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PRAKATA 
 
 
 
  Pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara keseluruhan 
telah disadari oleh banyak kalangan. Namun, dalam pelaksanaannya 
pengajaran pendidikan jasmani berjalan belum efektif seperti yang diharapkan. 
Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung tradisional. Model pembelajaran 
pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru tetap pada siswa. Orientasi 
pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, isi dan urusan 
materi serta cara penyampaian harus disesuaikan sehingga menarik dan 
menyenangkan, sasaran pembelajaran ditujukan bukan hanya mengembangkan 
keterampilan olahraga, tetapi pada perkembangan pribadi anak seutuhnya. 
Konsep dasar pendidikan jasmani dan model pengajaran pendidikan jasmani 
yang efektif perlu dipahami oleh mereka yang hendak mengajar pendidikan 
jasmani. 
 Buku pembelajaran  pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 
sangatlah sedikit, kalaupun ada kebanyakan berbahasa asing. Oleh sebab itu 
buku ini akan membahas secara detail tentang pendidikan jasmani, 
pembelajaran  pendidikan jasmani, penilaian, standar kompetensi lulusan,  
standar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan jasmani olahraga  dan 
kesehatan serta silabus dan rencana  pelaksanaan  pembelajaran pendidikan 
jasmani olahraga dan kesehatan.  
 Tujuan penulisan buku ini untuk menjadi salah satu buku rujukan 
mahasiswa dalam perkuliahan kurikulum pendidikan jasmani di Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta pada khususnya, guru pendidikan 
jasmani pada umumnya.  
 Buku ini merupakan hasil kumpulan makalah dari berbagai kegiatan yang  
penulis ikuti baik penataran, seminar maupun diskusi-diskusi serta berbagai 
buku bacaan tentang pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan. Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu penulisan buku ini sehingga penulisan buku ini 
dapat terselesaikan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak 
kekurangan dan keterbatasan penulis, oleh sebab itu saran dan perbaikan dari 
pembaca sangat diharapkan. 
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BAB  I 

KURIKULUM 

 

A. Pengertian Kurikulum 

Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata 

curriculum dalam bahasa Inggris yang berari rencana pelajaran 

(Echols,1984) Curriculum berasal dari kata ”currere” yang berarti: berlari 

cepat, maju dengan cepat, merambat, tergesa-gesa, menjelajahi, 

menjalani dan berusaha untuk (Hasibuan,1979). Curriculum juga 

diartikan  sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai 

dari start hingga finish. Dalam kamus Webster‟s (1857), kurikulum adalah 

sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk 

mendapatkan ijazah atau naik kelas. 

Dalam kajian tentang pengertaian kurikulum dikalangan praktisis 

pendidikan dan pakar pendidikan, banyak persepsi tentang pemahaman 

kurikulum. Karena itu terdapat berbagai macam pengertian atau 

pemahaman sekitar kurikulum. Beberapa pemahaman tersebut adalah : 

(1) Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian 

tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari 

tahun ke tahun. (2) Kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis untuk 

digunakan para guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik (3) 

Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-

ciri yang penting dari suatu rencana dalam bentuk yang sedemikian rupa 

sehingga dapat dilaksanakan guru di  sekolah. (4) Kurikulum diartikan 

sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-pengalaman belajar, alat-alat 

pelajaran dan cara-cara penilaian yang direncanakan dan digunakan 

dalam pendidikan. (5) Kurikulum dipandang sebagai program pendidikan 

yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan tertentu. 
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Dalam beberapa pendapat tersebut maka pemahaman tersebut dapat 

di kelompokkan menjadi dua  kelompok yaitu: 

(1) Memandang kurikulum sebagai suatu rencana atau bahan tertulis 

yang dapt dijadikan pedoman bagi para guru di sekolah 

(2) Memandang kurikulum sebagai program yang direncanakan dan 

dilaksanakan dalam situasi yang nyata di kelas. 

 

Menurut Soedijarto, Kurikulum adalah pengalaman dan kegiatan 

belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga. 

Adapun menurut UUSP No. 20 Tahun 2003, Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen pokok 

yaitu: Tujuan, isi/materi, organisasi dan strategi/kegiatan belajar dan 

pembelajaran, dan evaluasi. 

Sehubungan dengan pengertian dasar kurikulum tersebut,maka 

fungsi kurikulum difokuskan pada tiga aspek berikut: 

1. Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu sebagai alat 

utuk mencapai seperangkat tujuan pendidikan yang diinginkan dan 

sebagai pesdoman dalam mengatur kegiatan sehari-hari 

2. Fungsi kurikulum bagi tatanan tingkat sekolah, yaitu sebagai 

pemeliharaan proses pendidikan dan penyiapan tenaga kerja  

3. Fungsi bagi, konsumen, yaitu sebagai keikutsertaan dalam 

memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan kritik yang 

membangun dalam penyempurnaan program yang serasi. 
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B. Landasan Kurikulum 

Landasan paling tidak bermakna tiga hal. Pertama, sebuah fondasi 

yang di atasnya dibangun sebuah bangunan. Kedua, pikiran-pikiran 

abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik berangkat bagi pelaksanaan 

suatu kegiatan. Ketiga, pandangan-pandangan abstrak yang telah teruji, 

yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam menyusun konsep, 

pelaksanaan konsep dan evaluasi konsep. Ada empat landasan yang 

digunakan dalam pengembangan kurikulum yaitu: 

1. Landasan Filosofis / Yuridis 

Sistem nilai/pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. 

Pancasila adalah pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-

nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila harus dapat menjiwai 

setiap arah pengembangan kurikulum. 

Landasan filosofis ini kemudian diterjemahkan lebih rinci dalam 

landasan yurudis sebagaimana termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003. 

Sebagaiamana pengertian kurikulum yang terdapat dalam undang-

undang tersebut mencerminkan beberapa konsepsi isi kurikulum bahwa 

(1) pendidikan itu adalah suatu upaya, usaha atau kegiatan yang 

bertujuan, (2) dalam kegiatan pendidikan itu terdapat suatu rencana yang 

disusun atau diatur, (3) rencana tersebut dilaksanakan di sekolah melalui 

cara-cara yang telah ditetapkan. 

2. Psikologis  

Landasan psikologis ini dimaksudkan bahwa dalam penyususnan 

kurikulum patut diperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik 

peserta didik. Bahwa karekateristik peserta didik dalam realitasnya 

sangatlah beragam dan memiliki tingkat perkembangan karakteristik yang 

berbeda disetiap jenjang pendidikannya. Karena itu kurikulum dituntut 

mampu dirumuskan sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 
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Kemanfaatan atau nilai manfaat bagi perkembangan dan kemajuan 

peserta didik patut diperhatikan dalam penyusunan kurikulum. 

3. Sosiologis 

Dengan menjadikan karakteristik masyarakat Indonesia sebagai 

landasan dalam pengembangan kurikulum, pembelajar yang diajar 

nantinya   tidak teralienasi dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, 

pendidikan tidak justru mengasingkan individu dari lingkungannya.  

Secara sosiologis, lembaga pendidikan sebenarnya dibentuk oleh 

masyarakat, dihidupi oleh masyarakat, dan oleh karena itu, ia harus 

memberi kemanfaatan kepada masyarakat. Kurikulum yang 

dikembangkan tidak boleh tidak harus sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

4. Organisatoris 

Dalam perumusan kurikulum perlu disusun suatu disain yang tepat 

dan fungsional. Disain yang tepat akan mampu membawa perubahan 

yang positif terhadap peserta didik. Selain itu disain yang fungsional juga 

patut diperhatikan. Disain kurikulum yang tidak fungsional akan 

berdampak pada tidak bermanfaatnya kurikulum. Makin tepat dan makin 

fungsional kurikulum maka dalam pelaksanaannya akan memberi 

efektifitas dari keberadaan kurikulum. 

 

C. Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang 

dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai 

kurikulum tersebut. Prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam suatu 

pengembangan kurikulum menurut Sudirman S. antara lain : 

1. Prinsip Relevansi 

Secara umum istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau 

keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat. 
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Masalah relevansi ini dapat dikaji sekurang-kurangnya lewat tiga segi; 

relevansi dengan lingkungan hidup para murid, relevansi dengan 

perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang dan 

relevansi dengan tuntutan dalam dunia perkerjaan. 

a. Relevansi pendidikan dengan kehidupan para murid dalam 

penetapan bahan pendidikan yang akan disajikan kepada murid 

hendaknya bahan itu disesuaikan dengan apa yang ada di 

lingkungan sekitar murid. 

b. Relevensi dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan 

datang. Di samping dipertimbangkan lingkungan para murid dalam 

upaya penetapan bahan sajian juga harus diperhatikan 

perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. 

c. Relevansi dengan tuntutan dalam dunia perkerjaan. Dalam 

penempatan kegiatan belajar dan pengalaman belajar siswa 

hendaknya berorientasi dengan tuntutan dalam dunia perkerjaan 

atau konsumen pemakai kelulusan. 

2. Prinsip Efektivitas 

Dalam kajian pendidikan, prinsip efektivitas dikaitkan dengan efektivitas 

guru mengajar dan efektivitas para murid yang belajar. Implikasi prinsip 

ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap 

kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir 

dan terbuang percuma. 

3. Prinsip Efisiensi 

Implikasi prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler 

mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara 

cermat dan tepat sehingga hasil kegiatan kurikuler itu mewadahi dan 

memenuhi harapan. 

4. Prinsip Fleksibilitas 
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Fleksibilitas ini artinya lentur/tidak kaku dalam memberikan kebebasan 

bertindak. Dalam kurikulum pengertian itu dimaksudkan kebebasan 

dalam memilih program-program pendidikan bagi para murid dan 

kebebasan dalam mengembangkan program pendidikan bagi para guru. 

5. Prinsip Kesinambungan (kontinuitas) 

Implikasi ini mengusahakan agar antara berbagai tingkat dari jenis 

program pendidikan saling berhubungan. Dalam tatanan bahan kurikulum 

yang dikaitkan atau saling menjalin. 

a. Kesinambungan antar berbagai tingkat sekolah. Dalam menyusun 

kurikulum sekolah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 

 Bahan-bahan pembelajaran yang diajarkan hendaknya 

sambung menyambung antara tingkat yang satu dengan 

tingkat lain yang lebih tinggi. 

 Bahan pembelajaran yang sudah disajikan pada tingkat 

sekolah yang lebih rendah tidak perlu lagi disajikan pada 

tingkat yang lebih tinggi. 

b. Kesinambungan antara berbagai tingkat bidang studi. Seringkali 

bahan sajian dalam berbagai bidang studi mempunyai hubungan yang 

satu dengan yang lain. Sehubungan dengan dengan kenyataan itu, 

urutan dalam berbagai penyajian berbagai bidang studi hendaknya 

diusahakan agar terjalin baik. 

6. Prinsip Objektifitas 

Implikasi prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler 

dilakukan dengan kegiatan catatan kebenaran  ilmiah dengan 

megenyampingkan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional. 

 
7. Prinsip Demokrasi 

Implikasi ini ialah mengusahakan agar dalam penyelenggaraan 

pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokratis. 
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D. Pendekatan Kurikulum 

Jika ditinjau dari perspektif pendekatan, terdapat tiga pendekatan 

yang dapat dikemukakan. Pendekatan tersebut adalah pertama, 

pendekatan yang berorientasi pada bahan (subject matter oriented). 

Kurikulum dengan pendekatan ini cenderung menekankan kepentingan 

pencapaian target-terget materi pelajaran dan cenderung mengabaikan 

perubahan dan perkembangan perilaku secara utuh ke arah perubahan 

perilaku yang posistif. Namun demikian sejumlah kalangan masih 

meyakini bahwa pendekatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui 

tingkat pencapaian penguasaan materi pelajaran dan karenanya 

berpengaruh terhadap kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi. 

Kedua, pendekatan yang berorientasi pada tujuan (objective 

oriented ). Pendekatan ini menekankan arti pentingnya tujuan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan orientasi pada tujuan ini dalam 

prakteknya sering mengabaikan proses, sehingga kualitas proses 

pembelajaran adalah hal yang tidak disentuh. Namun demikian sejumlah 

kalangan pendidikan masih meyakini pendekatan ini karena mampu 

memberi arah ke mana akhir pendidikan akan dituju. 

