

Tinggi tiang net : 1,44 meter 
 

d. Prosedur Pelaksanaan: (1)  Petugas: Seorang pelempar bola, penghitung 

skor, dan pencatat skor. (2)  Pelaksanaan Tes: Testi berdiri di lapangan “di 

tempat Tekong” bola di lempar dari posisi “apit” kanan, kecuali yang kidal 

dapat dilakukan dari “apit” kiri, testi melakukan service ke lapangan lawan 

dan diarahkan pada petak-petak sasaran yang sudah di beri skor. (3) 

Penilaian: Service dianggap syah apabila bola yang ditendang lewati di atas 

net dan masuk ke lapangan lawan. Skor yang dicatat adalah skor dimana 

bola takraw jatuh pada petak sasaran. Apabila bola jatuh tepat pada garis 

petak sasaran, maka skor dihitung sesuai dengan sasaran yang lebih tinggi. 

(Gambar 9.3). 

METODE 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang 

berfungsi mendeskripsikan fenomena, gejala, serta fakta  yang bersifat aktual. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 1999 di SDN Gondanglegi Kulon I, II, 

dan SDN Gondanglegi Wetan III, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa putra kelas IV-VI 

SDN Gondanglegi Kulon I, II, dan SDN Gondanglegi Wetan III. Karakteristik 

populasi adalah sebagai berikut: (a) siswa putra yang duduk di kelas IV-VI  

SDN, dan (b) memiliki rentang usia 10-13 Tahun. 

 Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang siswa yang diambil 

dengan teknik acak sederhana. Butir instrumen tes keterampilan bermain 

sepaktakraw tersebut, meliputi: keterampilan menimang bola, mengumpan 

kepada kawan (passing), dan service.  

 Analisis data deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan butir-butir tes 

yang telah disusun peneliti, mencari validitas dan reliabilitas butir, dan 
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menganalisis battery tes untuk mengetahui validitas tes keterampilan bermain 

sepaktakraw. 

 Validitas butir tes dicari dengan cara membandingkan antara hasil 

penilaian tiga orang juri dengan tes yang disusun peneliti. Reliabilitas tes dicari 

dengan melakukan tes ulang (test retest), dan validitas battery test dianalisis 

dengan menggunakan metode Werry Doolittle. 

HASIL 

 Berdasarkan hasil analisis data menggunakan korelasi product 

moment, dan korelasi ganda dengan menggunakan Werry Doolittle, maka 

diperoleh validitas butir, reliabilitas butir, dan validitas battery tes. Ringkasan 

hasil penelitian tersebut disajikan pada Tabel 1 dan 2. 

 Berdasarkan data pada Tabel 1, tersebut, maka t-hitung butir tes dan 

battery tes lebih besar dibanding t-tabel, sehingga ketiga butir tes dan battery 

tes sepaktakraw tersebut valid digunakan untuk mengukur keterampilan 

sepaktakraw anak laki-laki usia 10-13 tahun. 

 

Tabel  1  Ringkasan Validitas Butir dan Battery Tes 

No. Butir Tes r t-hitung t-tabel Kesimpulan 

1 Menimang 0,63 4,34 2,05 Signifikan 

2 Passing 0,54 3,36 2,05 Signifikan 

3 Service 0,49 2,98 2,05 Signifikan 

4 Battery tes 0,69 5,10 2,05 Signifikan 

 

Tabel 2 Ringkasan Reliabilitas Butir Tes 

No. Butir Tes r t-hitung t-tabel Kesimpulan 

1 Menimang 0,63 4,28 2,05 Signifikan 

2 Passing 0,85 8,40 2,05 Signifikan 

3 Service 0,89 10,14 2,05 Signifikan 
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 Dari hasil perhitung pada Tabel 2, maka t-hitung seluruh butir tes, lebih 

besar dibanding dengan t-tabel, sehingga ketiga butir tes sepaktakraw tersebut 

reliabel. 

 

PEMBAHASAN 

 Penyusunan tes keterampilan bermain sepaktakraw tersebut bertujuan 

untuk memperoleh instrumen tes keterampilan bermain sepaktakraw yang 

valid dan reliabel, untuk anak laki-laki umur 10-13 tahun.  

 

Validitas Instrumen 

 Validitas instrumen keterampilan bermain sepaktakraw ini dicari dengan 

cara membandingkan hasil tes keterampilan bermain sepaktakraw buatan 

peneliti, dengan penilaian yang dilakukan oleh tiga orang juri (judge) sebagai 

kriterion. Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan korelasi product 

moment untuk memperoleh validitas butir tes, dan analisis Werry Doolittle 

untuk memperoleh validitas Battery. Berdasarkan hasil perhitungan pada 

Tabel 1, maka ketiga butir tes dan battery tes sepaktakraw tersebut valid untuk 

mengukur keterampilan bermain sepaktakraw anak laki-laki usia 10-13 tahun. 

Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas instrumen keterampilan bermain sepaktakraw ini dicari 

dengan cara melakukan tes ulang, untuk setiap butir tes. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada Tabel 2, maka diperoleh t-hitung butir tes menimang = 4,28, 

passing = 8,40, dan service = 10,14, lebih besar dibanding t-tabel sebesar 2,05. 

Dengan demikian ketiga butir tes sepaktakraw tersebut reliabel untuk 

mengukur keterampilan bermain sepaktakraw anak laki-laki usia 10-13 tahun. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Butir tes menimang, passing, dan service, berdasarkan analisis butir dan 

analisis battery, valid untuk mengukur keterampilan bermain sepaktakraw 

anak laki-laki usia 10-13 tahun. 

2. Butir tes menimang, passing, dan service, reliabel untuk mengukur 

keterampilan bermain sepaktakraw anak laki-laki usia 10-13 tahun. 

Saran 

1. Kepada guru pendidikan jasmani SD, apabila ingin mengukur keterampilan 

bermain sepaktakraw untuk anak usia 10-13 tahun, hendaknya 

menggunakan tes keterampilan bermain sepaktakraw yang telah peneliti 

susun. 

2. Kepada peneliti lain yang menekuni bidang tes dan pengukuran bidang 

olahraga khususnya sepaktakraw, diharapkan dapat melakukan penelitian 

lanjutan, dengan melibatkan variabel yang lebih banyak, bidang kajian yang 

lebih mendalam, sehingga akan melengkapi khasanah hasil penelitian ini. 
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PEMBELAJARAN PENJAS SD  
DENGAN METODE PENJELAJAHAN GERAK 

M.E. Winarno 

Abstrak: Aktivitas fisik sebagai media untuk mencapai tujuan, meru-
pakan salah satu ciri dari pembelajaran pendidikan jasmani. 
Pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani memiliki rentang 
yang cukup panjang, mulai dari yang berpusat pada guru sampai 
dengan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran pendidikan jasmani 
di SD selama ini, lebih banyak menekankan pada pendekatan yang 
berpusat pada guru, yang menempatkan siswa sebagai objek, 
sehingga perlu dikembangkan alternatif lain, dimana siswa 
merupakan subjek dari pembelajaran pendidikan jasmani. Upaya 
tersebut dapat dilakukan melalui metode penjelajahan gerak, untuk 
mencapai tujuan pendidikan jasmani. 

Kata Kunci: Metode pembelajaran, pendidikan jasmani, penjelajahan 
gerak, pembelajaran pendidikan jasmani SD. 

 

Mata pelajaran pendidikan jasmani di SD merupakan salah satu mata pel-

ajaran wajib dengan kedudukan yang sama dibanding dengan mata pelajaran 

yang lain. Mata pelajaran ini bersama-sama dengan mata pelajaran lain, 

bertujuan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Secara garis 

besar pendidikan jasmani di Indonesia menurut SK Mendikbud 0413/U/1987, 

bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, neuromuskuler, 
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intelektual, dan emosional (Depdikbud, 1987). Tujuan tersebut selaras dengan 

pendapat Ateng, yang menyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan 

bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan mengem-

bangkan individu secara organik, neuro muskuler, intelektual dan emosional 

(Ateng, 1993). Tujuan tersebut akan dapat dicapai, apabila siswa memiliki 

kemampuan gerak dasar yang memadai, untuk mengikuti mata pelajaran 

pendidikan jasmani. 

 Kurikulum pendidikan jasmani Sekolah Dasar tahun 1993, memuat dua 

materi yaitu: materi pokok (utama) dan materi pilihan. Materi pokok adalah, 

materi yang wajib disajikan pada setiap catur wulan mulai dari kelas I SD 

sampai kelas VI. Sedangkan materi pilihan, adalah beberapa materi yang 

disediakan untuk dipilih dan disajikan oleh guru pendidikan jasmani 

(Depdikbud, 1993), sesuai dengan budaya masyarakat, kondisi dan situasi 

yang dimiliki oleh suatu sekolah. Materi pokok dalam Garis-garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP) SD meliputi: atletik, senam, permainan, dan 

pendidikan kesehatan. Sedangkan materi pilihan yang disediakan meliputi: 

renang, pencak silat, tenis meja, tenis, dan sepaktakraw (Depdikbud, 1993). 

 Pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani di SD harus mempertim-

bangkan keseluruhan kepribadian anak, baik fisik maupun psikologis, 

sehingga pengukuran proses dan produk pembelajaran, memiliki kedudukan 

yang sama pentingnya. Pembelajaran pendidikan jasmani melalui aktivitas 

bermain sepaktakraw dilakukan dengan memodifikasi beberapa komponen 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Modifikasi tersebut antara lain: 

sarana dan prasarana, peraturan permainan, pendekatan pembelajaran, dan 

komponen-komponen lain sesuai dengan karakteristik anak. Modifikasi 

permainan sesuai dengan tahap perkembangan anak tersebut, diharapkan 

akan diperoleh kemajuan yang berarti. 

 Keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani di SD, ditentukan oleh 

tersedianya berbagai faktor penunjang pembelajaran secara memadai. Faktor-
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faktor tersebut antara lain adalah: tersedianya sumber daya manusia sesuai 

dengan standar kompetensi guru pendidikan jasmani SD, tersedianya sarana 

dan prasarana yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas sebagai 

penunjang pembelajaran pendidikan jasmani, dan beberapa faktor lain yang 

menunjang pembelajaran pendidikan jasmani. 

 Kendala-kendala umum yang banyak ditemukan di SD antara lain: (1) 

tidak semua SD memiliki guru mata pelajaran pendidikan jasmani, yang 

memiliki latar belakang pendidikan khusus sebagai tenaga pengajar pen-

didikan jasmani, sehingga diperkirakan tambah memperburuk proses pembel-

ajaran pendidikan jasmani, (2) minimnya jumlah jam pelajaran pendidikan 

jasmani SD, dua jam per minggu, yang secara teoritik tidak memiliki pengaruh 

terhadap kebugaran jasmani dan keterampilan motorik siswa, (3) sarana dan 

prasarana yang ada di SD tidak lengkap sesuai dengan kurikulum, sehingga 

pembelajaran pendidikan jasmani disajikan ala kadarnya, tidak dapat 

dilaksanakan sesuai dengan kurikulum, (4) kuantitas dan kualitas sarana dan 

prasarana pendidikan jasmani tidak sebanding dengan jumlah siswa, sehingga 

waktu belajar siswa lebih banyak digunakan untuk menunggu giliran dibanding 

dengan aktivitas fisik yang dilakukan, (5) kebijakan pemerintah dengan mata 

pelajaran tertentu masuk Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA), memunculkan 

persepsi bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani dianggap kurang penting, 

karena tidak masuk EBTA, akibatnya pendidikan jasmani kurang mendapat 

perhatian siswa. Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa mata pelajaran 

pendidikan jasmani dianggap sebagai mata pelajaran pelengkap, (6) 

penggunaan metode pembelajaran konvensional, yang meng-anggap siswa 

sebagai objek bukan sebagai subjek pembelajaran, hal tersebut 

mengakibatkan kreativitas dan tanggung jawab siswa rendah, dan (7) berbagai 

kondisi lain yang kurang menunjang pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani di SD. 



Pembelajaran Pendidikan Jasmani SD 

 

113 

 Beberapa kendala dana keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan 

jasmani yang dimiliki suatu sekolah, memerlukan kreativitas guru untuk 

mengatasi kendala yang dihadapi, sehingga pembelajaran pendidikan jasmani 

tetap dapat dilakukan dengan baik. Otoritas guru untuk merancang, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani 

diperlukan, agar pembelajaran pendidikan jasmani sesuai dengan rencana 

yang telah dilakukan. 

 Dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah (SD), 

beberapa aktivitas fisik yang disajikan dalam kurikulum dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran pendidikan jasmani, seperti atletik, renang, 

senam, dan permainan. 

 Pembelajaran pendidikan jasmani di SD selama ini lebih banyak 

menekankan pada pembelajaran dengan gaya komando, dimana guru pen-

didikan jasmani memiliki peran yang lebih dominan dibanding dengan siswa 

dalam proses pembelajaran, mulai dari tahap persiapan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, dibanding dengan 

siswa. Pembelajaran dengan metode ini kurang memberi kesempatan pada 

anak untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan potensi yang dimiliki 

anak, konsekuensinya interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran 

pendidikan jasmani adalah interaksi satu arah, yaitu dari guru kepada siswa. 

Walaupun pembelajaran pendidikan jasmani dengan gaya komando memiliki 

kekurangan, namun masih juga memiliki beberapa kelebihan, salah satunya 

adalah guru lebih mudah mengontrol aktivitas anak.  

Pembelajaran sepaktakraw dengan metode penjelajahan gerak mem-

berikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk melakukan dan 

mengembangkan keterampilan gerak tertentu sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki. Optimalisasi metode pembelajaran ini hanya dapat dilakukan 

apabila sarana dan prasarana yang digunakan seimbang dengan jumlah 
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siswa, sehingga setiap siswa akan mampu memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang ada secara optimal. 

 Berpijak dari permasalahan yang dihadapi guru-guru pendidikan 

jasmani di SD tersebut, maka peneliti menganggap metode pembelajaran 

merupakan salah satu komponen penting yang memiliki kaitan erat dengan 

efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani di SD. Pembelajaran pendidikan 

jasmani yang berpusat pada guru (teacher-centre), menempatkan siswa 

sebagai objek pembelajaran, sehingga interaksi dalam proses belajar 

mengajar hanya terjadi satu arah, dari guru ke siswa, akibatnya siswa tidak 

dapat meng-aktualisasikan kemampuannya secara optimal, karena instruksi-

instruksi tertentu yang dilakukan oleh guru.  

 Untuk dapat mengembangkan kemampuan anak secara optimal melalui 

pendidikan jasmani, maka diperlukan metode pembelajaran yang menempat-

kan siswa sebagai subjek pembelajaran, dengan interaksi belajar dua arah 

atau lebih, dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, dan dari siswa kepada siswa 

lain. Model interaksi tersebut menempatkan siswa sebagai subjek 

pembelajaran, dan mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih besar 

dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Dengan metode 

pembelajaran tersebut diharapkan kemampuan dan kreativitas anak akan 

berkembang secara optimal.  

 Bertolak dari kondisi yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani tersebut, maka efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani dirasa 

perlu ditingkatkan dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu yang 

menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran (student-centre), sehingga 

akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani. Meningkatnya keterlibatan dan tanggung jawab tersebut diharapkan 

akan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani, yang 

ditandai dengan berkembangnya kemampuan fisik, psikomotorik, kognitif dan 

afektif siswa secara optimal. 
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HAKIKAT METODE PEMBELAJARAN 

 Metode menurut Gerlach (1980) adalah suatu rencana yang disusun 

secara sistematis untuk menyajikan informasi. Metode sebagai bagian penting 

dalam proses belajar mengajar sebaiknya disusun secara sistematis agar 

memudahkan siswa dalam menerima informasi. 

 Metode pembelajaran menurut Louisell (1992), berisi tentang gaya 

mengajar, yang secara signifikan dipengaruhi oleh cara guru dalam penyam-

paian informasi yang telah dimiliki. Tiga faktor utama yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi gaya mengajar, yaitu: focus of delivery, tingkat berpikir 

dan tipe aktivitas. 

 Menurut Degeng (1989) variabel pengajaran meliputi: (1) kondisi peng-

ajaran, (2) metode pengajaran dan (3) hasil pengajaran. Kondisi pengajaran 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efek metode dalam 

meningkatkan hasil pengajaran, hal ini disebabkan kondisi pengajaran ber-

interaksi dengan metode pengajaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa metode 

pengajaran merupakan cara-cara tertentu yang dipilih dan digunakan untuk 

mencapai hasil pengajaran. Variabel metode pengajaran diklasifikasikan 

menjadi tiga yaitu: (1) strategi pengorganisasian, (2) strategi penyampaian, 

dan (3) strategi pengelolaan. 

 Dari pendapat di depan dapat dinyatakan bahwa metode merupakan 

suatu cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pemilihan 

metode salah satunya didasarkan pada karakteritik anak dan karakteristik 

materi sajian. 

 Metode dan materi pembelajaran pendidikan jasmani yang paling tepat 

di SD adalah dilakukan dengan cara bermain dan permainan. Gerak 

permainan adalah manipulasi terbuka, yang didalamnya berisi kandungan 

gerak non-lokomosi dan lokomosi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa titik tekan 

pembelajaran pendidikan jasmani di SD adalah penyempurnaan fungsi gerak. 

Latihan-latihan bagi anak hendaknya bersifat menyeluruh dan cenderung 
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kearah cabang-cabang olahraga, sesuai dengan makin meningkatnya usia 

mereka (Ateng, 1993). 

 Dua pendekatan berikut dapat dipilih dan digunakan dalam pembel-

ajaran pendidikan jasmani, yang meliputi: (1) gaya yang berpusat pada guru 

(teacher-centered style) dan (2) gaya yang berpusat pada siswa (student-

centered style). Guru pendidikan jasmani dapat menggunakan pendekatan 

yang berpusat pada guru untuk pembelajaran pendidikan jasmani yang 

bersifat klasikal, tetapi untuk kegiatan olahraga di perkumpulan-perkumpulan 

(club) dan kegiatan ekstra kurikuler lebih tepat digunakan pendekatan yang 

berpusat pada siswa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kedua gaya mengajar 

tersebut tidak saling exclusive keduanya dapat saling overlapping (Bucher, 

1983). 

 Menurut aliran psikologi behavioristik, keberhasilan belajar sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Lingkungan yang kondusif akan 

menunjang keberhasilan belajar. Konsep tersebut selaras dengan karakteristik 

belajar motorik sebagai suatu proses. Untuk memperoleh hasil belajar motorik 

yang baik, maka kondisi lingkungan harus dirancang sedemikian rupa 

sehingga akan tercipta kondisi pembelajaran yang mampu menumbuhkan 

minat dan merangsang kemampuan anak untuk belajar lebih giat, sehingga 

hasil yang diperoleh akan optimal.  

 Upaya merancang situasi eksternal agar terjadi proses belajar yang 

baik sesuai dengan hasil yang diinginkan, disebut sebagai pembelajaran 

(Gagne, 1989). Dalam belajar motorik menurut Lutan (1988) peristiwa 

eksternal yang meliputi faktor-faktor di luar individu yang berpengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap penampilan siswa (si belajar). Tingkat 

kombinasi belajar keterampilan gerak tersebut disajikan pada Bagan 11.1. 

Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan domain 

psikomotor menurut Annarino (1989) diantaranya adalah: penemuan terpimpin 

(guided discovery) dan penjelajahan gerak (movement exploration). Isi materi 
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yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain: (1) aktivitas 

gerak dasar, (2) aktivitas permainan, (3) aktivitas beregu, (4) aktivitas 

berpasangan, dan (5) aktivitas individual. Alat evaluasi yang digunakan untuk 

mengukur dan menilai keberhasilan domain psikomotor dapat berupa: (1) tes 

keterampilan, (2) check list, (3) tes kesegaran jasmani, dan tes motor 

perseptual. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bagan 11.1  Metode Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa dan Guru.  

Sumber: David L. Gallahue, Understanding Motor Developmen: Infants, 
Children, Adolescent (Indianapolis: Bench mark, Press. Inc., 1989), 
p. 505. 

 

Metode Belajar Motorik 

 Belajar motorik menurut Schmidt (1989) adalah belajar yang difokuskan 

pada penguasaan keterampilan gerak melalui respons-respons muskuler 

sebagai hasil dari latihan. Perubahan yang terjadi selama belajar, merupakan 

hasil dari suatu latihan dan pengalaman yang memiliki ciri relatif permanen.  
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 Proses belajar dan penampilan gerak dipengaruhi oleh kondisi internal 

dan eksternal. Kondisi internal mencakup karakteristik yang melekat pada 

individu, seperti tipe tubuh, motivasi atau atribut lainnya yang membedakan 

seseorang dengan orang lain, sedangkan kondisi eksternal mencakup faktor-

faktor yang terdapat diluar individu yang memberikan pengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap penampilan gerak seseorang. Kondisi eksternal 

tersebut meliputi kondisi lingkungan pengajaran, bahkan lingkungan sosial-

budaya yang lebih luas (Lutan, 1988). Dalam belajar atau pengembangan 

keterampilan fisik, tiga tahap perkembangan keterampilan harus memperoleh 

perhatian secara khusus, tahap-tahap perkembangan motorik tersebut 

meliputi: tahap kognitif, asosiatif, dan otomatisasi gerakan. 

 Schmidt (1989) mengutip pendapat Fitts dan Posner yang menjelaskan 

bahwa belajar keterampilan motorik (gerak) berlangsung melalui tiga fase, 

yaitu: (1) fase kognitif, (2) fase asosiatif, dan (3) fase otomatisasi. Sehingga 

ketiga fase tersebut harus diperhatikan dan diikuti dalam pembelajaran 

motorik. 

Fase Kognitif 

 Belajar yang memasuki fase ini banyak melibatkan keterampilan 

intelek-tual. Kegiatan siswa adalah mulai mencoba-coba melaksanakan tugas 

gerak. Pada fase ini siswa harus memahami apa yang diperlukan untuk 

melakukan suatu keterampilan atau tugas gerak tertentu. Siswa harus 

memformulasikan rencana pelaksanaan kegiatan, apabila telah memperoleh 

konsep-konsep verbal yang cukup, maka dia akan dapat mencerna 

keterampilan tersebut sampai pada taraf tertentu.  

 Kegiatan yang harus dilakukan guru pada tahap pertama adalah 

menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan guru adalah informasi 

yang berkaitan dengan tugas gerak yang akan dilakukan siswa. Fase ini 

banyak didominasi oleh kemampuan intelektual. Kegiatan siswa lebih banyak 

didominasi oleh penguasaan konsep tentang tugas gerak yang akan dilaku-
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kan. Siswa masih banyak melakukan kegiatan dengan trial and error, sehingga 

gerakan yang dilakukan masih sering hanya untung-untungan.  

 Dalam konteks pembelajaran sepaktakraw, pada fase ini siswa 

mencoba memformulasikan konsep-konsep verbal dan tugas gerak yang akan 

dilakukan, kedalam permainan sepaktakraw. Pemain sepaktakraw baru dapat 

memformulasikan gerakan teknik dasar, seperti service, menimang, dan 

passing dalam bentuk konseptual, sehingga apabila mereka melakukan 

latihan, maka gerakan yang dilakukan masih berbentuk trial and error, dalam 

bentuk gerakan yang terlihat kasar.  

Fase Asosiatif 

 Pada fase ini, informasi verbal sudah mulai ditinggalkan, dan si pelaku 

memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola gerakan yang baik 

dan benar. Permulaan dari fase ini ditandai oleh makin efektifnya cara-cara 

siswa melaksanakan tugas gerak, dan mereka mulai mampu menyesuaikan 

diri dengan keterampilan yang dilakukan. Pada fase ini siswa melaksanakan 

latihan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun secara 

konseptual. Fase ini merupakan fase fiksasi, pada fase ini gerakan yang 

dilakukan siswa tidak lagi untung-untungan, tetapi makin konsisten. Gerakan 

siswa makin terpola, dan mereka mulai menyadari kaitan antara gerak yang 

dilakukan dengan hasil yang dicapai. 