Ketiga, pendekatan yang berorientasi pada kompetensi 

(Competencies Based Curriculum ). Pendekatan ini lebih menekankan 

pada penguasaan kompetensi pembelajar. Dalam prakteknya tidak 

dibenarkan melakukan lompatan kompetensi sebelum kompetensi dasar 

dikuasai pembelajar pada jenjang tertentu. Selain itu pendekatan ini juga 

tidak mengabaikan proses, sebab proses dipahami sebagai bagian dari 

kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. 
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E. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Kurikulum yang dikembangkan di Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami metamorfosis. Hal ini bisa diamati dari pendekatan yang 

digunakannya, yakni dari subject matter oriented, objective oriented, 

hingga Competencies Based Curriculum. Pendekatan yang terakhir inilah 

yang kemudian dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2004 dan 

kemudian dikembangkan lagi menjadi kurikulum tingkat satuan 

pendidikan yang digunakan pada tahun 2006. 

Sebagai sebuah kajian penting dalam kajian pendidikan, 

penjelasan tentang kurikulum berbasis kompetensi menjadi penting 

artinya untuk memahami sejauhmana kurikulum dikembangkan di 

Indonesia. Karena itu pemahaman tentang kurikulum berbasis 

kompetensi penting untuk dikemukakan. 

Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu kurikulum yang 

ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam 

membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang 

dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam 

perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan 

kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. 

Dalam prakteknya kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki 

prinsip-prinsip dalam pengembangannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

(1) keseimbangan etika, (2) kesamaan memperoleh kesempatan, (3) 

memperkuat identitas nasional, (4) menghadapi abad pengetahuan, (5) 

menyongsong tantangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, (6) 

mengembangkan keterampilan hidup, (7) mengintegrasikan unsur-unsur 

penting ke dalam kurikuler, (8) pendidikan alternatif, (9) berpusat pada 

anak sebagai pusat pengetahuan, (10) pendidikan multikultural dan multi 

bahasa, (11) penilaian berkelanjutan dan komprehensif, (12) pendidikan 

sepanjang hayat. 
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F. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 15 disebutkan 

bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional pasal 36 ayat 

1 dan dua. Kedua ayat tersebut adalah : 

(1) Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional. 

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan  dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 

Mulyana (2006,) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu 

dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

hal tersebut adalah: (1) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi 

satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya 

masyarakat setempat dan peserta didik. (2) Sekolah dan Komite Sekolah 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan  dan silabusnya 

berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, 

di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen 

agama yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. (3) Kurikulum 

tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi 

dikembangkan dan ditetapkan  oleh masing-masing perguruan tinggi 

dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 

KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk 

mewujudkan sekolah efektif, produktif, dan berprestasi. Kurikulum ini 

secara substansial juga merupakan paradigma baru pengembangan 

kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan 

pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan 
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proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi ini diberikan agar setiap 

satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola 

sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya 

sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan 

setempat. 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah juga suatu ide tentang 

pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat 

dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. 

Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan 

otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap 

pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan sarana 

peningkatan kualitas, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. Kurikulum ini 

juga merupakan salah satu  wujud reformasi pendidikan yang 

memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk 

mengembangkan kurikulum  sesuai dengan potensi, tuntutan dan 

kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum 

dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan 

kinerja guru  dan staf sekolah, menawarkan partisispasi langsung 

kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap pendidikan, khususnya kurikulum. 

Dalam sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan ini sekolah memiliki  

full authority and responsibility dalam menetapkan kurikulum dan 

pembelajaran  sesuai dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, sekolah dituntut untuk 

mengembangkan standar kompetensi  dan kompetensi dasar ke dalam 

indikator kompetensi, mengembangkan strategi, menentukan prioritas, 

mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan 

sekitar, serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan 

pemerintah. Dalam KTSP pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, 

kepala sekolah, serta Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. 
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Perlu diketahui bahwa Dewan Pendidikan adalah lembaga yang 

ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat, 

komisi pendidikan pada DPRD, pejabat pendidikan daerah, kepala 

sekolah, tenaga pendidikan, perwakilan orang tua peserta didik, dan 

tokoh masyarakat.. 
 

 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya PerubahanKurikulum  

Indonesia termasuk negara yang selalu melakukan evaluasi 

terhadap kurikulum pendidikan, karena itu pergantian kurikulum terjadi di 

hampir setiap dekade.  Perubahan kurikulum secara garis besar dapat 

digolongkan dalam dua model perubahan kurikulum. Pertama, perubahan 

sebagian dalam kurikulum, dan kedua, perubahan total. 

Dikatakan perubahan sebagian, karena adanya perubahan salah 

satu komponennya yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya 

misalnya: 

1) perubahan tujuan yang tidak sesuai dengan tututan perkembangan ilmu; 

perkembangan masyarakat dan zaman; 

2) perubahan isi atau perubahan sistem penilaian  

Adapun perubahan total terjadi apabila seluruh sistem dan komponen 

kurikulum berbeda dengan kurikulum sebelumnya  misalnya, kurikulum 1968 

menjadi kurikulum1975 atau kurikulum 1984 menjadi kurikulum 1994 dan  

Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya 

perubahan kurikulum tersebut, yaitu karena: 

1. Keluasan dan pemerataan kesempatan belajar 

2. Upaya peningkatan mutu pendidikan 

3. Memperhatikan relevansi pendidikan 

4. Persoalan efektivitas dan efesiensi pendidikan 

5. Perubahan paradigma pendidikan 
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BAB II 

PARADIGMA BARU DUNIA PENDIDIKAN  

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pendidikan yang dilakukan selama ini masih menghadapi 

sejumlah tantangan, baik yang terkait dengan kondisi internal sisitem 

pendidikan Jasmani, maupun yang bersumber pada peruahan dalam segala 

aspek kehidupan, di tingkat lokal, nasional, dan pada tantangan global. 

Kondisis tersebut  menuntut adanya sumber daya manusia yang memiliki 

daya saing tinggi. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang 

memadai. Itulah sebabnya standar kompetensi lulusan pada satuan 

pendidikan perlu ditetapkan. 

 

Reformasi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang 

melahirkan undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional merupakan salah satu wujud nyata komitmen bangsa untuk 

menghadapi tantangan tersebut. Adannya Standar Pendidikan Nasional yang 

terdiri dari : standar Isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP No. 19/2005) 

yang harus ditingkatkan secara terencana  dan berkala. Merupakan salah 

satu amanat yang perlu mendapatkan perhatian utama dari  semua pihak. 

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah bagian dari standar nasional 

pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku 

di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

SKL, kita akan memiliki patok mutu (benchmark) baik bersifat evaluasi mikro 

seperti kualitas proses dan kualitas produk pembelajaran maupun bersifat 

evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, 

sehingga kedepan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat 
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dipertanggun jawabkan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. SKL 

yang dijabarkan ke dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) mata pelajaran digunakan sebagai pedoman penilaian. Penyususnan 

SKL satuan pendidikan merupakan agenda prioritas karena menjadi rujukan 

dalam penyusunan standar-standar pendidikan lainnya. 

 
B. Kajian Akademis 

1. Manusia dan Misi Kehidupan 

Manusia merupakan manusia yang dinamis dalam memaknai hidup dan 

lingkungannya. Dengan bekal fitrah untuk selalu mencari kebaikan, 

kebenaran, dan keindahan, manusia terus berupaya membangun 

peadaban. Melalui peradaban ini  manusia menjalani hidup secara 

terhormat dan saling menghargai yang kelak akan 

dipertanggungjawabkan kepada yang Maha Pencipta. Kecerdasan 

Majemuk (multiple intelligence) dianugerakan Tuhan kepada manusia 

sebagai potensi dasar untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembang. Oleh 

karena itu, pendidikan perlu diarahkan untuk memfasilitsai tumbuh dan 

berkembangnya kecerdasan majemuk agar peserta didik menjadi manusia 

yang mampu menerapkan nilai-nilai keyakinan dan etikanya unutuk dapat 

hidup berdanpingan dengan individu lain yang memiliki nilai keyakinan 

dan etika berbeda secara terhormat dan saling menghargai. 

2. Perkembangan Ilmu-Teknologi-Seni dan Perubahan Sosial 

Perkembangan Ilmu, Teknologi, dan seni sebagai hasil cipta, rasa, dan 

karsa manusia telah memunculkan berbagai perubahan gaya hidup 

masyarakat, termasuk terciptanya tatanan kehidupan masyarakat global. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang cepat, berbagai inovasi 

muncul secara kreatif dalam bingkai nilai dasar yang berbeda-beda. 

Perubahan sosial seperti terus berubah dan berjalan secara cepat oleh 

karena interaksi manusia berada pada ruang tanpa sekat kehidupan 
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antar bangsa. Perubahan yang cepat serta keberagaman nilai keyakinan, 

falsafah dan budaya menimbulkan persaingan hidup yang ketat dan 

kadang memuncukan konflik sosial. Setiap individu harus memiliki 

kelengkapan untuk memanfaatkan kesempatan belajar sepanjang hayat, 

guna memperluas pengetahuan, kecakapan, dan sikapnya, untuk 

mempersiapkan diri menghadapi dunia yang kompleks, saling 

bergantung, dan senantiasa berubah. Oleh karena itu, pendidikan perlu 

diarahkan untuk penguatan nilai dan identitas diri peserta didik sebagai 

rujukan intelektual dengan tetap terbuka, adaptif dan tetap terbuka, 

adaptif dan kreatif dalam menghadapi perubahan. 

3. Perkembangan Individu 

 Individu lahir dengan potensi diri yang beragam, dan berkembang sejalan 

dengan pertumbuhan usia masing-masing. Aktualisasi potensi-potensi itu 

terjadi dalam linkungan sosial ditempat masing-masing individu berada, 

temuan ilmiah menunjukan bahwa perkembangan individu memiliki ciri 

yang universal. 

 Santrock (2006) menyatakan bahwa perkembangan terdiri atas dimensi 

biologis, kognitif dan sosio-emosional. Perkembangan manusia bersifat 

lentur, artinya individu bisa berubah. Anak-anak biasanya lebih lentur-

lebih mudah dibandingkan denganorang tua. Perkembangan bersifat 

multi arah; sepnanjang hidup sebagian hidup sebagian dimensi atau 

komponen akan berkembang dan yang lainya mengalami kemunduran. 

Perkembangan juga bersifat kontekstual, artinya individu berubah dalam 

lingkungan yang juga berubah. 

 Pada dimensi biologis, bayi yang baru lahir bukanya makhluk yang sama 

sekali tidak berdaya. Dia mempunyai reflek dasar, yang merupakan 

mekanisme untuk mempertahankan hidup (survival menchanism). 

Misalnya refleks mengisap, yang memugkinkan bayi untuk mendapat 

makanan. Anak mengembangkan ketrampilan kasar dan halus, ia belajar 
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jalan, memegang benda dengan menggunakan jari telunjuk dan jempol, 

dan lainya. Anak prasekolah bisa berlari melompat, meloncat, memanjat, 

belajar naik sepeda roda tiga dan ketrampilan motorik lainya. Ketika anak 

masuk sekolah, ia belajar menggunakan tangan dan jarinya untuk 

menulis, menggambar, menyusun balok-balok, menggunakan pensil 

gambar atau crayon dengan baik dan sebagainya. Olahraga berperan 

penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan anak. Akan tetapi, 

banyak anak yang lebih suka duduk di depan televisi untuk menonton 

dari pada bermain bola atau olahraga lainya. 

 Dalam perkembangan kognitif, piaget (dalam Santrock, 2006) 

mengatakan bahwa 4 tahapan yang dilalui oleh setiap individu. Tahap 

pertama adalah sensori-motor (0-2 TAHUN). Pada tahap ini, anak belajar 

memahami bahwa objek dan kejadian akan terus ada walaupun benda 

atau kejadian tersebut tidak bisa secara lansung bisa dilihat, dengar atau 

disentuh. Dunia kognitif dari anak prasekolah adalah kreatif, bebas dan 

imajinatif. Kemampuan imajinatif anak prasekolah berkembang dan 

digunakan untuk memahami dunia sekelilinginya menjadi lebuh baik. 