 Fase asosiatif merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru pendidik-

an jasmani pada tahap kedua. Informasi yang disampaikan guru pada fase 

kognitif akan diterima siswa sebagai masukan dalam melaksanakan kegiatan 

pada fase afektif. Pada fase ini siswa mulai mencoba melaksanakan tugas 

sesuai dengan informasi yang diterima, dan siswa melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan rencana yang telah diformulasikan dalam pikiran. Kegiatan 

yang dilakukan pada fase ini berupa keterampilan gerak dengan tingkat 

keajegan yang lebih tinggi, dibanding dengan tingkat pertama (fase kognitif), 

gerakan-gerakan yang dilakukan masih didasarkan pada pemikiran.   
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Fase Otomatisasi 

 Fase ini merupakan fase terakhir dari belajar gerak. Pada fase ini 

penyelesaian suatu tugas atau keterampilan makin ringan, dan ini berarti 

makin menurun beban konsepsi gerak yang dialami oleh siswa. Pembelajaran 

motorik yang sudah memasuki fase ini, akan mampu dilakukan sesuai dengan 

rencana kegiatan. Pada fase ini siswa telah mencapai rangkaian gerakan 

melalui latihan yang sungguh-sungguh, dengan rentangan kesalahan yang 

sudah mulai berkurang. Pola gerakan yang bersifat sementara (belum relatif 

permanen) telah disempurnakan, dan siswa melakukan seluruh pola gerakan 

secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. 

 Pembelajaran gerak yang telah memasuki fase ini, tidak memerlukan 

proses berpikir yang lama seperti tahap sebelumnya, untuk melakukan suatu 

gerakan, karena gerakan yang dilakukan sudah terlatih, sehingga gerakan-

gerakan yang dilakukan sudah terbentuk secara otomatis, melalui latihan yang 

dilakukan dalam waktu yang relatif lama. 

Efektifitas Pembelajaran 

 Metode pembelajaran secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga jenis, yaitu: (1) strategi pengorganisasian pembelajaran yang mengacu 

pada bagaimana memilih, menata urutan, membuat sintesis, dan meringkas isi 

pembelajaran (apakah itu konsep, prosedur, atau prinsip) dalam tingkat mikro 

atau makro; (2) strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu pada 

bagaimana cara menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa, dimana 

media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari strategi ini; dan (3) 

strategi pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada bagaimana 

melakukan interaksi antara siswa dengan strategi-strategi lainnya (Degeng, 

1989). 

 Pengajar sebagai fasilitator harus berusaha memilih suatu strategi yang 

tepat, karena strategi pembelajaran yang efektif merupakan faktor dominan 

untuk menunjang terciptanya suasana belajar mengajar gerak yang berjalan 
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wajar dan bermakna, dan nantinya diharapkan akan terjadi peningkatan hasil 

belajar. Reigeluth, sebagaimana dikutip Degeng (1989) mengemukakan 

bahwa strategi pembelajaran berpeluang besar untuk dapat dimanipulasi oleh 

setiap guru atau pengajar dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Menurut Soemosasmito (1988) strategi pembelajaran yang efektif dapat 

dilakukan dengan cara guru berusaha melibatkan siswa secara tepat terhadap 

mata pelajaran tertentu, dengan persentase keterlibatan siswa yang tinggi dari 

waktu yang tersedia, dengan suasana belajar yang akrab dan ramah, dan 

memperhatikan kemanfaatan pembelajaran bagi siswa. 

 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar 

secara umum menurut Sumadi (1981) meliputi: (l) bahan yang dipelajari; (2) 

faktor lingkungan yaitu: lingkungan alami dan lingkungan sosial; (3) faktor 

instrumental, baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak; (4) 

kondisi individu siswa meliputi, minat, motivasi, kecerdasan, bakat dan 

kemampuan kognitif. 

 Tiga faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam proses belajar 

motorik menurut Singer (1980) meliputi: (l) Faktor proses belajar, artinya 

bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam 

melakukan gerakan; (2) Faktor-faktor personal meliputi, ketajaman berpikir, 

persepsi, intelegensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi, 

sikap, jenis kelamin dan usia; (3) Faktor-faktor situasi meliputi, situasi alami 

dan sosial. 

 Dari beberapa pendapat di depan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mempertimbangkan 

kondisi-kondisi tertentu, baik kondisi internal maupun eksternal, yang 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. 

METODE PENJELAJAHAN GERAK 

 Metode pembelajaran penjelajahan gerak dikenal dengan istilah gaya 

penjelajahan (exploration style) dapat digunakan secara efektif untuk anak-
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anak pada tingkat sekolah dasar. Proses eksplorasi ini memberikan 

keuntungan menumbuhkan minat anak untuk melakukan eksplorasi dan 

eksperimen (Gabbard, 1987). Lebih lanjut dikemukakan bahwa gaya mengajar 

ini lebih terbuka dan memberikan peluang bagi anak untuk berkembang, 

dibanding dengan gaya penemuan terpimpin dan pemecahan masalah. 

 Menurut Gallahue (1989) metode pembelajaran penjelajahan gerak 

(movement exploration method) merupakan salah satu bagian dari problem 

solving: child-centered methods of teaching. Karena fokus pembelajaran 

dominan pada siswa, pendekatan ini memberikan kesempatan secara luas 

terhadap siswa untuk melakukan eksplorasi gerakan. Hal tersebut selaras 

dengan pendapat Bucher yang menyatakan bahwa kegiatan ekstra kurikuler 

lebih tepat digunakan pendekatan yang berpusat pada siswa.  

 Metode pembelajaran penjelajahan gerak dapat diterapkan untuk 

pembelajaran sepaktakraw di SD, menurut Annarino (1980) selaras dengan 

karakteristik anak-anak usia 10-13 tahun, yang suka bermain, berlomba, 

berkelompok, dan melakukan kerja sama (sosialisasi). Dengan demikian 

metode pembelajaran penjelajahan gerak dapat diterapkan di SD karena 

sesuai dengan karakteristik anak. 

 Titik tekan pembelajaran penjelajahan gerak adalah, pembelajaran 

yang mengoptimalkan kemampuan siswa, untuk melakukan eksplorasi 

gerakan, sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan irama setiap individu, 

sehingga siswa dapat mengoptimalkan teknik dasar bermain sepaktakraw, 

pada akhirnya mereka akan terampil melakukan service, menimang bola, dan 

passing. Materi sajian dirancang guru untuk disajikan secara klasikal, namun 

pada pelaksanaan bersifat individual sesuai dengan kemampuan masing-

masing individu. Umpan balik diberikan kepada setiap individu yang 

mengalami kesulitan, dan dilaksanakan setelah proses belajar berlangsung. 

 Model metode pembelajaran merupakan salah satu variabel pengajaran 

yang turut memberikan sumbangan terhadap hasil belajar atau hasil latihan 



Pembelajaran Pendidikan Jasmani SD 

 

123 

siswa, hasil belajar yang dimaksud dapat berupa hasil belajar domain fisik, 

domain psikomotor, domain kognitif, dan domain afektif (Annarino, 1980). 

 Beberapa keuntungan pembelajaran pendidikan jasmani yang meng-

gunakan metode penjelajahan gerak antara lain adalah: siswa dapat berparti-

sipasi aktif sesuai dengan kemampuan dan kemauan siswa, intensitas 

aktivitas fisik, dan irama latihan ditentukan sendiri oleh siswa, sehingga 

peluang untuk berperan aktif lebih tinggi dibanding dengan metode penemuan 

terpimpin. Kreativitas siswa akan berkembang sesuai dengan kemampuan dan 

kemauan siswa, karena berkurangnya pembatasan-pembatasan tertentu, yang 

mungkin akan menjadi hambatan bagi kreativitas siswa. Tingkat kegembiraan 

siswa akan lebih teraktualisasi sesuai dengan kemauan siswa, karena adanya 

kebebasan untuk melakukan aktivitas fisik. Pemberian kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk melakukan aktivitas fisik tersebut diharapkan 

akan mampu mengembangkan kemampuan siswa secara optimal.  

 Dengan menggunakan metode pembelajaran penjelajahan gerak, lebih 

memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan 

dan kreativitasnya, untuk mengoptimalkan kemampuan siswa, dengan 

melakukan eksplorasi gerakan, sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan 

irama setiap individu, sehingga siswa dapat mengoptimalkan teknik dasar 

bermain sepaktakraw. 

 

Hakikat Kemampuan Motorik 

 Setiap kegiatan olahraga akan berjalan dengan baik, apabila para 

pemain memiliki kemampuan motorik yang memadai, termasuk juga untuk 

para pemain sepaktakraw. Kemampuan motorik didefinisikan sebagai 

kemampuan yang mantap untuk menampilkan keterampilan motorik umum 

atau fundamental, eksklusif, dari teknik cabang olahraga tertentu secara 

khusus (Barrow, 1979). Lebih lanjut dikemukakan oleh Barrow (1979) bahwa 

kemampuan motorik umum adalah kemampuan individu untuk menampil-kan 
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berbagai aktivitas olahraga. Kemampuan untuk menampilkan aktivitas otot-

otot besar secara sukses, yang memerlukan koordinasi neuro-muskuler 

seperti; jalan, lari, melompat dan bermain, yang melibatkan berbagai keteram-

pilan fundamental. 

 Kemampuan motorik (motor ability) merupakan kualitas kemampuan 

umum yang dapat membantu kemampuan khusus di masa depan. Kemam-

puan motorik dipandang sebagai kemampuan yang memberikan dukungan 

terhadap keberhasilan tugas-tugas kemampuan motorik secara khusus 

(Kirkendall, 1980). Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap cabang olahraga baik 

individual maupun tim memerlukan keterampilan khusus yang berbeda-beda. 

Kadang-kadang diperlukan kombinasi tertentu yang unik, seperti kombinasi 

kekuatan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan, kecepatan, ketepatan, dan 

lain-lain (Kirkendall, 1980). 

 Berdasarkan pengertian di depan, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan motorik merupakan kemampuan yang memberikan dukungan 

terhadap keberhasilan tugas-tugas gerak olahraga. 

 Salah satu bagian penting dari pengembangan anak, khususnya  

perkembangan  motorik  anak  adalah kesegaran jasmani (physical fitness) 

(Corbin, 1980). Tiga aspek kesegaran jasmani yang dapat dikembangkan 

pada setiap individu, meliputi: (a) aspek yang berhubungan dengan 

kesehatan, (b) aspek yang berhubungan dengan keterampilan motorik, dan (c) 

kombinasi kedua aspek (Corbin, 1980). 

 Ditinjau dari perkembangan motorik, anak kelas IV sampai dengan 

kelas VI Sekolah Dasar atau anak usia 10-13 tahun, merupakan masa akhir 

perkembangan gerak dasar (Pate, 1984), yang sudah dimiliki setiap anak, dan 

menjadi dasar bagi penghalusan gerak pada tahap perkembangan motorik 

berikutnya. Tiga macam gerak dasar yang perlu dikembangkan secara optimal 

pada masa anak-anak, yaitu: (a) gerak lokomotor, (b) gerak non-lokomotor, 

dan (c) gerak manipulatif (Harrow, 1977). Dengan demikian berbagai aktivitas 
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fisik yang dilakukan dalam upaya perbaikan kesegaran jasmani dan kesehatan 

anak sekolah dasar tidak dapat lepas dari pengembangan gerak dasar. 

 Pendidikan jasmani pada masa sekolah dasar, seharusnya lebih meng-

utamakan pada fungsi pembentukan organ (Ateng, 1993), dengan demikian 

pendidikan jasmani di sekolah dasar berkewajiban mengembangkan fungsi 

gerak organ tubuh anak secara menyeluruh. Pengembangan anak secara 

multilateral melalui belajar dan bermain berbagai keterampilan olahraga, sulit 

dilakukan di sekolah dasar, hal tersebut salah satunya disebabkan karena 

waktu jam pelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar sangat terbatas. 

a. Kemampuan Motorik Anak SD 

 Pembelajaran pendidikan jasmani di SD harus menempatkan siswa 

sebagai anak, dan bukan dipandang sebagai miniatur dari orang dewasa, 

sehingga pengembangan keterampilan motorik anak harus mempertimbang-

kan tingkat kematangan fisik, psikologis, dan kematangan sosial anak. Dengan 

demikian, materi pelajaran, metode pembelajaran, sarana prasarana yang 

digunakan dan alat evaluasi disesuaikan dengan taraf perkembangan, 

karakteristik dan kebutuhan anak. 

 Terkait dengan belajar keterampilan motorik, siswa yang berada di 

kelas IV sampai dengan VI sekolah dasar, telah memiliki keterampilan untuk 

melakukan berbagai gerak dasar, tetapi masih memerlukan keseimbangan 

untuk mengendalikan tubuh terhadap ruang dan waktu (Corbin, 1980). 

Terdapat dua faktor yang paling berpengaruh terhadap keseimbangan pada 

usia SD adalah: kekuatan dan daya tahan otot tungkai. Kekuatan dan  daya 

tahan otot tungkai  meningkat sesuai dengan umur dan latihan (Haywood, 

1986). 

 Pemahaman karakteristik anak SD merupakan salah satu hal penting 

yang perlu diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani SD. Dasar pemahaman 

tersebut diperlukan untuk memahami kondisi riil karakteristik anak SD, 
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sehingga pembelajaran pendidikan jasmani akan dapat dilakukan dengan 

baik.  

 Karakteristik anak-anak 10-13 tahun, sebagai berikut: (l) pertumbuhan 

relatif setabil; (2) anggota badan tumbuh dengan cepat; (3) pada masa pra 

remaja terjadi beberapa perubahan pinggul dan bahu, baik anak laki-laki 

maupun perempuan; (4) keseimbangan berkembang dengan baik; (5) pola 

gerak dasar menjadi lebih baik; (6) koordinasi mata tangan meningkat, begitu 

juga gerak manipulatif; (7) kekuatan dan daya tahan meningkat; (8) 

memerlukan latihan untuk peningkatan keterampilan, memperoleh status 

sosial dan mengembangkan daya tahan; (9) kematangan sosialisasi 

meningkat (Espenschade, 1980). 

 Deskripsi karakteristik anak usia 10-13 tahun adalah sebagai berikut: (l) 

rata-rata tidak terdapat perbedaan tinggi dan berat badan antara anak 

perempuan dan laki-laki; (2) pertumbuhan kepala dan otak mulai stabil; (3) 

pertumbuhan jaringan otot dan tulang antara anak perempuan dan laki-laki 

relatif tidak berbeda; (4) semua jaringan dalam proses pertumbuhan; (5) 

setelah usia sembilan tahun pertumbuhan anak perempuan lebih cepat 

dibanding dengan anak laki-laki (Corbin, 1980). 

 Perkembangan fisiologis, psikologis dan sosiologis anak usia 10-13 

tahun di deskripsikan oleh Annarino (1988) sebagai berikut: Karakteristik 

fisiologis: (1) koordinasi keterampilan gerak dasar meningkat; (2) daya tahan 

bertambah; (3) pertumbuhan mantap; (4) koordinasi mata tangan membaik; (5) 

keberadaan postur tubuh (terhadap ruang dan waktu) masih lemah; (6) secara 

fisiologis  anak perempuan lebih mantap dibanding dengan anak laki-laki; (7) 

mulai tumbuh gigi permanen; (8) perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh; 

(9) sering kecelakaan karena mobilitas. Karakteristik psikologis: (l) 

jangkauan perhatian bertambah; (2) kemampuan rasional bertambah: (3) 

imajinatif, menyukai suara dan gerak ritmik; (4) suka meniru pujaannya; (5) 

minat dalam organisasi bermain bertambah, tetapi masih sulit untuk menerima 
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peraturan yang kompleks; (6) menyenangi ulangan aktifitas; (7) menyukai 

aktifitas yang bersifat kompetitif. Karakteristik sosiologis: (l) gampang naik 

darah dan mudah tersinggung karena kritikan; (2) sesekali suka membual; (3) 

suka menggoda dan mendorong satu sama lain; (4) kadang berpenampilan 

yang tidak sebenarnya; (5) senang berteman tetapi tidak ada tanda-tanda 

adanya teman khusus; (6) berkeinginan untuk mengetahui sesuatu yang 

asing; (7) ingin diakui dalam kelompok; (8) menjadi lebih bebas tetapi 

memerlukan perlindungan yang lebih dewasa; (9) sering kelihatan sembrono, 

gaduh dan cerewet; (l0) menyukai aktifitas kelompok daripada individu; (ll) 

senang berpikir apabila diperlukan; (l2) sering menunjukkan kontradiksi sosial; 

(l3) mengangkat dan mengikuti pemimpin dalam organisasi kelompok bermain; 

(l4) cenderung membandingkan kemampuan dengan yang lain dan sering 

membuat perhatian karena kurang terampil, kegagalan dan ketidakwibawaan; 

(l5) mulai mengenal kebutuhan; (l6) dapat memonitor permasalahan sosial dan 

menjaga kelompoknya agar tetap utuh; (l7) teman yang jahat dikucilkan; (l8) 

secara sederhana ciri seksual mulai tampak. 

 Bertolak dari karakteristik di depan, maka anak SD berkembang dengan 

baik dari aspek fisik, motorik, psikologis maupun sosiologis apabila 

pembelajaran pendidikan jasmani di SD dilakukan dengan baik. Karakteristik 

anak SD kelas IV sampai dengan kelas VI mulai memasuki tahap 

pengembangan keterampilan, dengan kualitas gerakan pada tahap perbaikan 

keterampilan (Pate, 1984). Berdasarkan karakteristik tersebut, maka fokus 

utama pembelajaran pendidikan jasmani di SD kelas IV sampai dengan kelas 

VI harus diarahkan pada upaya melakukan latihan dengan frekuensi se-sering 

mungkin, sehingga sasaran perbaikan keterampilan akan terbentuk melalui 

latihan. 

 Berpijak pada karakteristik anak usia 10-13 tahun di depan, maka salah 

satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan jasmani 
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adalah latihan keterampilan gerak yang dilakukan adalah menggunakan beban 

tubuh sendiri jangan menggunakan beban tambahan dari luar. 

 

PENUTUP 

 Pembelajaran pendidikan jasmani di SD dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode pembelajaran penjelajahan gerak, yang menempatkan 

siswa sebagai subjek. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya 

meningkatkan efektifitas pembelajaran pendidikan jasmani di SD. 
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PEMBELAJARAN SEPAKTAKRAW;  
Eksperimen di SDN Gondanglegi, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur 

M. E. Winarno  

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh metode 
penjelajahan gerak dan penemuan terpimpin terhadap keterampilan 
bermain sepaktakraw siswa SD kelas 4, 5, dan 6. Penelitian dilakukan di 
SDN Gondanglegi Kab. Malang, Jawa Timur, dengan disain faktorial 2 X 2. 
Sampel penelitian sejumlah 40 siswa diambil dengan teknik acak sederhana; 
20 siswa memiliki kemam-puan motorik tinggi, dan 20 siswa dengan 
kemampuan motorik rendah. Hasil penelitian ini adalah:  (1) secara 
keseluruhan metode penjelajahan gerak lebih baik dibanding dengan 
penemuan terpimpin, (2) metode penjelajahan gerak lebih baik dibanding 
dengan penemuan terpimpin dalam meningkatkan keterampilan bermain 
sepaktakraw untuk kemampuan motorik tinggi, (3) untuk kemampuan 
motorik rendah, tidak terdapat perbedaan antara metode penjelajahan gerak 
dan penemuan terpimpin dalam meningkatkan keterampilan bermain 
sepaktakraw, (4) tidak terdapat interaksi antara metode dan keteram-pilan 
motorik untuk keterampilan bermain sepaktakraw. 

Kata Kunci: Metode pembelajaran, pembelajaran penjelajahan gerak, 
pembelajaran penemuan terpimpin, sepaktakraw, siswa sekolah dasar. 

Sepaktakraw merupakan cabang olahraga tradisional yang muncul dan 

berkembang di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Perkembangan 

sepaktakraw di Indonesia secara strategis dimulai ketika permainan ini masuk 

sebagai materi pilihan dalam kurikulum mata pelajaran pendidikan jasmani. 

Masuknya sepaktakraw sebagai materi pilihan tersebut memiliki efek yang 
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begitu luas, sehingga sepaktakraw mulai dipelajari dan dimainkan oleh anak-

anak di lingkungan sekolah. Sosialisasi melalui sekolah tersebut, ternyata 

cukup efektif dalam upaya pengembangan sepaktakraw di tanah air. 

 Kurikulum pendidikan jasmani Sekolah Dasar, memuat dua materi 

yaitu: materi pokok (utama) dan materi pilihan. Materi pokok dalam Garis-garis 

Besar Program Pengajaran (GBPP) SD meliputi: atletik, senam, permainan, 

dan pendidikan kesehatan. Sedangkan materi pilihan yang disediakan 

meliputi: renang, pencak silat, tenis meja, tenis, dan sepaktakraw (Depdikbud, 

1993). 

Hakikat Keterampilan Bermain Sepaktakraw 

 Sepaktakraw merupakan cabang olahraga permainan yang dimainkan 

oleh dua regu yang saling berhadapan dan dipisahkan oleh sebuah net 

dengan ketinggian 1,52 meter. Permainan ini dimulai dengan service, yang 

dilakukan tekong ke daerah lapangan lawan. Pemain regu lawan memainkan 

bola menggunakan seluruh anggota badan selain tangan, setiap regu paling 

banyak boleh memainkan bola dengan tiga kali sentuhan. Jumlah pemain 

masing-masing regu terdiri dari tiga orang pemain, (tekong, apit kiri, dan apit 

kanan) dengan seorang pemain cadangan (PB. Persetasi, 1996). 

 Sebagai permainan beregu, sepaktakraw dimainkan di atas lapangan 

empat persegi panjang, dengan permukaan yang rata, baik di tempat terbuka 

(outdoors) maupun di ruangan tertutup (indoors), yang bebas dari rintangan 

(PB. Persetasi, 1994). Permainan sepaktakraw memiliki beberapa teknik 

dasar, yang menurut Suhud (1990) meliputi teknik: (1) service yang dilakukan 

tekong, (2) menimang, (3) smash, (4) heading, dan (5) block. 

 Penguasaan keterampilan sepaktakraw diperlukan, agar permainan 

dapat berjalan dengan baik. Keterampilan yang dimaksud dapat berupa 

keterampilan individual, dan keterampilan penguasaan pertandingan. 

Keterampilan individual meliputi: sepak sila, sepak kuda, sepak petik, sepak 

badik, sepak cangkuk, menggunakan paha, dan menyundul bola (heading). 
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Sedangkan keterampilan penguasaan pertandingan meliputi: sepak mula, 

timangan, memberikan umpan (passing), melakukan smash, dan melakukan 

block (Rachman, 1996). Beberapa teknik khusus yang harus dikuasai para 

pemain sepaktakraw menurut Bahar (1997) antara lain: (1) service, (2) 

menerima service (bola pertama), (3) umpan (hantaran), (4) smash, dan (5) 

block. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di depan, maka dapat disimpulkan 

bahwa teknik dasar bermain sepaktakraw meliputi: (1) service yang dilakukan 

tekong, (2) menimang bola, (3) smash, (4) heading, dan (5) block. 

 Kelima teknik dasar di depan merupakan teknik dasar umum yang 

harus dikuasai oleh para pemain sepaktakraw, sedangkan teknik dasar khusus 

yang harus dikuasai oleh pemain sepaktakraw adalah: sepak sila, sepak 

cungkil, sepak kuda, kibas luar, kibas dalam, dsb. Teknik khusus ini diperlukan 

sesuai dengan posisi pemain dalam permainan dan pertandingan. 

 Istilah keterampilan (skill) sangat terkait dengan konteks pembicaraan. 