  

 Tahap kedua dari perkembangan kognitif (± 2-7 tahun), adalah tahap 

pra-operasional. Pada tahap ini anak memperoleh kemampuan untuk 

secara mental mempresentasikan objek yang sebenarnya tidak hadir. 

Kemampuan berpikir secara simbolik ini akan memperluas dunia mental 

anak. Pada tahap pra-operasional ini juga anak mulai menggunakan 

penalaran yang sifatnya ”primitif”, anak ingin mengetahui jawaban 

terhadap segala macam pertanyaan (± 4-7 tahun). Disamping berbagai 

kemampuan yang dipunyai anak pada tahap pra-operasional, piaget 

menyatakan bahwa pikiran pada usia prasekolah masih kurang 

terorganisir. 
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Pada tahap operasional konkrit (± 7-11 tahun), anak bisa melakukan 

secara mental apa yang sebelumya mereka lakukan secara fisik. Pada 

tahap ini anak sudah mempunyai kemampuan konservasi, yaitu 

kesadaran bahwa mengubah penampilan suatu objek atau zat tidak akan 

mengubah sifat kuantitatifnya. Pada masa anak pertengahan dan akhir, 

terjadi perubahan dalam kemampuan memproses informasi seperti pada 

memori, berpikir kritis dan berpikiir kreatif. 

 Pada tahap operasional formal ( 11 tahun ke atas), berpikir lebih abstrak 

dibandingkan berpikir pada tahap operasional kongkrit, berpikir anak 

remaja tidak lagi dibatasi pada hal-hal yang aktual dan konkrit. Anak 

dapat memikirkan kemungkinan yang hipotesis, dan dapat bernalar 

secara logis tentang berbagai hal. Dua aspek perubahan dalam 

kemampuan pemrosesan informasi remaja adalah pengambilan 

keputusan dan berpikir kritis. 

 Pada usia dini, anak juga bellajar untuk mengatur emosinya. Regulasi 

emosi ini berlanjut terus dan menjadi aspek perkembangan sosio-

emosional penting pada masa anak. Orang tua dapat berperan penting 

dalam membantu anak yang masih muda ini untuk mengatur emosinya. 

 Perkembangan moral dimulai ketika orang tua atau orang dewasa lainya 

mulai mengajarkan mana yang baik dan buruk. Memberikan konsekuensi 

positif untuk perilaku yang secara sosial disetujui oleh orang tua, dan 

konsekuensinya negatif untuk perilaku yang melanggar perintah orang 

tua. Perasaan positif seperti empati akan menyumbang pada 

perkembangan moral anak. Walaupun empati dirasakan sebagai suatu 

keadaan emosional, empati juga seringkali mempunyai komponen 

kognitif, yaitu kemampuan untuk mengetahui keadaan komponen 

psikologis dalam diri orang lain, atau yang biasanya disebut kemampuan 

mengambil perspektif  orang lain. 
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 Pada usia sekolah, anak mengembangkan pengembangan pemahaman 

tentang diri dan harga dirinya. Harga diri yang tinggi serta konsep diri 

yang positif merupakan ciri komponen penting bagi kesejahteraan anak. 

Anak juga menunjukan peningkatan kesadaran tentang pentingnya 

mengendalikan dan mengelola emosi untuk bisa diterima secara sosial. 

 Masa remaja adalah masa dimana anak bereksperimen dengan berbagai 

peran dan indentitas yang mereka peroleh dari lingkungan budaya 

sekitar. Anak yang berhasil mengatasi konflik identitas ini akan memiliki 

rasa percaya diri yang baru. Masa remaja sejak lama digambarkan 

sebagai masa ‟topan dan badai‟. Remaja dipersepsikan sebagai 

perubah-ubah secar emosional dan oleh karena itu penting bagi orang 

dewasa untuk memahami bahwa perubahan emosi ini merupakan aspek 

normal dari perkembanganremaja dini. Keinginan untuk otonomi dan 

memiliki tanggung jawab yang lebih besar merupakan bagian dari 

perkembangan normal ini. Keterikatan (conformitiy) terhadap kelompok 

teman sebaya dapat berdampak positif atau negatif. Remaja lebih terikat 

(conform) terhadap aturan dan standar teman sebaya dibandingkan 

dengan anak. 

 Rangsangan, fasilitas, serta pembelajaran yang diberikan oleh 

lingkungan,  termasuk lingkunagan sekolah, dalam rangka 

mengembangkan potensi diri perlu memperhatikan kebutuhan masing-

masing anak. Salah satu prinsip yang tecantum dalam Konvensi Hak 

Anak (KHA) adalah ” yang terbaik bagi anak” (in the best interest of the 

child). Anak yang mempunyai hambatan fisisk, emosional, sosial, dan 

atau intelektual (childern with special need) memerlukan pendidikan yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan potensinya. 

4. Pengalaman Emperik 

 sejak proklamasi kemerdekaan, dunia pendidikan di Indonesia sudah 

mengalami  beberapa kali pergantian kurikulum. Setiap kurikulum 
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memiliki karakteristik berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan zaman. 

Perubahan drastis dalam pengembangan kurikulum, yaitu integrasi 

sistematis antara pendidikan dasar dan menengah dimulai pada tahun 

1975, yaitu dengan diberlakukanya Kurikulum Pendidikan Dasar dan 

Menengah tahun 1975 (kurikulum 1975). Pengembangan kurikulum ini 

menggunakan pendekatan pendekatan prosedur pengembangan sistem 

intruksional (PPSI), yang berorientasi pada pencapaian tujuan. 

 Kurikulum berikutnya, adalah 1984 dan kurikullum 1994, menekankan 

pada orientasi akademik dan isi (academic and content orientation). 

Masyarakat mengkritik bahwa kedua kurikulim tersebut cenderung 

menghasilkan peserta didik yang hanya pandai menghafal. Kritik tersebut 

didukung oleh hasil pengkajian oleh para ahli dan evaluasi yang 

menyatakan bahwa kurikulum-kurikulum tersebut terlalu sarat materi 

sehingga guru cenderung mengejar pencapaian target kurikulum yang 

mengarah pada kemampuan kognitif, sedangkan kemampuan efektif dan 

psikomotorik kurang diperhatikan.  

Kondisi seperti diatas dikarenakn tidak adanya standar yang dapat 

digunakan sebagi acuan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sudah 

saatnya disusun standar nasional. 

5. Arah dan peran Pendidikan. 

 Pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha sadar untuk mengembangkan 

dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan 

perlu diorganisasikan dan diarahkan pada pencapaian lima pilar 

pengetahuan : belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Belajar untuk mengetahui ( learning to know) belajar untuk 

berbuat (learning to do) belajar untuk hidup antar sesama secara 

berdampingan (Learning to live together), dan belajar unutk membentuk 

jati diri (learning to be).  
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 Belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

menekankan keimanan dan pengembangan moral dan akhlak mulia. 

Penguasaan pada aspek ini merupakan jalan bagi setiap peserta didik 

untuk hidup bermartabat dan bersih. 

 Belajar untuk mengetahui (learning to know) ditekankan pada 

penguasaan akan instrumen untuk memahami pengetahuan.  

Penguasaan ini merupakan jalan bagi setiap individu untuk hidup 

bermartabat, untuk mengembangankan kecakapan kerja, dan 

berkomunikasi. Belajar untuk mengetahui juga merupakan dasar unutk 

mencapai kesenangan dalam memahami, mengetahui, dan menemukan. 

Unutk dapat belajar untuk memahami, peserta didik perlu belajar untuk 

belejar. Yang terkhir ini memerlukan kekuatan konsentrasi, ingatan, dan 

pikiran. 

 Belajar untuk berbuat (learning to do) berkaitan dengan bagaiaman 

peserta didik menggunakan apa-apa yang telah dipelajarinya dalam 

praktek. Pendidikan harus dapat mengantisipasi pekerjaan di masa 

depan tanpa mengetahui secara persis pertumbuhan pekerjaan di masa 

depan itu. Belajar untuk berbuat bukan semata-mata berarti 

mempersiapkan individu untuk melakukan suatu tugas atau tindakan 

yang bersifat rutin, tetapi juga hal-hal baru yang tidak terduga. Oleh 

karena itu peserta didik juga perlu belajar tingkah laku sosial, kerjasama, 

inisiatif, pengambilan resiko, berkomunikasi, bekerja denganorang lain, 

mengelola dan menyelesaikan konflik, dan mengelola informasi. 

 Belajar untuk hidup antar sesama secara berdampingan (Learning to live 

together) perlu memberikan pengalaman seluas-luasnya kepada peserta 

didikuntuk melakukan kontak dan berkomunikasi dengan anggota 

kelompok (misalnya etnis atau agama) lain. Kontak dan komunikasi ini 

perlu terjadi dalam suasana egaliter dimana para pihak memiliki tujuan 

untuk memperoleh manfaat bersama. Dengan kontak dan komunikasi 
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tersebut, peserta didik diharapkan memperolehan pemahaman dan 

penghargaan tentang orang lain secara arif.  Sebelum pemahaman dan 

penghargaan ini dapat diperolah, peserta didik perlu mengenali dirinya 

sendiri.  

Belajar untuk membentu jati diri (learning to be) membawa implikasi 

bahwa pendidikan harus memberikan kontribusi kepada pengemabngan 

secara utuh setiap individu dalam pikiran, jasmani, kecerdasan, 

kepekaan, rasa estetika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. 

Setiap manusia harus diberdayakan untuk untuk mengembangkan 

pikiran merdeka dan kritis serta menyusun penilaian sendiri, agar dapat 

menetapkan bagi dirinya apa yang diapercayai harus dilakukan dalam 

beragam situasi kehidupan. Pendidikan harus memberdayakan peserta 

didik untuk mencegah masalah, membuat keputusan, dan memikul 

tanggung jawab. Peserta didik harus secara teru menerus diperlengkapi 

dengan daya kemampuan memahami dunia di sekelilingnya dan untuk 

berperilaku bertanggungjawab dan berkeadilan. 
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BAB  III 

PENGEMBANGAN KURIKULUM 

 

A. Pendahuluan  

 

Kemajuan dalam bidang informasi, komunikasi dan teknologi menyebabkan 

informasi melimpah ruah melampaui batas-batas negara. Pengaruh nyata 

terlihat pada kehidupan berekonomi. Pasar bebas, kemampuan bersaing 

dan penguasaan pengetahuan dan teknologi, menjadi makin penting untuk 

kemajuan suatu bangsa. Sumber daya alam Indonesia yang makin terbatas 

ini tidak lagi dapat menjadi tumpuan modal, karena sumber kesejahteraan 

suatu bangsa telah bergeser dari modal fisik ke modal intelektual, 

pengetahuan, sosial dan kredibilitas. Dengan demikian keunggulan dalam 

pemutakhirkan pengetahuan dan kompetensi secara mantap dan 

berkelanjutan   menjadi suatu keharusan. Terlebih lagi, industri baru 

dikembangkan dengan berbasis pengetahuan dan kemampuan tingkat 

tinggi, maka bangsa yang berhasil adalah bangsa yang berpendidikan 

dengan standar hasil belajar yang tinggi. 

 

Memasuki abad ke-21 ini, banyak perubahan besar di dunia, yang kurang 

diimbangi dengan perubahan serupa di Indonesia. Pengetahuan manusia 

maju dengan cepat dan makin lama makin cepat. Hal ini membawa implikasi 

yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Pengetahuan seseorang akan 

lebih cepat usang, tidak relevan, dan kehilangan nilai. Kalau ingin tetap 

mutakhir pengetahuan seseorang harus terus menerus diperbaharui dengan 

cara-cara belajar baru.  Hal ini berpengaruh pada subtansi pendidikan yaitu 

kurikulum dan penilaian.  
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Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari 

pengaruh  perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara 

terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional 

termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang 

mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut. 