Keterampilan memiliki sinonim dengan kata tindakan atau tugas (act atau 

task), dan keterampilan dapat juga digunakan untuk menyatakan kualitas 

penampilan, (Magill, 1980). Kemampuan menampilkan tindakan atau tugas 

tersebut biasa dikenal dengan istilah keterampilan. Keterampilan dalam 

konteks belajar dan penampilan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori; 

(1) keterampilan digunakan untuk melakukan suatu tindakan atau tugas dan 

(2) keterampilan yang merupakan kualitas dari sebuah penampilan (kurang 

terampilan) (Zaichkowsky, 1986). 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan sepaktakraw 

adalah suatu aktivitas fisik yang melibatkan gerakan halus dan kasar, dengan 

menggunakan tingkat kemahiran tertentu pada saat melakukan service, 

menimang bola, melakukan passing, smash, dan block, yang banyak 

melibatkan keterampilan terbuka, dengan arah dan kecepatan bola yang sulit 

diprediksi. 
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Hakikat Kemampuan Motorik 

 Kemampuan motorik (motor ability) merupakan kualitas kemampuan 

umum yang dapat membantu kemampuan khusus di masa depan. Kemam-

puan motorik dipandang sebagai kemampuan yang memberikan dukungan 

terhadap keberhasilan tugas-tugas kemampuan motorik secara khusus 

(Kirkendall, 1980). Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap cabang olahraga baik 

individual maupun tim memerlukan keterampilan khusus yang berbeda-beda. 

Kadang-kadang diperlukan kombinasi tertentu yang unik, seperti kombinasi 

kekuatan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan, kecepatan, ketepatan, dan 

lain-lain. 

 Berdasarkan pengertian di depan, maka dapat dinyatakan bahwa 

kemampuan motorik merupakan kemampuan yang memberikan dukungan 

terhadap keberhasilan tugas-tugas gerak olahraga, termasuk juga keteram-

pilan gerak dalam permainan sepaktakraw. Seorang pemain sepaktakraw 

akan mampu bermain dengan baik, apabila pemain tersebut memiliki 

kemampuan motorik khusus yang baik.  

 Pemain sepaktakraw akan mampu melakukan aktivitas dengan baik 

apabila memiliki tingkat kebugaran fisik yang tinggi, untuk melakukan gerakan-

gerakan yang kompleks. Kebugaran fisik seseorang dapat dikelom-pokkan 

menjadi tiga kategori yaitu: (1) kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan 

dan kesehatan, (2) kebugaran yang berkaitan dengan keteram-pilan motorik 

dan (3) kombinasi antara keterampilan motorik dan kebugaran adalah 

explosive power, yang merupakan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan 

(Corbin, 1980). 

 Ketiga kategori kebugaran fisik tersebut banyak diperlukan dalam 

permainan sepaktakraw. Kesegaran kardiovaskular, kelentukan, kekuatan, 

dan daya tahan otot merupakan aspek kebugaran yang cukup penting, yang 

secara langsung memiliki peranan dalam menunjang peningkatan kondisi fisik 

dan keterampilan seorang pemain sepaktakraw. 
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 Kelincahan, waktu reaksi, keseimbangan, koordinasi, dan  kecepatan 

merupakan aspek kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan gerak, 

aspek-aspek tersebut secara langsung digunakan untuk mendukung keteram-

pilan bermain sepaktakraw, sehingga aspek-aspek tersebut perlu dikembang-

kan dan ditingkatkan.  

 Reaksi gerakan yang dilakukan secara cepat dan tepat, memerlukan 

explosive power yang tinggi, reaksi tersebut diperoleh dari kombinasi gerakan 

antara kekuatan dan kecepatan. Gerakan ini banyak diperlukan oleh para 

pemain sepaktakraw, pada saat pemain melakukan serangan dan pertahanan, 

mengantisipasi dan memainkan bola, sehingga permainan dapat dilakukan 

dengan baik. Dengan demikian, ketiga kebugaran di depan memiliki peranan 

dan kepentingan yang sama dalam mendukung dan meningkatkan 

keterampilan bermain sepaktakraw. Berbagai komponen kemampuan motorik 

yang diperlukan untuk menunjang keterampilan bermain sepaktakraw tersebut 

antara lain: koordinasi mata-kaki, kecepatan gerak, dan kelincahan.  

Hakikat Metode Pembelajaran 

 Metode menurut Gerlach (1980) adalah suatu rencana yang disusun 

secara sistematis untuk menyajikan informasi. Metode sebagai bagian penting 

dalam proses belajar mengajar sebaiknya disusun secara sistematis agar 

memudahkan siswa dalam menerima informasi. Louisell (1992) mengemuka-

kan, metode pembelajaran, berisi tentang gaya mengajar, yang secara 

signifikan dipengaruhi oleh cara guru dalam penyampaian informasi yang telah 

dimiliki. Tiga faktor utama yang dapat digunakan untuk mengidentifi-kasi gaya 

mengajar, yaitu: focus of delivery, tingkat berpikir dan tipe aktivitas. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara sistematis 

yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode pembelajaran 

harus disesuaikan dengan karakteritik anak dan karakteristik materi sajian. 

Metode Penjelajahan Gerak 
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 Metode pembelajaran penjelajahan gerak dikenal dengan istilah gaya 

penjelajahan (exploration style) dapat digunakan secara efektif untuk anak-

anak pada tingkat sekolah dasar. Proses eksplorasi ini memberikan 

keuntungan menumbuhkan minat anak untuk melakukan eksplorasi dan 

eksperimen (Gabbard, 1987). Gaya mengajar ini lebih terbuka dan 

memberikan peluang bagi anak untuk berkembang, dibanding dengan gaya 

penemuan terpimpin. 

 Pandangan lain menyatakan, bahwa metode pembelajaran 

penjelajahan gerak merupakan salah satu bagian dari problem solving: child-

centered methods of teaching (Gallahue, 1989). Fokus pembelajaran berpusat 

pada siswa, pendekatan ini memberikan kesempatan secara luas terhadap 

siswa untuk melakukan eksplorasi gerakan. Hal tersebut selaras dengan 

pendapat Bucher (1983) yang menyatakan bahwa kegiatan ekstra kurikuler 

lebih tepat digunakan pendekatan yang berpusat pada siswa.  

 Metode pembelajaran penjelajahan gerak dapat diterapkan untuk 

pembelajaran sepaktakraw di SD, menurut Annarino (1989) selaras dengan 

karakteristik anak-anak usia 10-13 tahun, yang suka bermain, berlomba, 

berkelompok, dan melakukan kerja sama (sosialisasi). Dengan demikian 

metode pembelajaran penjelajahan gerak dapat diterapkan di SD karena 

sesuai dengan karakteristik anak. 

 Titik tekan pembelajaran penjelajahan gerak adalah, pembelajaran 

yang mengoptimalkan kemampuan siswa, untuk melakukan eksplorasi 

gerakan, sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan irama setiap individu, 

sehingga siswa dapat mengoptimalkan teknik dasar bermain sepaktakraw. 

Metode Penemuan Terpimpin 

 Pembelajaran sepaktakraw dengan metode penemuan terpimpin 

berpijak dari teori pembelajaran Gallahue (1989). Teori ini selaras dengan 

gaya mengajar penemuan terpimpin yang dikembangkan oleh Mosston (1994), 

yang dinyatakan bahwa penyajian materi pelajaran harus dilakukan dengan 
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memberikan petunjuk dan prosedur secara rinci dan jelas. Materi pelajaran 

sepaktakraw dielaborasi sedetil mungkin, agar dapat dipahami dan dilakukan 

dengan mudah oleh siswa. Latihan dilakukan secara berulang-ulang, dengan 

langkah-langkah yang jelas, bagian demi bagian, sehingga siswa akan 

terampil melakukan teknik dasar sepaktakraw melalui panduan yang di 

kembangkan guru pendidikan jasmani. 

 Metode penemuan terpimpin ini dikembangkan dari konsep bahwa, 

dengan panduan yang terstruktur, dielaborasi secara rinci, dan dilakukan 

dengan tahap-tahap latihan yang jelas, akan menunjang peningkatan keteram-

pilan sepaktakraw. Penyusunan panduan tersebut dilakukan oleh guru 

pendidikan jasmani, untuk membantu siswa dalam menemukan keterampilan 

gerak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 Titik tekan metode penemuan terpimpin adalah, materi pelajaran 

dirancang guru dan disajikan secara terstruktur, sebagai panduan bagi siswa 

untuk memperoleh keterampilan yang diinginkan. Perbedan kedua metode 

pembelajaran tersebut disajikan pada Tabel 11.1. 

Tabel  11.1    Perbedaan Metode Pembelajaran Penjelajahan Gerak dan 
Pertemuan Terpimpin 

 

Metode Penjelajahan Gerak Metode Penemuan Terpimpin 

1. Materi pelajaran disajikan 
secara menyeluruh. 

1. Materi pelajaran dielaborasi secara 
rinci, dan disajikan dari yang paling 
sederhana mengarah pada gerakan 
yang kompleks. 

2. Siswa diberikan kebebasan 
untuk melakukan latihan sesuai 
dengan kemampuannya 
masing-masing. 

2. Siswa dipandu secara terus- 
menerus untuk dapat menguasai 
keterampilan yang diharapkan. 

3. Evaluasi dan umpan balik 
diberikan pada saat akhir 
kegiatan pembelajaran. 

3. Umpan balik secara individual 
dilakukan selama proses belajar-
mengajar berlangsung. 

4. Beban latihan ditentukan oleh 
siswa. 

4. Beban latihan ditentukan oleh guru. 

5. Irama latihan ditentukan siswa. 5. Irama latihan ditentukan guru. 
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Metode Penjelajahan Gerak Metode Penemuan Terpimpin 

6. Bentuk-bentuk latihan 
ditentukan siswa 

6. Bentuk-bentuk latihan ditentukan 
guru 

 

METODE  

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gondanglegi, Kecamatan 

Gondanglegi, Kabupaten Malang Jawa Timur, pada bulan Agustus sampai 

dengan Oktober 2000. Disain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah faktorial 2 X 2 . Analisis data yang digunakan adalah ANAVA satu arah.  

Populasi penelitian ini adalah siswa putra kelas IV-VI SDN Gondanglegi 

Kulon I, II dan SDN Gondanglegi Wetan III, yang berusia 10-13 tahun, yang 

berjumlah 135 orang siswa, dengan sample frame 78 orang yang ambil 

dengan cara acak sederhana, sedangkan sampel penelitian adalah 40 orang 

siswa diambil dari sample frame. Pengambilan sampel dilakukan sebagai 

berikut: (1) membagi sample frame menjadi dua secara acak, (2) melakukan 

tes kemampuan motorik, (3) menentukan kelompok, 27% kemampuan motorik 

tinggi, dan 27% kemampuan motorik rendah, dan (4) menempatkan sampel 

pada setiap sel secara acak sederhana, bedasarkan kemampuan motorik. 

Pengumpulan data dilakukan melalui tes, berupa: (1) tes keterampilan 

bermain sepaktakraw, dengan butir tes; service, menimang, dan passing. Tes 

ini merupakan tes battery, yang memiliki validitas butir dan validitas battery. 

Ringkasan Validitas dan reliabilitas tes tersebut disajikan pada Tabel 11.2 dan 

11.3. 

Tabel   11.2   Ringkasan Validitas Butir Tes 

No. Butir Tes r t-hitung t-tabel Kesimpulan 

1 Service 0,49 2,98 2,04 Signifikan 

2 Menimang 0,63 4,34 2,04 Signifikan 

3 Passing 0,54 3,36 2,04 Signifikan 
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Tabel  11.3  Ringkasan Reliabilitas Butir Tes 

No. Butir Tes r t-hitung t-tabel Kesimpulan 

1 Service 0,89 10,14 2,04 Signifikan 

2 Menimang 0,63 4,28 2,04 Signifikan 

3 Passing 0,85 8,40 2,04 Signifikan 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel 2 dan 3, maka 

ketiga butir tes tersebut memiliki validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi, hal 

tersebut ditandai dengan t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dengan menggunakan 

metode Werry Doolittle, maka diperoleh koefisien battery test sebesar R = 

0,694. (2) Kemampuan motorik sebagai variabel bebas, memiliki butir tes: 

kecepatan, kelincahan, dan koordinasi. Validitas butir tes ini berupa face 

validiti, dan reliabilitas dicari dengan melakukan tes ulang. 

HASIL  

 Data keterampilan bermain sepaktakraw dianalisis menggunakan 

ANAVA dua jalan dengan taraf signifikansi  = 0,05, dengan uji lanjut 

menggunakan uji Tukey. Rangkuman ANAVA dan uji lanjut disajikan pada 

Tabel 11.4 dan 11.5. 

Tabel  11.4 Anava Dua Jalur Keterampilan Bermain Sepaktakraw 
 

Sumber 
Varians 

dk JK RJK Fhitung 
Ftabel 

 = 0,05  = 0,01 

Antar Kolom (A) 
Metode 
Pembelajaran 

1 547,60 547,60 4,20* 4,11 7,39 

Antar Baris (B) 
Kemampuan 
Motorik 

1 2280,10 2280,10 17,49** 4,11 7,39 

Interaksi (AB) 

Metode >< Motorik 

1 1254,40 1254,40 9,62** 4,11 7,39 
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Sumber 
Varians 

dk JK RJK Fhitung 
Ftabel 

 = 0,05  = 0,01 

Dalam kelompok 36 4693,0 130,36 -   

Total 39 8775,10 -    

Keterangan:  
dk    : derajat kebebasan   RJK : rata-rata kuadrat 
**  : sangat signifikan   *  : signifikan 
ns  : non-signifikan 
 
 
Tabel  11.5  Rangkuman Hasil Uji lanjut Menggunakan Uji Tukey 
 

Kelompok qo qt Kesimpulan 

X1 dan X2 5,15 3,79 Signifikan 

X3 dan X4 1,08 3,79 Tidak signifikan 

 

1. Perbedaan Keterampilan Bermain Sepaktakraw Kelompok Belajar 
Metode Penjelajahan Gerak, dan Metode Penemuan Terpimpin Secara 
Keseluruhan 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4, diperoleh Fo = 17,49, 

sedangkan Ft = 4,11, dengan demikian Fo 17,49 > Ft  4,11, sehingga Ho 

ditolak. Kesimpulan,  secara keseluruhan terdapat  perbedaan keterampilan 

bermain sepaktakraw antara kelompok belajar yang menggunakan metode 

penjelajah-an gerak, dengan metode penemuan terpimpin.  

 Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan, metode 

penjelajahan gerak memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap keterampilan 

bermain sepaktakraw, dibanding dengan metode penemuan terpimpin” teruji 

kebenarannya. 

2.  Perbedaan Keterampilan Bermain Sepaktakraw Kelompok Belajar 
Kemampuan Motorik Tinggi, dengan Metode Penjelajahan Gerak dan 
dengan Metode Penemuan Terpimpin 
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 Dari hasil perhitungan pada tabel 5, diperoleh qo  5,15 > qt 3,79, 

sehingga Ho ditolak. Rata-rata kelompok belajar dengan metode penjelajahan 

gerak yang memiliki kemampuan motorik tinggi = 62,70 lebih besar dibanding 

dengan rata-rata metode penemuan terpimpin sebesar = 44,10. Dengan 

demikian hipotesis penelitian yang menyatakan, "untuk kemampuan motorik 

tinggi, metode pembelajaran penjelajahan gerak memiliki pengaruh yang lebih 

baik terhadap keterampilan bermain sepaktakraw, dibanding dengan metode 

penemuan terpimpin”teruji kebenarannya.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan, pembelajaran sepaktakraw bagi 

kelompok belajar yang memiliki kemampuan motorik tinggi, akan lebih 

berhasil, apabila disajikan menggunakan metode penjelajahan gerak. 

 
3.  Perbedaan Keterampilan Bermain Sepaktakraw Kelompok Belajar 

Kemampuan Motorik Rendah, dengan Metode Penjelajahan Gerak, dan 
Penemuan Terpimpin 

 Dari hasil perhitungan pada tabel 5, diperoleh qo  1,08 < qt  3,79, 

sehingga Ho diterima. Rata-rata kelompok belajar metode penjelajahan gerak 

dengan kemampuan motorik rendah = 36,40 lebih kecil dibanding dengan rata-

rata metode penemuan terpimpin sebesar 40,20. Dengan demikian hipotesis 

penelitian yang menyatakan, "untuk kemampuan motorik rendah, metode 

penemuan terpimpin memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap keterampilan 

bermain sepaktakraw, dibanding dengan metode penjelajahan gerak” tidak 

teruji.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan, pembelajaran sepaktakraw bagi 

kelompok belajar yang memiliki kemampuan motorik rendah, tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan, apabila digunakan metode pembelajaran 

penjelajahan gerak, maupun dengan metode penemuan terpimpin. 
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4.  Interaksi antara Metode Pembelajaran dengan Kemampuan Motorik 
terhadap Keterampilan Bermain Sepaktakraw 

 Dari hasil perhitungan pada tabel 4, diperoleh Fo = 9,62, sedangkan Ft 

= 4,11, dengan demikian Fo 9,62 > Ft 4,11, sehingga Ho ditolak. Dengan 

demikian terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan 

motorik terhadap keterampilan bermain sepaktakraw. 

 Munculnya interaksi tersebut berarti terdapat perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara penggunaan metode pembelajaran, dengan kemampuan 

motorik terhadap keterampilan bermain sepaktakraw. Perbedaan tersebut 

dapat dipahami mengingat kemampuan motorik merupakan salah satu 

variabel penting yang memiliki hubungan dengan keterampilan bermain 

sepaktakraw. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Secara keseluruhan kelompok belajar dengan metode penjelajahan gerak, 

memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap keterampilan bermain 

sepaktakraw, siswa kelas IV-VI SDN Gondanglegi, Kabupaten Malang, 

dibanding dengan kelompok belajar yang menggunakan metode penemuan 

terpimpin. 

2. Bagi kelompok belajar dengan kemampuan motorik tinggi, metode 

penjelajahan gerak, memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

keterampilan bermain sepaktakraw, siswa kelas IV-VI SDN Gondanglegi, 

Kabupaten Malang, dibanding dengan kelompok belajar yang meng-

gunakan metode penemuan terpimpin. 

3. Bagi kelompok belajar dengan kemampuan motorik rendah, baik metode 

penjelajahan gerak, maupun penemuan terpimpin, memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap keterampilan bermain sepaktakraw. 

4. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan 
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motorik terhadap keterampilan bermain sepaktakraw. 

Saran-saran 

1. Sepaktakraw merupakan salah satu materi pilihan dalam kurikulum 

pendidikan jasmani di SD, sehingga memiliki peluang untuk dikembang-kan. 

Karena sarana dan prasarana yang digunakan relatif murah, maka 

permainan sepaktakraw dapat digunakan untuk mengembangkan keteram-

pilan anak, baik ditinjau dari domain fisik, psikomotor, kognitif, maupun 

afektif. 

2. Pembelajaran sepaktakraw, sebaiknya mempertimbangkan kemampuan 

motorik siswa. Bagi kelompok belajar dengan kemampuan motorik tinggi, 

sebaiknya materi pelajaran disajikan dengan metode penjelajahan gerak. 

3. Bagi para peneliti lain di bidang pendidikan  jasmani  dan olahraga, 

disarankan untuk melakukan penelitian ulang, terutama untuk kelompok 

siswa dengan kemampuan motorik rendah, dengan ruang lingkup yang 

lebih luas, melibatkan beberapa metode lain, dengan bidang kajian yang 

lebih mendalam. Temuan pada penelitian lanjutan tersebut diharapkan akan 

memperkaya dan melengkapi hasil penelitian ini, dan penelitian-penelitian 

lain yang sejenis. 
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INDEK PEMBANGUNAN OLAHRAGA 
JAWA TIMUR 

M.E. Winarno, Hariyoko, Eko Harianto 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Indek Perkem-bangan 
Olahraga di Jawa Timur, dengan empat dimensi; partisipasi masyarakat, 
ruang terbuka, kebugaran dan SDM bidang olahraga.  Penelitian ini 
dilaksanakan di Kota Malang, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten 
Probolinggo. Dengan sampel penelitian 270 orang. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik purposive cluster random sampling. Analisis data 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Indek Partisipasi masyarakat Jawa 
Timur terhadap kegiatan olahraga cukup baik (2) Indek ruang terbuka 
secara keseluruhan masih kurang, (3) Indek kebugaran secara keseluruhan 
termasuk dalam kategori cukup, (4) Indek SDM secara keseluruhan dalam 
kategori kurang, dan (5) Indek SDI secara keseluruhan dalam kategori 
kurang.  

Kata kunci: olahraga, partisipasi masyarakat, ruang terbuka, kebugaran 
jasmani, SDM. 

Mengukur keberhasilan suatu bangsa dapat dilakukan dengan berbagai 

indikator, diantaranya dapat dilakukan dari sudut pandang: ideologi, politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. Pandangan lain menganggap bahwa 

keberhasilan pembangunan suatu bangsa secara keseluruhan dapat dilihat 

dari Human Development Index (HDI), dengan indikator: (1) longevity, (2) 

knowledge, dan (3) decent standart of living (UNDP dalam Ditjen Olahraga, 

2004).  

BAGIAN 12 
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 Sampai saat ini belum ada tolok ukur terstandar untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan bidang olahraga di Indonesia. Selama ini kriteria 

umum yang digunakan oleh masyarakat untuk melihat keberhasilan pem-

bangunan olahraga di daerah diukur dengan perolehan medali oleh atlet-atlet 

daerah tersebut, ketika dilangsungkan event-event olahraga tertentu, baik 

event olahraga tingkat nasional, maupun internasional. Indikator tersebut 

dirasa sangat tidak memadai  karena hanya berorientasi hasil berupa 

perolehan medali pada event-event olahraga tertentu. 

Tolok ukur keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia tuntunya 

tidak ditentukan oleh sebuah variabel, melainkan lebih dari sebuah variabel 

yang berperan, sehingga indikator keberhasilan pembangunan olahraga 

tergantung pada seberapa besar variabel tertentu memberikan sumbangan 

efektif terhadap pembangunan olahraga di Indonesia. 

Inspirasi munculnya gagasan SDI didasarkan adanya beberapa indikator 

yang digunakan pada HDI. Pengembangan SDI didasarkan pada berbagai 

variabel antara lain: perilaku hidup sehat dengan indikator: partisipasi 

melakukan aktivitas, dan pola makan. Sistem pembinaan olahraga dengan 

indikator: partisipasi, ruang terbuka, kebugaran dan SDM pendukung (Maksum 

Ali, 2004). Pada dasarnya secara prinsip pembinaan olahraga memerlukan 

ruang terbuka yang cukup dan SDM yang memadahi, baik kuantitas maupun 

kualitas. 

Pengembangan olahraga memerlukan keterlibatan berbagai komponen 

terkait, mulai dari lembaga pemerintah, swasta, atlet, pelatih, pengurus 

organisasi bidang olahraga, dan perguruan tinggi bidang olahraga yang ada di 

daerah harus bahu-membahu untuk mendukung pengembangan bidang 

keolahragaan secara optimal.  

Bergulirnya otonomi daerah diharapkan akan memunculkan kebijakan-

kebijakan dalam bidang olahraga, yang diharapkan akan meningkatkan 

tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan, bahkan 
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meningkatkan ruang terbuka, peningkatan SDM bidang olahrahraga, dan 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan olahraga, se-

hingga akan meningkat kebugaran jasmani masyarakat.  

 Keberhasilan pembangunan olahraga dapat ditinjau dari dua sisi: (1) 

hasil kegiatan, dan (2) proses kegiatan. Keberhasilan pembangunan olahraga 

yang didasarkan kegiatan dirasa cukup objektif untuk dipertimbangkan 

sebagai indikator dalam pengembangan olahraga di tanah air. 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

 Pembinaan olahraga merupakan bagian dari proses peningkatan 

kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Keterlibatan masyarakat secara 

menyeluruh merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat di tawar lagi, 

sehingga memerlukan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor. 

Partisipasi masyarakat tersebut muncul pada olahraga pendidikan, olahraga 

masyarakat, dan olahraga prestasi. 

 Peningkatan partisipasi masyarakat, secara alamiah akan menyeleksi 

orang-orang yang berbakat dalam cabang olahraga, sehingga prestasi 

olahraga secara otomatis akan muncul, karena kompotitif terbentuk dengan 

sendirinya sejalan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat tersebut. 