Atas dasar tuntutan mewujudkan masyarakat seperti itu diperlukan upaya 

peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh 

mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni 

aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, kesehatan,  

keterampilan dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara 

pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan 

melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, 

menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan demikian, peserta 

didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan 

melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap 

dan berkesinambungan. 

 

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, didalamnya 

mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum 

adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum 

membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan 

perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan 

Kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha 

mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. 

Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum 

untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat 

ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil 
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kurikulum itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya 

melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, 

namun di dalamnya melibatkan banyak orang, seperti : politikus, pengusaha, 

orang tua peserta didik, serta unsur – unsur masyarakat lainnya yang 

merasa berkepentingan dengan pendidikan. 

 

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan 

kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan 

menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat 

menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan 

sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena 

itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat 

mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum 

yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan 

banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan 

kurikulum. Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) 

mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke 

dalam dua kelompok : (1) prinsip - prinsip umum : relevansi, fleksibilitas, 

kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus : prinsip 

berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan 

isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, 

prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip 

berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.  

 

B. Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang 

dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai 

kurikulum tersebut. Prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam suatu 

pengembangan kurikulum menurut Sudirman S. antara lain : 
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1. Prinsip Relevansi 

Secara umum istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau 

keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat. 

Masalah relevansi ini dapat dikaji sekurang-kurangnya lewat tiga segi; 

relevansi dengan lingkungan hidup para murid, relevansi dengan 

perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang dan 

relevansi dengan tuntutan dalam dunia perkerjaan. 

a. Relevansi pendidikan dengan kehidupan para murid dalam 

penetapan bahan pendidikan yang akan disajikan kepada murid 

hendaknya bahan itu disesuaikan dengan apa yang ada di 

lingkungan sekitar murid. 

b. Relevensi dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan 

datang. Di samping dipertimbangkan lingkungan para murid dalam 

upaya penetapan bahan sajian juga harus diperhatikan 

perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. 

c. Relevansi dengan tuntutan dalam dunia perkerjaan. Dalam 

penempatan kegiatan belajar dan pengalaman belajar siswa 

hendaknya berorientasi dengan tuntutan dalam dunia perkerjaan 

atau konsumen pemakai kelulusan. 

2. Prinsip Efektivitas 

Dalam kajian pendidikan, prinsip efektivitas dikaitkan dengan efektivitas 

guru mengajar dan efektivitas para murid yang belajar. Implikasi prinsip 

ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap 

kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir 

dan terbuang percuma. 

3. Prinsip Efisiensi 

Implikasi prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler 

mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara 
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cermat dan tepat sehingga hasil kegiatan kurikuler itu mewadahi dan 

memenuhi harapan. 

4. Prinsip Fleksibilitas 

Fleksibilitas ini artinya lentur/tidak kaku dalam memberikan kebebasan 

bertindak. Dalam kurikulum pengertian itu dimaksudkan kebebasan 

dalam memilih program-program pendidikan bagi para murid dan 

kebebasan dalam mengembangkan program pendidikan bagi para guru. 

5. Prinsip Kesinambungan (kontinuitas) 

Implikasi ini mengusahakan agar antara berbagai tingkat dari jenis 

program pendidikan saling berhubungan. Dalam tatanan bahan kurikulum 

yang dikaitkan atau saling menjalin. 

c. Kesinambungan antar berbagai tingkat sekolah. Dalam menyusun 

kurikulum sekolah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 

 Bahan-bahan pembelajaran yang diajarkan hendaknya 

sambung menyambung antara tingkat yang satu dengan 

tingkat lain yang lebih tinggi. 

 Bahan pembelajaran yang sudah disajikan pada tingkat 

sekolah yang lebih rendah tidak perlu lagi disajikan pada 

tingkat yang lebih tinggi. 

d. Kesinambungan antara berbagai tingkat bidang studi. Seringkali 

bahan sajian dalam berbagai bidang studi mempunyai hubungan yang 

satu dengan yang lain. Sehubungan dengan dengan kenyataan itu, 

urutan dalam berbagai penyajian berbagai bidang studi hendaknya 

diusahakan agar terjalin baik. 

6. Prinsip Objektifitas 

Implikasi prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler 

dilakukan dengan kegiatan catatan kebenaran  ilmiah dengan 

megenyampingkan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional. 
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7. Prinsip Demokrasi 

Implikasi ini ialah mengusahakan agar dalam penyelenggaraan 

pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokratis. 

 

Diperlukan cara-cara yang inovatif dalam kebijakan, subtansi dan 

pelaksanaan pendidikan, sehingga investasi pendidikan menjadi lebih 

terarah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No 22 Tahun 1998 tentang 

Otonomi Daerah sistem pemerintahan beralih dari sistem sentralistik ke 

desentralisasi dimana Daerah Tk.  II merupakan unit  pelaksana utama.  

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom, dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan 

perlunya: 

 penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar,  

 pengaturan kurikulum nasional,  

 penilaian  hasil belajar secara nasional,  

 penyusunan pedoman pelaksanaan,  

 penetapan standar materi pelajaran pokok, dan  

 penetapan kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif setiap tahun 

bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah. 

 

Kompetensi yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2000 tersebut sejalan dengan tuntutan abad pengetahuan 

(knowledge age). Pada abad pengetahuan ini – jaman ekonomi berbasis 

pengetahuan – diperlukan masyarakat berpengetahuan yang belajar 

sepanjang hayat. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai 

oleh masyarakat sangat beragam dan berkualitas.  
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Dalam mensikapi suatu perubahan kurikulum, banyak orang lebih terfokus 

hanya pada pemenuhan struktur kurikulum sebagai jasad dari kurikulum . 

Padahal jauh lebih penting adalah perubahan kutural (perilaku)  guna 

memenuhi  prinsip-prinsip khusus yang terkandung dalam pengembangan 

kurikulum. 

 

C. Acuan Pengembangan Kurikulum 

1. Sistem Pendidikan Nasional 

Pendidikan Nasional dikembangkan berdasarkan landasan 

filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, Pancasila 

merupakan landasan utama, yang berakar dari dua pandangan 

yakni pandangan tentang manusia Indonesia dan pandangan 

tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan memandang manusia 

Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahaesa,  makhluk 

individu, dan makhluk sosial. Secara filosofis pendidikan Nasional 

dipandang sebagai suatu pranata sosial yang berinteraksi dengan 

pranata-pranata sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, dan 

hukum. Pandangan tentang pendidikan ini dapat membuat 

pendidikan menjadi kepedulian semua pihak. 

 

Landasan sosiologis digunakan karena pendidikan merupakan 

pranata sosial yang penting bagi terciptanya kehidupan 

masyarakat yang demokratis. Pada saat ini dan yang akan 

datang kesadaran kolektif bangsa dalam rangka ikut 

memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapai bangsa 

Indonesia merupakan hal yang penting untuk dikembangkan. 
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Secara sosiologis, pendidikan nasional dirancang: Pertama, untuk 

mengatasi masalah-masalah yang berkaitan rekonstruksi sosial 

dengan segala persoalan kemasyarakatan yang muncul, seperti 

disintegrasi sosial, konflik antar-etnis, dan kekerasan. Kedua, 

mengurangi disparitas sosial ekonomi yang semakin tajam akibat 

dari perbedaan akses terhadap sumber daya yang terjadi di 

masyarakat. Ketiga, untuk memperkuat jati diri dalam era 

komunikasi tanpa batas, tanpa mengisolasikan diri dari 

percaturan informasi tersebut. 

Landasan yuridis digunakan agar sistem pendidikan nasional 

memiliki legitimasi dan berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku. Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yuridis 

yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting 

untuk menjamin terjadinya perkembangan dan kelangsungan 

hidup bangsa Indonesia yang maju dalam tatanan kehidupan 

Nasional. Pentingnya pendidikan itu sendiri telah diamanatkan 

dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang dipandang memiliki makna yang lebih 

komprehensif dibandingkan dengan hanya pengajaran semata. 

Perundangan dan peraturan penyelenggaraan pendidikan 

nasional disusun berdasarkan aspirasi dari segenap lapisan 

masyarakat. Hal ini untuk menjamin terjadinya sinergi antara 

kepentingan pusat dan daerah serta semua stakeholders 

pendidikan nasional. Keberpihakan pemerintah tidak hanya 

diberikan kepada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh 
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pemerintah, tetapi  juga kepada lembaga-lembaga pendidikan 

yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

Ketiga landasan pendidikan di atas mewarnai visi pendidikan 

nasional yang dirumuskan untuk memperkuat komitmen dalam 

membangun pendidikan. Visi pendidikan nasional itu adalah 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang 

kokoh dalam rangka memberdayakan semua warga negara 

Indonesia sehingga berkembang menjadi manusia yang 

berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah.  

2. Pendidikan pada Era Globalisasi 

Globalisasi membawa dampak terhadap dunia pendidikan, 

terutama sebagai suatu wahana untuk mempersiapkan SDM 

yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-

perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi itu. 

Pendidikan menyiapkan peserta didik dengan kompetensi-

kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan, seperti kompetensi 

keagamaan, akademik, ekonomik, dan sosial-pribadi. Kompetensi 

keagamaan diperlukan untuk menjalankan fungsi manusia 

sebagai hamba Tuhan Yang Mahakuasa dalam kehidupan sehari-

hari. Kompetensi akademik diperlukan untuk dapat mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan 

jenjangnya. Kompetensi ekonomik diperlukan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan ekonomi agar dapat hidup layak di dalam 
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masyarakat. Kompetensi sosial pribadi diperlukan untuk dapat 

hidup adaptif sebagai warga negara dan warga dunia.  

 

Kehidupan masyarakat yang terus menerus mengalami 

perubahan sebagai akibat dari kemajuan IPTEK menuntut 

pendidikan pada jenjang persekolahan harus menyesuaikan dan 

mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi. Materi dan 

pengalaman belajar yang diberikan di sekolah harus bermanfaat 

untuk bekal kehidupan peserta didik. Perubahan-perubahan 

tersebut bukan hanya menuntut perbaikan kualitas, akan tetapi 

juga perlu penyesuaian kurikulum. Kurikulum yang bersifat 

content oriented dan berisi materi pelajaran yang bersifat fakta 

lepas-lepas perlu direvisi. Revisi itu diarahkan pada proses 

pendidikan yang lebih berorientasi kepada penyediaan bagi 

peserta didik kompetensi-kompetensi yang berguna bagi 

kehidupannya.  

Pendidikan pada era globalisasi seharusnya berkaitan dengan: 

(1) pemahaman mengenai budaya silang yang berarti mengakui 

keberadaan lebih dari satu sudut pandang dan belajar melihat 

dunia dari perspektif yang berbeda, (2) pembelajaran holistik 

yang membawa berbagai disiplin ke suatu isu besar dan meliputi 

berbagai pendekatan dalam pembelajaran, dan (3) pelibatan 

potensi masyarakat yang dapat menjalin hubungan yang akrab 

dan utama antara lingkungan masyarakat dengan sekolah.  
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Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum, ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu: (1) pendekatan studi 

yang berorientasi dunia dengan cara integratif untuk memahami 

dunia, (2) fokus terhadap dunia dalam perspektif sejarah yang 

menyerap perspektif dunia secara komprehensif, (3) pendidikan 

sebagai landasan pengembangan ekonomi dalam arti komponen 

utama dari daya saing ekonomi adalah daya saing pendidikan, (4) 

fokus terhadap pendekatan interdisipliner untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap isu-isu utama dalam mengintegrasikan 

perspektif internasional, dan (6) pelaksanaan cooperative learning 

untuk memahami peningkatan pluralistik dalam masyarakat. 

3. Wajib Belajar 9 Tahun 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) 

diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 1994. Dalam pelaksanaan Wajar 9 

tahun ini dikandung maksud upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, terutama ditinjau dari kualitas intelektualnya. Meskipun demikian, 

dalam pelaksanannya program ini masih menghadapi sejumlah kendala 

diantaranya adalah: (1) masih rendahnya kesadaran sebagian anggota 

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, (2) tingginya angka putus 

sekolah pada tingkat SD dan SLTP, serta masih rendahnya angka 

melanjutkan ke SLTP, dan (3) masih rendahnya angka partisipasi baik kasar 

maupun murni pada tingkat SLTP. 