 Dengan demikian peningkatan partisipasi masyarakat merupakan satu 

kebutuhan tersendiri sebagai upaya melihat keberhasilan pembangunan 

olahraga di tanah air melalui Sport Developmen Index (SDI). Peningkatan 

partisipasi masyarakat, baik sebagai pelaku maupun penanggung jawab perlu 

dikampanyekan secara terus-menerus kepada seluruh lapisan masyarakat, 

agar memperoleh perhatian secara serius, sehingga partisipasi masyarakat 

untuk melakukan kegiatan olahraga akan meningkat. 

 Selaras dengan peningkatan partisipasi masyarakat tersebut, 

diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat, sehingga berpengaruh 

pada perilaku hidup sehat masyarakat. Dengan demikian partisipasi 

masyarakat bena-benar dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat SDI. 
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RUANG TERBUKA 

 Peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kebugaran 

masya-rakat memerlukan ruang terbuka yang memadai sesuai dengan jumlah 

penduduk. Fasilitasi tersebut diperlukan sebagai penunjang terhadap kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat. 

 Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan gedung dengan konsep 

ke atas dan bukan menyamping perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk 

mempertahankan ruang terbuka untuk publik, di samping persyaratan tertentu 

berupa penyediaan ruang terbuka untuk melakukan aktivitas fisik juga perlu 

menjadi pertimbangan. 

 Pemanfaatan ruang terbuka dimaksudkan sebagai salah satu indikator 

kemjajuan pembangunan olahraga di daerah, dapat diartikan sebagai ruang 

publik yang dimiliki dan dikelola oleh daerah yang dimanfaatkan untuk 

olahraga masyarakat. Konsep mengenai ruang publik tersebut menurut 

Kristiyanto (2003) dapat bersifat dinamis, artinya dapat saja bergeser secara 

relatif tergantung dari pola dinamika pertumbuhan mobilitas sosial dan 

persoalan pemukiman. Pergeseran konsep tersebut juga dipengaruhi oleh 

perkembangan persepsi masyarakat dan pengambil keputusan publik atas 

pemanfaatan tata ruang secara keseluruhan. 

 Dengan demikian setidak-tidaknya ruang publik memiliki dua muatan: 

(1) ruang publik sebagai wahana, tempat atau lahan khusus, dan (2) ruang 

publik merupakan wadah kontak sosial, komunal dan kolektif. 

 Interaksi persoalan ruang publik dan perkembangan kontak sosial 

berkembang secara pesat, dan memunculkan persoalan yang cukup 

kompleks. Hal tersebut dapat dipahami, karena lahan ruang publik bersifat 

konstan, sementara kontak sosial selalu berkembang dan dimuati oleh 

berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya adalah motif-motif ekonomi dan 

kekuasaan. 
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 Ketersediaan ruang publik yang bersifat konstan tersebut  perlu 

didukung oleh kebijakan pemerintah, agar ruang publik yang ada tidak hilang 

karena pengembangan wilayah pemukiman, yang ditandai dengan 

pembangunan fisik berupa gedung-gedung. Munculnya kebijakan 

pembangunan keatas merupakan salah satu alternatif untuk mempertahankan 

ruang publik untuk aktivitas jasmani. 

 Keberadaan ruang publik dengan aktivitas olahraga masyarakat 

memiliki hubungan timbal balik dan saling memperkuat. Artinya tersedianya 

ruang publik yang cukup memadahi akan memotivasi masyarakat untuk 

melakukan aktivitas olahraga. Sebaliknya animo dan kemauan kuat 

masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga akan melahirkan kreativitas 

dalam memanfaatkan ruang. Dengan demikian dua hal tersebut saling timbal 

balik dan memperkuat. 

 Dengan demikian tersedianya ruang publik secara memadahi akan 

meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada akhir akan meningkatkan 

kebugaran jasmani masyarakat, sehingga ruang terbuka merupakan indikator 

perkembangan olahraga, yang diukur melalui SDI. 

KEBUGARAN JASMANI 

 Pembinaan olahraga selaras dengan kebijakan pemerintah yang 

tertuang di dalam GBHN, bahwa dalam upaya peningkatan prestasi, olahraga 

perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui 

pencarian dan pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan 

olahraga prestasi didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara 

efektif dan efisien serta peningkatan kualitas lembaga dan organisasi 

keolahragaan baik ditingkat pusat maupun daerah (GBHN, 1998). 

 Pembinaan olahraga memerlukan prasarat berupa ruang terbuka dan 

SDM bidang olahraga. Dua hal tersebut memerlukan partisipasi masyarakat 

untuk melakukan kegiatan olahraga. Meningkatnya partisipasi masyarakat 

tersebut berujung pada peningkatan tingkat kebugaran jasmani masyarakat. 
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 Kebugaran jasmani ditandai oleh kondisi seseorang yang melakukan 

aktivitas jasmani tanpa mengalamai kelelahan yang berarti. Kondisi tersebut 

akan diperoleh apabila masyarakat melakukan aktivitas jasmani secara 

kontinyu. 

 Dengan demikian kebugaran jasmani masyarakat akan terbentuk 

selaras dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam melakukan 

kegiatan olahraga, dengan memanfaatkan ruang terbuka yang tersedia, dan 

dibina oleh SDM dalam bidang olahraga.  

SDM BIDANG KEOLAHRAGAAN 

 Sumber daya manusia (SDM) bidang keolahragaan merupakan salah 

satu komponen penting keberhasilan pembangunan olahraga di tanah air. 

Tersedianya SDM yang memadahi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

merupakan daya dukung tersendiri terhadap keberhasilan pembangunan 

olahraga. 

 Daya dukung tersebut dapat dilihat dari rasio antara tersedianya SDM 

bidang olahraga dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari: pelatih, guru 

pendidikan jasmani, instruktur fitness, dengan angka partisipasi masyarakat 

yang melakukan olahraga. Keseimbangan dengan kebutuhan tersebut ditinjau 

dari pertimbangan kuantitas. Dengan demikian kebutuhan masyarakat 

tersebut akan dapat dipenuhi. 

 Keberadaan SDM tersebut dapat dipandang dari dua sisi: kuantitas dan 

kualitas. Kualitas SDM akan meningkat selaras dengan tingkat kebutuhan 

masyarakat. Makin banyak (meningkat) kebutuhan masyarakat dalam 

melakukan aktivitas olahraga, secara kuantitas akan makin banyak SDM yang 

dibutuhkan. 

 SDM bidang olahraga yang “melek” teknologi informasi merupakan satu 

kebutuhan dan tuntutan saat ini, untuk mampu bersaing di era global. 

Sehingga mereka bukan hanya sebagai “tukang”, melainkan harus sebagai 

perancang, pelaksana, evaluator dan pengembang kegiatan bidang olahraga 
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yang cukup handal. Dengan demikian kualitas SDM merupakan kebutuhan 

saat ini. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif survei, untuk meng-

identifikasi tentang: (1) partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

olahraga, (2) keberadaan ruang terbuka untuk kegiatan olahraga, (3) 

keberada-an SDM pendukung, dan (4) tingkat kebugaran jasmani masyarakat. 

 Penelitian ini dilaksanakan di Jawa Timur, dengan lokasi: Kota Malang 

untuk wilayah dengan dengan indek pembangunan manusia (IPM) tinggi (± 

69), Kab. Ponorogo, untuk wilayah dengan dengan IPM sedang (± 61) dan 

Kabupaten Probolinggo untuk wilayah dengan dengan IPM rendah (± 54). 

Penelitian ini dilaksanakan pada  bulan Juni sampai dengan Agustus 2004 

 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 7-40 

tahun dengan sampel penelitian sebanyak 270 orang. Penentuan sampel 

dilalukan secara purposive cluster random sampling, purposif didasarkan pada 

IPM, dan cluster didasarkan pada usia sampel yang terbagi menjadi 3 

kelompok: anak-anak usia 7-14 tahun, remaja berusia 15-24 tahun, dan 

dewasa dengan usia 25-40 tahun. 

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini 

meliputi: (1) Dokumentasi, (2) Wawancara, (3) Angket; dan (4) Tes kebugaran 

jasmani menggunakan multistage fitness test (MFT) menggunakan instrumen 

yang telah disusun oleh Tim SDI dari Dirjen Olahraga. 

HASIL  

Paparan hasil penelitian ini meliputi: (1) Data indek partisipasi masyarakat, 

(2) penggunaan ruang terbuka, (3) tingkat kebugaran jasmani, (4) SDM yang 

terlibat dalam aktivitas olahraga, dan (5) Sport Development Index (SDI). 

Secara rinci kelima dimensi tersebut akan disajikan pada bagian berikut: 

1. Data Indek Partisipasi Masyarakat Jawa Timur  
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Tabel  1   Partisipasi Masyarakat, Jumlah Sampel, Nilai Aktual, Nilai 
Maksimum dan Nilai Minimum Kab./Kota Di Jawa Timur 

 

Kab./Kota 
Partisipasi 
Masyarakat 

Jumlah 
Sampel 

Angka 
Partisipasi 

Nilai 
Maks 

Nilai 
Min 

Kota Malang 68 120 57% 100 0 

Ponorogo 66 93 71% 100 0 

Probolinggo 104 135 77% 100 0 

 

 Berdasarkan Tabel 1 untuk Kota Malang, dari 120 sampel penelitian, 68 

orang (57%) termasuk dalam kategori berpartisipasi olahraga. Untuk 

Kabupaten Ponorogo,  dari 93 sampel penelitian, 66 orang (71%) termasuk 

dalam kategori berpartisipasi olahraga. Dan untuk Kabupaten Probolinggo, 

dari 135 sampel penelitian, 104 orang (77%) termasuk dalam kategori 

berpartisipasi olahraga. 

Tabel 2 Indek Partisipasi Masyarakat Kab./Kota Di Jawa Timur 

Kab./Kota 
Angka 

Partisipasi 
Indek 

Partisipasi 
Nilai 
Maks 

Nilai 
Min 

Kota Malang 57% 0.57 100 0 

Ponorogo 71% 0.71 100 0 

Probolinggo 77% 0.77 100 0 

 

 Dari Tabel 2 angka dan indek partisipasi masyarakat dalam melakukan 

kegiatan olahraga dapat dikemukakan sebagai berikut: Masyarakat Kota 

Malang memiliki angka partisipasi 57%, dengan indek partisipasi sebesar 0.57. 

Masyarakat Kabupaten Ponorogo,  memiliki angka partisipasi 71%, dengan 

indek partisipasi sebesar 0.71. Masyarakat Kabupaten Probolinggo, memiliki 

angka partisipasi 77%, dengan indek partisipasi sebesar 0.77.  

2. Data Indek Ruang Terbuka Jawa Timur 
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Tabel  3  Luas Ruang Terbuka, Jumlah Penduduk, Nilai Aktual, Nilai 
Maksimum dan Nilai Minimum Kab./Kota Di Jawa Timur 

 

Kab./Kota 
Luas 

Ruang 
Terbuka 

Jumlah 
Penduduk 

Nilai 
Aktual 

Nilai 
Maks 

Nilai 
Min 

Kota Malang 420062 m2 414385 1.01 3.5 0.0 

Ponorogo 81500 m2 162613 0.50 3.5 0.0 

Probolinggo 67220 m2 141869 0.47 3.5 0.0 

 

Berdasarkan Tabel 3 dengan tiga kecamatan sebagai sampel 

penelitian, untuk Kota Malang memiliki luas ruang terbuka 420062 m2 dengan 

nilai aktual 1.01. Kabupaten Ponorogo,  memiliki luas ruang terbuka 81500 m2 

dengan nilai aktual 0.50. Dan Kabupaten Probolinggo, memiliki luas ruang 

terbuka 67220 m
2
 dengan nilai aktual 0.47.  

 

Tabel 4.4. Indek Ruang Terbuka Kab./Kota Di Jawa Timur 

 

Kab./Kota 
Indek Ruang 

Terbuka 
Nilai 

Maksimum 
Nilai Minimum 

Kota Malang 0.29 3.5 0.0 

Ponorogo 0.14 3.5 0.0 

Probolinggo 0.14 3.5 0.0 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 4, maka indek ruang terbuka untuk Kota 

Malang sebesar 0.29, Kabupaten Ponorogo,  sebesar 0.14, dan Kabupaten 

Probolinggo, sebesar 0.14.  