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dapat 

dipilah-pilah ke dalam empat kategori, yaitu: (1) masyarakat dengan tingkat 

ekonomi yang memadai dan memiliki tingkat kesadaran yang memadai pula, 

(2) masyarakat dengan tingkat ekonomi memadai namun memiliki tingkat 

kesadaran yang rendah, (3) masyarakat dengan tingkat ekonomi yang 
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rendah namun memiliki tingkat kesadaran yang memadai, dan (4) 

masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan memiliki tingkat kesadaran 

yang rendah. Dengan melihat berbagai kategori tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan seperti di atas, diasumsikan 

masyarakat pada kategori 1 dan 3 tidak menghadapi masalah dalam 

pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Masyarakat yang termasuk kategori 2 

masih bisa diupayakan peningkatan kesadarannya melalui penyuluhan-

penyuluhan. Adapun masyarakat pada kategori 4 diasumsikan merupakan 

lapisan yang cukup sulit untuk dijangkau dalam upaya pelaksanaan wajib 

belajar 9 tahun. Hal ini disebabkan, pada masyarakat kategori ini belajar 

merupakan hambatan untuk mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan 

hidup. Untuk menanggulanginya diperlukan strategi yang tepat. 

Tingginya angka putus sekolah pada tingkat SD dan rendahnya angka 

melanjutkan ke SLTP, dan rendahnya angka partisipasi kasar dan murni 

SLTP, merupakan fenomena yang berkaitan dengan sejumlah faktor budaya 

yang melatarbelakangi serta upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Faktor 

ekonomi memang masih mendominasi latar belakang dari permasalahan ini. 

Sejumlah siswa SD terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena membantu 

orang tua dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Di daerah pedesaan mereka 

membantu orang untuk mengerjakan ladang dan pekerjaan rumah tangga. 

Di daerah perkotaan, mereka membantu orang tua di sektor informal. Anak-

anak tersebut tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk belajar, apalagi 

untuk pergi ke sekolah formal dan meluangkan waktu secara reguler. Faktor 

lain yang mempengaruhi adalah faktor budaya, di mana mereka 

menganggap bahwa anak merupakan aset keluarga. Keadaan ini memicu 

orang tua untuk mengeksploitir anak-anaknya dalam pemenuhan ekonomi 

keluarga. Sekolah tidak dipandang sebagai kegiatan yang menarik, karena 

sekolah tidak dapat menjanjikan penghasilan untuk keluarganya. Sekolah 
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dipandang sebagai kegiatan yang tidak memberi keuntungan secara 

ekonomis. 

Meskipun pelaksanaan Wajar 9 tahun masih menghadapi sejumlah kendala 

dan masalah, namun dalam rangka perubahan kurikulum harus dijadikan 

acuan. Hal ini terutama terkait dengan isi dan bentuk kurikulum, khususnya 

SD dan SLTP, yang merupakan satuan-satuan yang bersifat integral 

(kesatuan yang tidak terpisahkan). Meskipun pada kenyataannya dua satuan 

pendidikan SD dan SLTP ini berbeda, namun keduanya harus diarahkan 

dalam rangka memberikan bekal-bekal pendidikan minimal bagi setiap 

warga negara yang bisa dimanfaatkan, baik untuk melanjutkan studi pada 

jenjang pendidikan selanjutnya maupun untuk menjalani kehidupan 

dimasyarakat.  

4. Standar Pelayanan Minimal 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 

2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah 

diantaranya didasarkan atas pertimbangan, bahwa berlakunya Undang-

Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa 

konsekuensi kewenangan bagi daerah kabupaten dan kota dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Hal ini bisa berpeluang timbulnya ekses pada 

pelaksanaan kewenangan tersebut, yakni terjadinya perbedaan dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang bisa merugikan peserta didik. Untuk 

mengurangi ekses tersebut Pemerintah Propinsi harus menyusun SPM yang 

akan digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota, dengan 

mengacu kepada pedoman yang tercantum dalam Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional itu. 
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Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang 

pendidikan dasar dan menengah adalah spesifikasi teknis yang dijadikan 

patokan minimal yang wajib dilakukan oleh daerah kabupaten dan kota 

dalam menyelenggarakan kegiatan persekolahan di bidang pendidikan 

dasar dan menengah. Pedoman penyusunan SPM bertujuan untuk 

memberi acuan bagi propinsi berkenaan dengan pelayanan minimal yang 

wajib diberikan oleh daerah kabupaten dan kota agar penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan persekolahan kepada masyarakat dengan indikator 

yang telah  ditentukan.  

 

Dalam menyusun SPM di antara aspek-aspek yang harus dimuat adalah 

standar kompetensi dan kurikulum/program kegiatan belajar. Hal ini 

berarti bahwa kemampuan minimal yang diharapkan dimiliki oleh peserta 

didik dan kurikulum (yang meliputi susunan program pengajaran, materi 

pelajaran, strategi belajar-mengajar, bahasa pengantar, penilaian dan 

bimbingan) harus ditetapkan oleh propinsi, dan setiap kabupaten/kota di 

propinsi itu menerapkannya dalam penyelenggaraan persekolahan, baik 

pada jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah. 

Dengan tersusunnya SPM oleh pemerintah propinsi berarti pemerintah 

propinsi berkewenangan mengembangkan kurikulum sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. Meskipun demikian  dalam pelaksanaannya daerah 

kabupaten dan kota serta sekolah diberi kewenangan pula untuk 

melaksanakan kurikulum itu asalkan tuntutan yang sesuai dengan 

standar minimal itu bisa terpenuhi. Dengan demikian, meskipun dalam 

pelaksanaan pendidikannya di setiap sekolah terjadi variasi mutu namun 

ada jaminan mutu minimal yang harus dicapai. 
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5. Teori Kurikulum 

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mengacu kepada teori 

terkait.  Menurut Richard (1980), kompetensi merupakan indikator-indikator 

suatu kinerja yang berhasil dalam aktivitas kehidupan. Kompetensi adalah 

kemampuan menciptakan peranan baru bagi seseorang dalam menanggapi 

kondisi sosial yang berubah. 

Richard (1980) juga menguraikan bahwa kompetensi memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: (1) fokus dan konteks (2) lingkungan, sumber daya, aturan 

(3) dibentuk oleh integrasi dan aplikasi berbagai kecakapan (4) Integrasi dan 

aplikasi merefleksikan kognitif, afektif, dan keterampilan (5) kinerja sebagai 

perwujudan dari capacity-building kognitif, afektif, dan keterampilan.  

Pandangan tentang kompetensi diungkapkan juga oleh Spencer (1993), 

dimana kompetensi merupakan ciri yang mendasar dari seseorang yang 

merupakan hubungan kausal dengan referensi kriteria yang efektif dan/atau 

penampilan yang terbaik dalam pekerjaannya pada situasi tertentu. Ciri yang 

mendasar berarti bahwa kompetensi tersebut cukup mendalam dan bertahan 

lama dalam penampilan seseorang dan dapat digunakan untuk memprediksi 

tingkah laku seseorang ketika berhadapan dalam berbagai situasi dan tugas. 

Hubungan kausal berarti suatu kompetensi dapat menyebabkan atau 

memprediksi perubahan tingkah laku dan kinerja seseorang. Referensi 

kriteria menentukan dan memprediksi apakah seseorang bekerja dengan 

baik atau tidak dalam ukuran yang spesifik atau standar.  

Spencer (1993) juga membahas 5 tipe kompetensi sebagai berikut: 

a. Motif. Sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berpikir 

secara konsisten atau keinginan untuk melakukan aksi. 

b. Bawaan. Karakteristik fisik yang merespon secara 

konsisten berbagai sistuasi atau informasi. Contoh: reaksi 
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terhadap waktu dan sudut pandang yang baik adalah 

kompetensi bawaan dari seorang pilot pesawat tempur. 

Kompetensi bawaan yang dapat mengontrol emosi diri 

dan menumbuhkan inisiatif merupakan kompetensi dari 

seorang manajer. Motif bekerja secara intrinksik atau 

mulai dengan sendirinya (self-starting) akan menguasai 

kompetensi bawaan, yang dapat memperkirakan apa yang 

dikerjakan seseorang dalam jangka panjang tanpa 

pengawasan yang ketat.   

c. Konsep diri. Tingkah laku, nilai atau image seseorang. 

Contoh: percaya diri. Seseorang yang percaya diri akan 

efektif pada berbagai situasi. Karena merupakan bagian 

darijati diri seseorang. 

d. Pengetahuan. Informasi khusus yang dimiliki seseorang. 

Contoh: ahli bedah memiliki pengetahuan mengenai saraf 

dan tulang pada tubuh manusia. Pengetahuan merupakan 

kompetensi yang kompleks. Hasil tes pengetahuan sering 

salah dalam memperkirakan kinerja pekerjaan. Tes 

pengetahuan sering gagal mengukur pengetahuan dan 

keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan. Hal ini 

disebabkan karena : 

1) Tes yang digunakan mengukur ingatan seseorang, 

padahal yang diperlukan adalah kemampuan mencari 

pengetahuan. 
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2) Tes pengetahuan mengukur respon seseorang 

terhadap pilihan-pilihan jawaban bukan apakah 

tindakannya dalam menggunakan pengetahuan 

tersebut. Pengetahuan meramalkan apa yang dapat 

dikerjakan seseorang, bukan apa yang akan dikerjakan 

setelah tes.  

e. Keterampilan. Kemampuan untuk melakukan tugas 

secara fisik atau mental.  Contoh: programer komputer 

memiliki kemampuan untuk mengorganisir puluhan ribu 

barisan kode dengan perintah yang berurutan. 

 

Kelima kompetensi tersebut di atas mempunyai implikasi 

terhadap perencanaan sumber daya manusia. Keterampilan 

dan pengetahuan cenderung lebih tampak pada permukaan 

ciri-ciri seseorang, sedangkan konsep diri, bawaan, dan motif 

lebih tersembunyi dan lebih mendalam serta merupakan pusat 

dari kepribadian seseorang. Kompetensi permukaan 

(pengetahuan dan keterampilan) lebih mudah dikembangkan, 

pelatihan merupakan hal tepat untuk menjamin kemampuan 

ini. Sebaliknya kompetensi bawaan dan motif lebih sulit 

dikembangkan dan dikenali. 

 

C. Perubahan 

Jika kita melihat kebelakang tentang kurikulum yang pernah berlaku di 

negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dimulai dari Rencana Pelajaran 
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tahun 1947, struktur program yang terdapat didalamnya berupa serangkaian 

mata pelajaran menurut disiplin ilmu pengetahuan, salah satu diantaranya 

adalah gerak badan (lichamelijke oevening), dan pada Rencana Pendidikan 

1964, struktur program kuriklum bukan lagi dipandang sebagau suatu 

sususnan mata pelajaran menurut disiplin ilmu, tetapi secara konsepsional 

dijadikan alat untuk mengembangakan sikap hidup sebagai manusia dan 

warga negara Indonesia yhang bersiwa pancasila, nama mata pelajaran 

adalah pendidikan jasmaniah dan keshatan, dan kurikulum 1964 ini akhirnya 

disempurnakan menjadi kurikulum 1968, yakni perubahan nama beberapa 

mata pelajaran. Dan pada tahun 1975 kurikulum 1964/1968 disempurnakan 

lagi, salah satu yang esensi dalam perubahan ini adalah terjadinya 

penggabungan mata pelajaran atau pembentukan bidang studi, pada mata 

pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (Standar Isi) dikenal 

dengan penggabungan asosiatif yang pendidikan agama/budi pekerti 

dengan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan.  

Pada tahun 1984 terjadi kembali perubahan kurikulum, nama mata pelajaran 

ini adalah pendidikan Olahraga dan Kesehatan, kurikulum 1984 

disempurnakan kembali menjadi kurikulum 1994, nama pelajaran ini adalah 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. 

Kemudian pada tahun 2004, terjadi suatu perubahan paradigma dalam 

pengembangan kurikulum, dimana kurikulum 1994 berorientasi konten dan 

kurikulum 2004 beroreintasi pada kompetensi. 

Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang dinamis, oleh karena itu 

kurikulum juga harus peka dan sekaligus mampu merespon beragam 

perubahan dan beragam tuntutan stakeholders yang menginginkan adanya 

peningkatan kualitas pendidikan. Negara-negara berkembang dan negara-

negara dewasa ini tengah berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya. 
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Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan ini adalah melalui perubahan 

kurikulum. 

Dalam perubahan kurikulum itu digunakan model-model yang dipandang 

dapat menjawab tantangan pendidikan yang dihadapi, terutama yang terkait 

dengan peningkatan mutu. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh NIER 

(1999), model kurikulum yang digunakan di berbagai negara dapat 

dibedakan ke dalam tiga model, yaitu: 1) kurikulum yang berbasis konten 

atau topik (content base curriculum), 2) kurikulum yang berbasis hasil atau 

kompetensi (outcome or competency base curriculum), dan 3) Campuran 

kedua model tersebut.  

Negara-negara seperti China dan Perancis mengunakan model kurikulum 

berbasis konten. Negara-negara seperti Australia dan Thailand 

menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi. Adapun negara-

negara seperti Korea, New Zealand, Amerika Serikat, Malaysia dan Filipina 

menggunakan model kurikulum campuran kurikulum berbasis konten dan 

kompetensi. Kecenderungan seperti ini menggambarkan bahwa kurikulum 

berbasis kompetensi merupakan salah satu model yang dewasa ini 

digunakan dalam kurikulum di negara-negara seperti disebutkan di atas. 

Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak ingin tertinggal dari 

berbagai negara berkembang serta negara-negara maju lainnya sedang 

berupaya menuju kearah penerapan model kurikulum berbasis kompetensi.   

Penerapan model kurikulum berbasis kompetensi diharapkan dapat 

menghasilkan lulusan sekolah dalam sistem pendidikan kita yang sesuai 

dengan tingkat kecakapan yang dibutuhkan dalam kehidupan, memiliki 

keunggulan kompetetif dan komparatif yang sesuai dengan standar mutu 

pendidikan nasional menuju pencapaian standar mutu pendidikan 

internasional. Hal ini membawa implikasi terhadap perubahan-perubahan 

kebijakan, khususnya dalam bidang pendidikan. 
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Jika selama ini kebijakan pengembang pendidikan dilakukan secara terpusat 

(sentralistik), di mana semua kebijakan mulai dari kurikulum sampai 

pedoman pelaksanaan teknis ditangani oleh pusat; dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2002 tentang pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat dan kewenangan provinsi sebagai 

daerah otonom, daerah dan sekolah memiliki kewenangan yang luas dalam 

mengelola pendidikan, termasuk menjabarkan kurikulum nasional sesuai 

dengan kebutuhan daerah sehingga tercapai diversifikasi kurikulum.  

Seiring perjalan waktu Kurikulum Berbasis Komptensi masih dalam tahap 

ujicoba (piloting) pada beberapa sekolah di 8 provinsi, pada tahun 2003 

dikeluarkan UU no 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan, dan 

penyempurnaan lebih lanjut dilakukan dengan memperhatikan segala 

sesuatu yang diamanatkan oleh ndang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkenaan dengan pasal-pasal sebagai 

berikut: 

1) Pasal 3 tentang Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab;  

2) Pasal 35 Ayat (1) tentang Standar nasional pendidikan terdiri atas 

standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang 

harus ditingkatkan secara berencana dan berkala 
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3) Pasal 36 ayat (1) dan (2) tentang pengembangan kurikulum dilakukan 

dengan mengacu pada standar nasional dan tujuan pendidikan, serta 

memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan potensi peserta didik;  

4) Pasal 37 Ayat (1) tentang muatan wajib pada kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah; dan  

5) Pasal 38 Ayat (1) tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah, dan Ayat 

(2) tentang peran koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor 

departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi 

untuk pendidikan menengah dalam pengembangan kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok 

atau satuan pendidikan dan komite sekolah. 

 

Pada tahun 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang lazim dikenal 

dengan kurikulum 2004 (KBK) telah rampung dikerjakan, Departemen 

Pendidikan Nasional membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan yang 

selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang 

bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi 

standar nasional pendidikan.  
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Dengan lahir badan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pengemangan standar nasional diambil alih pengerjaannya oleh BSNP, dan 

kurikulum 2004 (KBK) dijadikan sebagai bahan dasar pengembangan 

standar pendidikan, dalam cakupan Standar Isi Pendidikan, yang 

diantaranya memuat Standar Kompetensi dan Kompetensi mata pelajaran. 

Menurut Bambang Sudibyo (Ketua BSNP), 90 % substansi isi SK dan KD 

mata pelajaran yang terdapat dalam standar isi berasal dari kurikulum 2004 

(KBK).  

 

Lingkup pekerjaan yang digarap oleh BSNP tersebut tertuang dalam PP No. 

19 tentang Standar Nasional Pendidikan tahun 2005 mencakup: standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

 

Departeman Pendidikan Nasional menyikapi PP 19 tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional, mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional, No. 22 tentang Standar Isi, No. 23 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan, No. 24 tahun 2006 dan No. 7 tahun 2006 tentang Pelaksanaan, No. 

16 tentang Kompetensi Guru, No. 13 tentang Standar Kepala Sekolah, No. 

19 Standar Pengelolaan, No. 20 tentang Standar Penilaian, No. Tentang 

Standar Sarana dan Prasarana. Hanya satu standar yang belum dikeluarkan 

peraturannya yaitu, tentang Standar Pembiayaan.  

D. Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
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tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta 

kesesuaian  dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan 

pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan 

pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan 

kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.  

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional.Standar nasional pendidikan terdiri 

atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari 

kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan 

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional 

Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar 

dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI 

dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP 

juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 

20/2003 dan PP 19/2005. 

 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan 

tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, kalender pendidikan, silabus dan RPP. 
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Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi 

dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan 

penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian. Alur pengembangan kurikulum yang 

dilaksanakan oleh sekolah mengacu pada konsep pengembangan seperti 

yang tertuan pada skema berikut ini. 

 

Pengembangan Kurikulum 

 

                                         

Budged                                                                                              

TPKS (perekayasa kurikulum)                  

Bahan pendukung 

Rapat koordinasi Proses Scientific Principles 

Melakukan need analisis * Menganalisa SI,SKL dan    

   aturan penjelasan 

* Mendiagnosa kebutuhan anak  

* Menelaah referensi  

                                                     * Menyusun KTSP  

Untuk mengidentifi-                                                                                                                           * Mengadakan reviu 

kasi kekuatan dan                                                                                * Menetapkan Kurikulum (KTSP)  

kelemahan selama proses,  

biasanya dilakukan 2 sampai 5  

tahun setelah kurikulum  

diimplementasikan 

 

Pelasksanaan KTSP 

 

 

E. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau 

satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau 
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kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan 

provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada 

SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang 

disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite 

sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi 

dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan 

SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP .  

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya. 

2. Beragam dan terpadu 

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

6. Belajar sepanjang hayat 

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

 

F. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia  

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan peserta didik 

3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

5. Tuntutan dunia kerja 

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

7. Agama 

8. Dinamika perkembangan global  

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 
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10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

11. Kesetaraan Jender 

12. Karakteristik satuan pendidikan 

    

G.  Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

 

1. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 

2. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

1).  Mata pelajaran 

2).  Muatan Lokal 

3). Kegiatan Pengembangan Diri 

4). Pengaturan Beban Belajar 

5). Ketuntasan Belajar 

6). Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

7). Penjurusan 

8). Pendidikan Kecakapan Hidup 

9). Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global 

10). Kalender Pendidikan 

 

H. Pengembangan Silabus 

 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi 

dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan 

penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian. 
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I.  Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, 

peserta didik dengan guru, lingkungan,  dan sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian kompetensi dasar.  Pengalaman belajar yang dimaksud 

dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang 

bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat 

kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.   
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BAB IV 

PERBEDAAN PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan melalui 

penyediaan   pengalaman belajar kepada siswa berupa aktivitas 

jasmani, bermaian, dan berolahraga yang direncanakan secara 

sistematis guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, keterampilan motorik, keterampilan berfikir, emosional, 

sosial dan moral. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan 

untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif 

sepanjang hayat. 

Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu 

proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, 

peranan Pendidikan Jasmani adalah sangat penting, yakni 

memberikan kesempatan pada  siswa terlibat langsung dalam 

aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan 

aktivitas olahrga secara sistematis. Hal tersebut merupakan 

media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, 
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kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan 

nilai-nilai (sikap mental, emosional, spiritual dan sosial), serta 

pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang 

pertumbuhan dan perkembangan yang seimbangan. 

Melalui pembelajaran Pendidikan Jasmani peserta didik akan 

memperoleh pengalaman yang erat kaitannya kesan pribadi yang 

menyenangkan berbagai ungkapan kreatif, inovatif, keterampilan 

gerak, kesegaran jasmani, pola hidup sehat, pengetahuan dan 

pemahaman terhadap gerak manusia, juga akan membentuk 

keperibadian yang positif. 

Pendidikan Jasmani menekankan aspek pendidikan yang bersifat 

menyeluruh ( kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan 

berfikir kritis, stabilitas emosional, ketermapilan sosial, penalaran 

dan tindakan moral), yang merupakan tujuan pendidikan pada 

umumnya. Atau secara spesifik melalui pembelajaran pendidikan 

jasmani, peserta didik melakukan kegiatan berupa permainan 

(game), dan berolahraga ( disesuaikan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak).  
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Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, 

dan tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya Pendidikan 

Jasmani, karena gerak  sebagai aktivitas jasmani adalah dasar 

bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang 

secara alamiah berkembang searah perkembangan zaman. 

 
B. Pembahasan 
 

1. Hakekat Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 
memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik 
dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. 
Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan 
utuh, mahluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang 
yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya 
(http://www.pbprimaciptautama.blogspot.com/2007/06/f alsafah-pendidikan-

jasmani.html) 

 Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian 

yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak 

manusia. Lebih khusus lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan 

hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya: 

hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan jiwanya. 

Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah 

pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang 

menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan 

jasmani yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. 
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Dari pendidikan jasmani diartikan dengan berbagai ungkapan dan 

kalimat. Namun esensinya sama, yang jika disimpulkan bermakna jelas, 

bahwa pendidikan jasmani memanfaatkan alat fisik untuk 

mengembangan keutuhan manusia. Dalam kaitan ini diartikan bahwa 

melalui fisik, aspek mental dan emosional pun turut terkembangkan, 

bahkan dengan penekanan yang cukup dalam. Berbeda dengan bidang 

lain, misalnya pendidikan moral, yang penekanannya benar-benar pada 

perkembangan moral, tetapi aspek fisik tidak turut terkembangkan, baik 

langsung maupun secara tidak langsung. 

 Karena hasil-hasil kependidikan dari pendidikan jasmani tidak hanya 

terbatas pada manfaat penyempurnaan fisik atau tubuh semata, definisi 

pendikan jasmani tidak hanya menunjuk pada pengertian tradisional dari 

aktivitas fisik. Kita harus melihat istilah pendidikan jasmani pada bidang 

yang lebih luas dan lebih abstrak, sebagai satu proses pembentukan 

kualitas pikiran dan juga tubuh. 

Karenanya pendidikan jasmani ini harus menyebabkan perbaikan dalam 

”pikiran dan tubuh” yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan harian 

seseorang. Pendekatan holistik tubuh-jiwa ini termasuk pula penekanan 

pada ketiga domain kependidikan: psikomotor, kognitif, dan afektif. 

Dengan meminjam ungkapan Robert Gensemer, pendidikan jasmani 

diistilahkan sebagai proses menciptakan “tubuh yang baik bagi tempat 
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pikiran atau jiwa.” Artinya, dalam tubuh yang baik „diharapkan‟ pula 

terdapat jiwa yang sehat (http://www.pbprimaciptautama. 

blogspot.com/2007/06/falsafah-pendidikan-jasmani), sejalan dengan 

pepatah Romawi Kuno: Men sana in corporesano. 

2. Definisi Pendidikan Jasmani   
 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku 

hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan 

belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif 

setiap siswa. Hal ini sesuai dengan batasan pengertian pendidikan 

jasmani menutut UNESCO dalam “ International Charter of Physical 

Education and Sport ” (1978),  sebagai berikut :  

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang 
sebagai individu atau anggota masyarakat yang dilakukan secara 
sadar dan sistematika melalalui berbagai kegiatan jasmani dalam 
rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, 
pertumbuhan, kecerdasan dan pembentukan watak (Harsuki. 
Perkembangan Olahraga Terkini. 2003) 

 

Materi mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang meliputi: 

pengalaman mempraktikkan keterampilan dasar permainan 

dan olahraga; aktivitas pengembangan; uji diri/senam; 

http://www.pbprimaciptautama/
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aktivitas ritmik; akuatik (aktivitas air); dan pendidikan luar 

kelas (outdoor) disajikan untuk membantu peserta didik 

agar memahami mengapa manusia bergerak dan 

bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien, 

dan efektif. Adapun implementasinya  perlu dilakukan 

secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan, yang pada 

gilirannya peserta didik diharapkan dapat meningkatkan 

sikap positif bagi diri sendiri dan menghargai manfaat 

aktivitas jasmani bagi peningkatan kualitas hidup 

seseorang. Dengan demikian, akan terbentuk jiwa sportif 

dan gaya hidup aktif. 

 
3.  Perbedaan Pendidikan Jasmani dengan Olahraga 

Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga 

mempertimbangkan hubungan antara bermain (play) dan olahraga 

(sport), sebagai istilah yang lebih dahulu populer dan lebih sering 

digunakan dalam konteks kegiatan sehari-hari. Pemahaman tersebut 

akan membantu para guru atau masyarakat dalam memahami peranan 

dan fungsi pendidikan jasmani secara lebih konseptual. 
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Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. 

Kita mengartikan bermain sebagai hiburan yang bersifat fisikal yang 

tidak kompetitif, meskipun bermain tidak harus selalu bersifat fisik. 

Bermain bukanlah berarti olahraga dan pendidikan jasmani, meskipun 

elemen dari bermain dapat ditemukan di dalam keduanya. 

Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang terorganisir 

dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang bahwa olahraga 

semata-mata suatu bentuk permainan yang terorganisasi, yang 

menempatkannya lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Akan 

tetapi, pengujian yang lebih cermat menunjukkan bahwa secara 

tradisional, olahraga melibatkan aktivitas kompetitif. 

 Ketika kita menunjuk pada olahraga sebagai aktivitas kompetitif yang 

terorganisir, kita mengartikannya bahwa aktivitas itu sudah 

disempurnakan dan diformalkan hingga kadar tertentu, sehingga 

memiliki beberapa bentuk dan proses tetap yang terlibat. Peraturan, 

misalnya, baik tertulis maupun tak tertulis, digunakan atau dipakai 

dalam aktivitas tersebut, dan aturan atau prosedur tersebut tidak dapat 

diubah selama kegiatan berlangsung, kecuali atas kesepakatan semua 

pihak yang terlibat. 

Dari uraian di atas maka pengertian olahraga adalah aktivitas 

kompetitif. Kita tidak dapat mengartikan olahraga tanpa memikirkan 
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kompetisi, sehingga tanpa kompetisi, olahraga berubah menjadi 

semata-mata bermain atau rekreasi. Bermain pada satu saat menjadi 

olahraga, tetapi sebaliknya, olahraga tidak pernah hanya semata-mata 

bermain; karena aspek kompetitif teramat penting dalam hakikatnya. 

Di pihak lain, pendidikan jasmani mengandung elemen baik dari 

bermain maupun dari olahraga, tetapi tidak berarti hanya salah satu 

saja, atau tidak juga harus selalu seimbang di antara keduanya. 

Sebagaimana dimengerti dari kata-katanya, pendidikan jasmani adalah 

aktivitas jasmani yang memiliki tujuan kependidikan tertentu. 

Pendidikan Jasmani bersifat fisik dalam aktivitasnya dan penjas 

dilaksanakan untuk mendidik. Hal itu tidak bisa berlaku bagi bermain 

dan olahraga, meskipun keduanya selalu digunakan dalam proses 

kependidikan. 

 Bermain, olahraga dan pendidikan jasmani melibatkan bentuk-bentuk 

gerakan, dan ketiganya dapat melumat secara pas dalam konteks 

pendidikan jika digunakan untuk tujuan-tujuan kependidikan. Bermain 

dapat membuat rileks dan menghibur tanpa adanya tujuan pendidikan, 

seperti juga olahraga tetap eksis tanpa ada tujuan kependidikan. 

Misalnya, olahraga profesional (di Amerika umumnya disebut athletics) 

dianggap tidak punya misi kependidikan apa-apa, tetapi tetap disebut 

sebagai olahraga. Olahraga dan bermain dapat eksis meskipun secara 
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murni untuk kepentingan kesenangan, untuk kepentingan pendidikan, 

atau untuk kombinasi keduanya. Kesenangan dan pendidikan tidak 

harus dipisahkan secara eksklusif; keduanya dapat dan harus 

beriringan bersama. 

Sehubungan hal di atas sesuai dengan perkuliahan yang disampaikan 

oleh Abdul Kadir Ateng, dalam mata kulian azas pendidikan olahraga 

tentang perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani, (Abdul Kadir 

Ateng, Perkulian Azas Pendidikan Olahraga) sebagai berikut : 

Komponen Pendidikan Jasmani Sport (Olahraga) 

Tujuan 

Pendidikan keseluruhan, 

kepribadian dan 

emosional 

Kinerja motorik (motor 

performance/kinerja 

gerak untuk prestasi 

Materi 

Child centered (sesuai  

dengan kebutuhan 

anak/individualized)               

Subject centered 

(berpusat pada materi) 

Bentuk gerak 
Seluas gerak kehidupan 

sehari-hari 

Fungsional untuk cabang 

olahraga bersangkutan 

Peraturan 

Disesuaikan dengan 

keperluan (tidak 

dibakukan) 

Peraturannya baku 

(standar) agar dapat 

dipertandingkan 

Anak yang   

lamban 

Harus diberi perhatian 

ekstra 

Ditinggalkan/untuk milih 

cabang olahraga lain 

Talen Skating 
Untuk mengukur 

Untuk cari atlit berbakat 
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Komponen Pendidikan Jasmani Sport (Olahraga) 

(TS) kemampuan awal 

Latihannya 
Mutilateral (latihan yang 

menyangkut semua otot) 
Spesifik 

Partisipasi Wajib Bebas 

 

Perbedaan pendidikan jasmani yang telah disampaikan oleh Abdul 

Kadir Ateng dalam perkuliahan.  

Diperkuat oleh Syarifudin dalam buletin pusat perbukuan 

(SyarifudinDepartemen pendidikan dan Kebudayaan. 1998), yaitu : 

 

Komponen 

 

Pendidikan Jasmani Olahraga 

Tujuan Program yang 
dikembangkan sebagai 
sarana untuk membentuk 
pertumbuhan dan 
perkembangan totalitas 
subjek. 

Program yang 
dikembangkan sebagai 
sarana untuk mencapai 
prestasi optimal. 

Orientasi Aktivitas jasmani 
berorientasi pada 
kebutuhan pertumbuhan 
dan perkembangan 
subjek 

Aktivitas jasmani 
berorientasi pada suatu 
program latihan untuk 
mencapai prestasi 
optimal 

Materi Materi perlakuan tidak 
dipaksakan melainkan 
disesuaikan dengan 
kemampuan anak. 

Untuk mencapai prestasi 
optimal materi latihan 
cenderung dipaksakan. 

Lamanya 
perlakuan 

Lamanya aktivitas 
jasmani yang dilakukan 
dalam pendidikan 
jasmani tiap pertemuan 

Lamanya aktivitas 
jasmani yang dilakukan 
dalam latihan olahrag 
cenderung tidak 
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Komponen 

 

Pendidikan Jasmani Olahraga 

dibatasi oleh alokasi 
waktu kurikulum. Di 
samping itu juga 
disesuaikan dengan 
kemampuan organ-organ 
tubuh subjek. 

dibatasi.Agar individu 
dapat beradaptasi 
dengan siklus 
pertandingan, aktivitas 
fisik dalam latihan harus 
dilakukan mendekati 
kemampuan optimal. 

Frekuensi 
perlakuan 

Frekuensi pertemuan 
belajar pendidikan 
jasmani dibatasi oleh 
alokasi waktu kurikulum. 
Namun demikian 
diharapkan siswa dapat 
mengulang-ulang 
keterampilan gerak yang 
dipelajari di sekolah pada 
waktu senggang mereka 
dirumah. Diharapkan 
mereka dapat melakukan 
pengulangan gerakan 
antara 2 sampai 3 
kali/minggu. 

Agar dapat mencapai 
tujuan, latihan harus 
dilakukan dalam 
frekuensi yang tinggi.  

Intensitas Intensitas kerja fisik 
disesuaikan dengan 
kemampuan organ-organ 
tubuh subjek 

Intensitas kerja fisik 
harus mencapai ambang 
zona latihan. Agar subjek 
dapat beradaptasi 
dengan siklus 
pertandingan kelak, 
kadang-kadang 
intensitas kerja fisik 
dilakukan melebihi 
kemampuan optimal. 

Peraturan Tidak memiliki peraturan 
yang baku. Peraturan 
dapat dibuat sesuai 
dengan tujuan dan 
kondisi pembelajaran 

Memiliki peraturan 
permainan yang baku. 
Sehingga olahraga dapat 
dipertandingkan dan 
diperlombakan dengan 
standar yang sama pada 
berbagai situasi dan 
kondisi. 
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4. Tujuan  Pendidikan Jasmani 
 

Menutur Syarifudin dalam Pokok-pokok Pengembangan 

Program Pembelajaran Pendidikan Jasmani bahwa tujuan 

pendidikan jasmani mencakup empat komponen (Pokok-

pokok Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani. 1997), yakni : 

1.) komponen organik, merupakan gambaran tujuan aspek 
fisik dan psikomotor yang harus dicapai pada setiap 
proses pembelajaran, yang meliputi ; kapasitas fungsional 
dari organ-organ seperti daya tahan jantung dan otot.  

2.) komponen neuromuskuler merupakan gambaran tujuan 
yang meliputi aspek kemampuan unjuk kerja keterampilan 
gerak yang didasari oleh kelenturan, kelincahan, 
keseimbangan, dan kecepatan. 

3.) komponen intelektual, merupakan gambaran yang dapat 
dipadankan dengan kognitif 

4.) komponen emosional, merupakan gambaran yang dapat 
dipadankan dengan afektif 

 
Jika kita amati dan cermati dengan baik, maka tujuan 

pendidikan yang dikemukakan oleh  Syarifudin sesuai 

dengan tujuan yang terdapat pada kurikulum 2006 

(Kurikulum 2006. Standar Kompetensi Pendidikan Jasmani, 

2006) yaitu :  

1.) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam 
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upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran 
jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas 
jasmani dan olahraga yang terpilih 

2.) meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan 
psikis yang lebih baik. 