3. Data Indek Kebugaran Masyarakat Jawa Timur 

Tabel  5   Kebugaran Jasmani, Anak-Anak, Remaja, Dewasa, Nilai Maksimum 
& Nilai Minimum Kab./Kota Di Jawa Timur 

 

Kab./Kota Nilai Aktual Nilai Nilai 
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Anak-anak Remaja Dewasa Maks Min 

Kota Malang 34.1 37.9 29.7 52.2 21.1 

Ponorogo 30.2 35.7 27.3 50.4 20.1 

Probolinggo 32.5 44.5 29.1 60.8 20.1 

 

 Berdasarkan Tabel 5 untuk Kota Malang, dari 120 sampel penelitian, 

maka diperoleh nilai kebugaran jasmani minimal 21.1, dengan nilai maksimum 

52.2. Untuk Kabupaten Ponorogo, diperoleh nilai kebugaran jasmani minimal 

20.1, dengan nilai maksimum 50.4. Sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo, 

diperoleh nilai kebugaran jasmani minimal 20.1, dengan nilai maksimum 60.8. 

Tabel 6 Indek Kebugaran Masyarakat Kab./Kota Di Jawa Timur 

Kab./Kota 
Indek Kebugaran Indek 

Kebugaran Anak-anak Remaja Dewasa 

Kota Malang 0.42 0.54 0.28 0.443 

Ponorogo 0.33 0.51 0.24 0.400 

Probolinggo 0.30 0.60 0.22 0.431 

 

Berdasarkan data pada Tabel 6, maka diperoleh indek kebugaran anak-

anak, remaja dan dewasa yang bervariasi. Untuk Kota Malang diperoleh indek 

kebugaran sebesar 0.44, Kabupaten Ponorogo, diperoleh indek kebugaran 

sebesar 0.40, dan untuk Kabupaten Probolinggo, diperoleh indek kebugaran 

sebesar 0.43.  

4. Data Indek Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Timur 

Tabel  7  Jumlah Penduduk, Jumlah SDM, Nilai Aktual, Nilai Maksimum & 
Nilai Minimum Kab./Kota Di Jawa Timur 

 

Kab./Kota 
Jumlah 

Penduduk 
Jumlah 

SDM 
Nilai 

Aktual 
Nilai 
Maks 

Nilai 
Min 

Kota Malang 414385 395 0.10 2.08 0.00 
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Ponorogo 162613 357 0.22 2.08 0.00 

Probolinggo 141869 157 0.11 2.08 0.00 

 

 Berdasarkan Tabel 7 untuk Kota Malang, dari 414385 penduduk, 

terdapat 395 SDM yang menangani kegiatan olahraga, dengan nilai aktual 

0,10. Untuk Kabupaten Ponorogo, dari 162613 penduduk, terdapat 357 SDM 

yang menangani kegiatan olahraga, dengan nilai aktual 0,22. Sedangkan 

untuk Kabupaten Probolinggo, dari 141869 penduduk, terdapat 157 SDM yang 

menangani kegiatan olahraga, dengan nilai aktual 0,11. 

Tabel  8 Indek SDM Kab./Kota Di Jawa Timur 

Kabupaten/Kota Indek SDM 
Nilai 

Maksimum 
Nilai Minimum 

Kota Malang 0.05 2.08 0.00 

Ponorogo 0.11 2.08 0.00 

Probolinggo 0.05 2.08 0.00 

 

Berdasarkan data pada Tabel 8, berkaitan dengan indek SDM, untuk Kota 

Malang diperoleh indek SDM sebesar 0.05, Kabupaten Ponorogo, diperoleh 

indek SDM sebesar 0.11, dan untuk Kabupaten Probolinggo, diperoleh indek  

SDM sebesar 0.05. 

5. Data Indek Pembangunan Olahraga Jawa Timur 

Tabel  9 Indek SDI Kab./Kota Di Jawa Timur 

 

Kab./Kota 
Indek 

Partisipasi 
Indek Ruang 

Terbuka 
Indek 

Kebugaran 
Indek SDM 

Kota Malang 0.57 0.29 0.44 0.05 

Ponorogo 0.71 0.14 0.40 0.11 

Probolinggo 0.77 0.14 0.43 0.05 
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Berdasarkan Tabel 9 untuk Kota Malang, diperoleh indek partisipasi 

sebesar 0,57, indek ruang terbuka 0,29, indek kebugaran 0,44, dan indek 

SDM 0,05. Untuk Kabupaten Ponorogo, diperoleh indek partisipasi sebesar 

0,71, indek ruang terbuka 0,14, indek kebugaran 0,40, dan indek SDM 0,11. 

Sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo, diperoleh indek partisipasi sebesar 

0,77, indek ruang terbuka 0,14, indek kebugaran 0,43, dan indek SDM 0,05.  

Tabel 10 Indek SDI Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 

 

No. Kab/Kota Indeks SDI 

1 Kota Malang 0.34 

2 Ponorogo 0.34 

3 Probolinggo 0.35 

 

Berdasarkan Tabel 10 untuk Kota Malang, diperoleh indek SDI sebesar 

0,34, Kabupaten Ponorogo, diperoleh indek SDI sebesar 0,34. Sedangkan 

untuk Kabupaten Probolinggo, diperoleh indek SDI sebesar 0,35.  

 

PEMBAHASAN 

Bagian ini akan mengemukakan pembahasan terhadap hasil penelitian, 

yang meliputi: (1) indek partisipasi masyarakat, (2) indek ruang terbuka, (3) 

indek kebugaran, (4) indek SDM yang terlibat dalam aktivitas olahraga, dan (5) 

Sport Development Index (SDI). Secara rinci pembahasan kelima dimensi 

tersebut akan disajikan pada bagian berikut: 

Indek Partisipasi Masyarakat Jawa Timur  

 Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan masyarakat 

Jawa Timur memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Untuk masyarakat Kota 

Malang, memiliki partisipasi yang cukup tinggi terhadap kegiatan olahraga 

(57%). Untuk Kabupaten Ponorogo,  dari 93 sampel penelitian, 66 orang 
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(71%) termasuk dalam kategori berpartisipasi olahraga. Dan untuk Kabupaten 

Probolinggo, dari 135 sampel penelitian, 104 orang (77%) termasuk dalam 

kategori berpartisipasi olahraga. 

 Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga dapat 

dilihat dari indek partisipasi. Makin besar indek yang diperoleh, berarti makin 

tinggi intensitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga. Temuan 

penelitian menyatakan bahwa untuk masyarakat Kota Malang indek partisipasi 

sebesar 0.57. Masyarakat Kabupaten Ponorogo,  dengan indek partisipasi 

sebesar 0.71. Dan masyarakat Kabupaten Probolinggo, dengan indek 

partisipasi sebesar 0.77.  

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi 

masyarakat di Jawa Timur sudah relatif bagus dalam melakukan aktivitas 

olahraga.  

Indek Ruang Terbuka Jawa Timur 

 Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan ruang terbuka 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga 

masih kurang. Untuk Kota Malang, diperoleh nilai aktual 1.01. Kabupaten 

Ponorogo, dengan nilai aktual 0.50. Dan Kabupaten Probolinggo, dengan nilai 

aktual 0.47.  

 Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap orang akan menggunakan 

ruang terbuka seluas 1.01m2 untuk masyarakat Kota Malang, 0.50m2 untuk 

masyarakat Kabupaten Ponorogo, dan 0.47m2 untuk masyarakat Kabupaten 

Probolinggo.  

 Apabila dilihat dari indek ruang terbuka, maka diperoleh nilai ruang 

terbuka sebai berikut: Kota Malang sebesar 0.29, Kabupaten Ponorogo,  

sebesar 0.14, dan Kabupaten Probolinggo, sebesar 0.14. 

 Angka yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan standar 

yang digunakan oleh Komite Olympiade yang digunakan sebagai standar 

Internasional (3,5m2), ternyata masih jauh, sehingga pemanfaatan lahan 
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terbuka untuk dapat digunakan oleh masyarakat dalam berolahraga perlu 

dikaji ulang. 

Indek Kebugaran Masyarakat Jawa Timur 

 Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan indek kebugaran 

masyarakat cukup baik. Untuk Kota Malang, diperoleh indek kebugaran 

sebesar 0.44, dengan nilai maksimum 52,2. Kabupaten Ponorogo, diperoleh 

indek kebugaran sebesar 0.40, dengan nilai maksimum 50,4. Dan untuk 

Kabupaten Probolinggo, diperoleh indek kebugaran sebesar 0.43, dengan nilai 

maksimum 60,8.  

 Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa indek kebugaran 

masyarakat Jawa Timur cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi, 

sehingga indek kebugaran masyarakat makin tinggi. Tingginya indek 

kebugaran tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas kerja masyarakat, 

dalam pengertian akan mampu bekerja dalam waktu yang relatif lama tanpa 

mengalami kelelahan yang berarti. 

Indek Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Timur 

 Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan indek SDM 

termasuk dalam kategori kurang. Dengan indek SDM untuk Kota Malang 0.05, 

Kabupaten Ponorogo, 0.11, dan Kabupaten Probolinggo sebesar 0.05, dapat 

dikatakan sangat kurang. 

 Berdasarkan indek SDM yang diperoleh oleh tiga kabupaten/kota 

tersebut dapat dikatakan bahwa indek SDM termasuk dalam kategori sangat 

kurang. Rendahnya angka indek tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor 

yaitu: (1) wilayah tersebut memiliki SDM bidang olahraga yang sangat minim, 

sehingga perlu dipersiapkan SDM bidang olahraga. (2) Wilayah tersebut 

memiliki SDM lebih dari data yang ada, namun belum memiliki instansi yang 

secara khusus mendokumentasikan SDM bidang olahraga. Apabila rendahnya 

indek SDM tersebut sebagai akibat faktor kedua, maka pemerintah selayaknya 
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memberikan tugas kepada instansi tertentu sebagai penanggung jawab dalam 

melakukan pendataan, menginfentarisasi, melakukan dokumentasi, dan 

melaporkan berbagai hal yang terkait dengan aktivitas olahraga di masyarakat, 

termasuk juga SDM. 

Indek Pembangunan Olahraga Jawa Timur 

Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan indek SDI termasuk 

dalam kategori kurang. Kota Malang, dengan indek SDI sebesar 0,34, 

Kabupaten Ponorogo, dengan indek SDI 0,34, dan Kabupaten Probolinggo, 

dengan indek SDI sebesar 0,35.  

Melihat angka-angka yang diperoleh, maka secara keseluruhan indek SDI 

masih perlu ditingkatkan untuk memperoleh indek SDI mendekati angka 1.00. 

Rendahnya indek SDI tersebut disebabkan oleh perolehan angka empat 

dimensi (variabel) SDI tersebut kurang merata. Dimensi partisipasi masyarakat 

memiliki indek relatif bagus, dimensi kebugaran memiliki indek cukup, 

sedangkan dimensi ruang terbuka dan SDM termasuk kategori kurang. 

Dengan demikian secara keseluruhan dalam bentuk Indek SDI, yang 

merupakan gabungan dari empat dimensi tersebut memiliki indek termasuk 

dalam kategori kurang. 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Indek Partisipasi masyarakat Jawa Timur terhadap kegiatan olahraga 

cukup baik; Masyarakat Kota Malang 0,57 (57%), Kabupaten Ponorogo 0,71 

(71%), dan Kabupaten Probolinggo 0,77 (77%). (2) Indek ruang terbuka 

secara keseluruhan masih kurang Kota Malang sebesar (1.01m2) atau dengan 

indek 0.29, Kabupaten Ponorogo,  sebesar (0.50m2) atau dengan indek 0.14, 

dan Kabupaten Probolinggo, sebesar (0.47m2) atau dengan indek 0.14. (3) 

Indek kebugaran secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup. Kota 

Malang dengan indek 0.44, Kabupaten Ponorogo,  0.40, dan Kabupaten 
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Probolinggo, 0.43. (4) Indek SDM secara keseluruhan dalam kategori kurang. 

Kota Malang dengan indek 0.05, Kabupaten Ponorogo,  0.11, dan Kabupaten 

Probolinggo, 0.05. Dan (5) Indek SDI secara keseluruhan dalam kategori 

kurang. Kota Malang dengan indek 0.34, Kabupaten Ponorogo,  0.34, dan 

Kabupaten Probolinggo, 0.35. 
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