3.) meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak 
dasar 

4.) meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui 
internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam 
pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

5.) mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, 
bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan 
demokratis 

6.) mengembangkan keterampilan untuk menjaga 
keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan 

7.) memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di 
lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk 
mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup 
sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang 
positif 

 

Untuk  itu dalam mencapai tujuan pendidikan jasmani 

terutama dalam pembelajarannya perlu suatu rancangan 

yang tepat dan benar agar tujuan pendidikan jasmani akan 

tercapai dengan baik, efektif dan efisien. Mengingt 

pendidikan jasmani ini dilakukan di lingkungan sekolah 

dengan sarana, prasarana terbatas dan mengacu pada 

waktu yang telah ditetapkan kurikulum  
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5. Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah 

Dengan adanya perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga secara 

konsep, baik yang dikemukakan oleh  Abdul Kadir Ateng,  dalam 

perkuliahan, diperkuat oleh  Syarifudin,  dalam buletin pusat perbukuan, 

maka secara sistimatis dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

pendidikan jasmani dan olahraga  akan memiliki perbedaan, hal ini 

sesuai dengan contoh perbedaan pembelajar pendidikan jasmani dan 

olahraga yang dikemukakan oleh  Syarifudin.  dalam buletin pusat 

perbukuan, yaitu : 

Pendidikan Jasmani Olahraga 

Berjalan 

Pembelajaran berjalan pada 
pendidikan jasmani ditujukan pada 
usaha untuk membentuk sikap dan 
gerak tubuh yang sempurna. 
Pembelajaran biasanya dilakukan 
melalui materi baris-berbaris 

Berjalan 

Berjalan pada olahraga 
merupakan salah satu nomor 
dalam cabang atletik. Latihan 
berjalan dilakukan dengan 
secepat-cepatnya melalui 
teknik dan peraturan yang telah 
baku 

Lari 

Materi lari pada pendidikan jasmani 
dimaksudkanuntuk dapat 
mengembangkan keterampilan 
gerak berlari dengan baik. Berlari 
dapat dilakukan dalam beberpa 
bentuk; lari zig-zag, lari kijang, lari 
kuda, dan beberapa bentuk lari 
lainnya 

Lari 

Lari pada olahraga merupakan 
salah satu nomor dalam 
cabang atletik. Latihan 
dilakukan untuk mencapai 
prestasi optomal. Dalam 
cabang atletik lari dibagi dalam 
beberapa nomor. 

Lompat 

Materi lompat dalam pendidikan 

Lompat 

Lompat pada olahraga 
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Pendidikan Jasmani Olahraga 

jasmani dimaksudkan untuk dapat 
mengembangkan keterampilan 
gerak lompat dengan baik. Lompat 
dapat dilakukan dalam beberapa 
bentuk ; lompat harimau, lompat 
kodok, dan beberpa bentuk lompat 
lainnya. 

merupakan salah satu nomor 
dalam cabang atletik. Latihan 
lompat pada cabang atletik 
dilakukan untuk mencapai 
prestasi optimal 

Lempar 

Materi lempar dalam pendidikan 
jasmani dimaksudkan untuk dapat 
mengembangkan ketermapilan 
gerak lempar dengan baik. 
Melempar dapat dilakukan dengan 
beberapa bentuk ; lempar bola, 
lempar sasaran, dan beberpa bentuk 
lempar lainnya. 

Lempar 

Lempar dalam olahraga 
merupakan salah satu nomor 
dalam cabang atletik. Latihan 
lempar pada cabang atletik 
dilakukan untuk mencapai 
prestasi optimal. 

 
Pada ruang lingkup program pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah, berdasarkan standar isi 2006 yang 

dikeluarkan BSNP terdapat 7 jenis aktivitas yaitu : aktivitas 

permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas 

uji diri, aktivitas ritmik, aktivitas luar kelas, dan kesehatan. 

Keseluruhan jenis aktivitas tersebut diharapkan dapat 

diajarkan di sekolah, namun jikadi sekolah  atau di sekitar 

sekolah tidak terdapat sarana dan prasarana penunjangnya, 

maka aktivitas dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang memungkinkan dapat dilaksanakan di sekolah, untuk itu 

dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani 

harus benar-benar dirancang sebelum melaksanakan 

pembelajarannya. 
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BAB V 
KOMPARASI KURIKULUM 2004 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI  
DENGAN KURIKULUM 1994/SUPLEMEN 1999 DAN KURIKULUM 4 NEGARA LAIN 

PERBANDINGAN ANTARA KBK DENGAN KURIKULUM 1994/SUPLEMEN 1999   
DAN NEGARA LAIN 

 

1. ASPEK : NAMA MATA PELAJARAN 
 

INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA 
KURIKULUM 

1994/SUPLEMEN 
1999 

KURIKULUM 2004 

 
Pendidikan 
jasmani dan 
Kesehatan 

 
Pendidikan jasmani 
 

 
Pendidikan Jasmani 
dan Kesehatan 
 

 
Pendidikan Jasmani  

 
Pendidikan Jasmani 

 
Pendidikan Jasami 
dan Kesehatan 

 
2. ASPEK : KEBIJAKAN PERUBAHAN 

INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA 
KURIKULUM 

1994/SUPLEMEN 
1999 

 
KURIKULUM 2004 

 Terlalu rinci, 
keleluasaan 
guru dalam 
mengembangk
an konten/isi 
tidak ada 

 Terkesan 
mendikte guru 

 Seluruh konten 
yang terdapat 

 Perubahan paradigma dari 
konten/isi oriented ke 
outcomes oriented 

 Menjawab keinginan UU 
Sistem Pendidikan 
Nasional no. 20 tahun 
2003 dan tantangan 
Otonomi daerah 

 Memberikan keleluasaan 
pada daerah/sekolah 

 Tidak ada data  Perubahan teknologi 
yang sangat cepat, 
gaya hidup, dan 
kebutuhan siswa 
dalam memiliki 
berbagai keterampilan 
yang dapat 
disesuaikan dengan 
berbagai situasi  

 Pendidikan jasmani 
dikembangkan untuk 
kemampuan fisik, rasa 
percaya diri, dan 
berbagai kemampuan 
lainnya yang dapat 
digunakan dalam 
berbagai aktivitas. Hal 
itu untuk 
meningkatkan 
keterampilan fisik, 
pengembangan fisik 

 Merupakan perbaikan 
dari kurikulum 1995 
yang teridiri dari 9 
tingkatan/kelas, 
kurikulum 1998 terdiri 
dari 8 tikatan/kelas 
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INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA 
KURIKULUM 

1994/SUPLEMEN 
1999 

 
KURIKULUM 2004 

di kurikulum 
wajib diajarkan 
seluruhnya 

 
 

untuk mengembangkan 
pembelajaran/silabus 
sesuai  potensi, 
kebutuhan dan kondisi 
daerah/sekolah 

 

dan pengetahuan 
tentang gerak tubuh. 
Pendidikan jasmani 
memberikan 
kesempatan berkreasi, 
kompetitif secara 
individual maupun 
berkelompok/ tim.  

 
3. ASPEK : TUJUAN MATA PELAJARAN 

 

INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA 
KURIKULUM 

1994/SUPLEM
EN 1999 

KURIKULUM 2004 

1. Membantu 
siswa untuk 
peningkatan 
kesegaran 
jasmani   dan 
kesehatan 
melalui 
pengenalan 
dan 
penanaman 
sikap positif, 
serta 
kemampuan 
gerak dasar 
dan berbagai 
aktifitas 
jasmani, agar 

1. Meletakkan landasan 
karakter moral yang kuat 
melalui internalisasi nilai 
dalam Pendidikan 
Jasmani 

2. Membangun landasan 
kepribadian yang kuat, 
sikap cinta damai, sikap 
sosial dan toleransi dalam 
konteks kemajemukan 
budaya, etnis, dan 
agama; 

3. Menumbuhkan 
kemampuan berfikir kritis 
melalui pelaksanaan 
tugas-tugas ajar 
Pendidikan Jasmani 

1. Memperoleh 
pengetahuan, kemahiran 
dan sikap yang 
diperlukan untuk 
memelihara dan 
meningkatkan 
kecerdasannya 

2. Memahami konsep 
kecerdasan jasmani, 
komponen kecerdasan, 
prinsip-prinsip latihan dan 
langkah-langkah 
keselamatan yang perlu 
dipatuhi 

3. Meningkatkan 
kecerdasan jasmani 
dengan membina daya 

1. Mempelajari  
keterampilan-
keterampilan  yang 
sesuai dengan 
unjuk kerja 
berbagai aktivitas 
fisik 

2. Mengetahui 
bagaimana 
mengembangkan 
dan memelihara 
kebugaran fisik 

3. Meningkatkan rasa 
percaya diri 

Aktif secara fisik dan 
kebiasaan hidup 
sehat 

1. Aktif secara fisik 
2. Menghasilkan postur 

tubuh yang ideal 
3. Kegiatan yang 

mengembangkan 
kardiovaskular, 
kelenturan, kekuatan 
dan keseimbangan. 

4. Kesehatan pribadi 
dalam hubungannya 
dengan aktivitas 
tubuh secara 
keseluruhan. 

Mengembangkan sikap 

Melalui kurikulum 
pendidikan jasmani 
dan kesehatan 
siswa akan 
berkemban; 

1. Pemahaman akan 
pentingnya 
kebugaran 
jasmani, 
kesehatan serta 
faktor-faktor yang 
menunjangnya 

2. Kesadaran pribadi 
untuk selalu 
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INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA 
KURIKULUM 

1994/SUPLEM
EN 1999 

KURIKULUM 2004 

dapat: 
2. Tercapainya 

pertumbuhan 
dan 
perkembangan 
jasmani 
khususnya  
tinggi dan 
berat badan  
secara 
harmonmis. 

3. Terbentuknya 
sikap dan 
perilaku 
seperti: 
disiplin, 
kejujuran, 
kerjasama, 
mengikuti 
peraturan dan 
ketentuan yang 
berlaku. 

4. Menyenangi 
aktivitas 
jasmani yang 
dapat dipakai 
untuk 
pengisian 
waktu luang 
serta 
kebiasaan 
hidup sehat. 

4. Mengembangankan sikap 
sportif, jujur, disiplin, 
bertanggungjawab, 
kerjasama, percaya diri 
dan demokratis melalui 
aktivitas jasmani, 
permainan, dan olahraga 

5. Mengembangkan 
keterampilan-
keterampilan gerak dan 
keterampilan berbagai 
macam permainan dan 
olahraga seperti: aktivitas 
permainan dan olahraga, 
pengembangan, uji 
diri/senam, ritmik, air 
(akuatik), dan luar 
sekolah (outdoor) 

6. Mengembangkan 
keterampilan pengelolaan 
diri dalam upaya 
mengembangkan dan 
memelihara kebugaran 
jasmani dan pola hidup 
sehat melalui aktivitas 
jasmani dan olahraga 

tahan kardiovaskuler, 
kekuatan otot, daya tahan 
otot, kelenturan badan, 
ketangkasan dan 
kelajuan 

4. Mengenal keadaan tubuh, 
keperluan-kepeluan 
latihan kecerdasan serta 
menyusun program 
latihan kecerdasan yang 
sesuai bagi diri sendiri 

5. Memperkembangkan 
kemahirannya dalam 
perseorangan dan 
kelompok serta 
pendidikan pergerakan 
supaya dapat menyertahi 
bidang-bidang ini sebagai 
bagian daripada kegiatan 
rekreasi 

6. Mengenali beberapa 
permainan lokal  dan 
permainan populer serta 
mengambil bagian dalam 
permainan ini supaya 
budaya negaranya dapat 
dipelihara dan 
ditingkatkan 

melalui 
pengembangan 
kesadaran dan 
kontrol tubuh 

4. Berpartisipasi 
secara terus 
menerus dalam 
aktivitas fisik dan 
mengetahui akibat 
dan 
keuntungannya 
terhadap tubuh 

5. Menerapkan  
keterampilan 
keselamatan dan 
kebiasaan 

6. Mengembangkan 
konsep apresiasi 
tentang fair play 
dan sportif 

7. Mengerti dan 
berfikir kritis dalam 
pendidikan 
jasmani 

positif 
1. Permainan yang jujur, 

persaingan yang 
jujur, dan perilaku 
yang baik dalam 
berolahraga, sebagai 
peserta perorangan.  

2. Bagaimana 
mengatasi 
keberhasilan dan 
kegagalan dalam 
kinerja. 

3. Berupaya keras untuk 
menjaga 
kekompakan. 

4. Saling memahami di 
antara sesama dan 
dengan lingkungan. 

 

 

melakukan 
aktivitas fisik dan 
tingkah 
laku/kebiasaan 
hidup sehat setiap 
hari 

3. Keterampila
n garak dasar yang 
digunakan untuk 
aktivitas fisik 
dalam seluruh 
kehidupannya. 
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INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA 
KURIKULUM 

1994/SUPLEM
EN 1999 

KURIKULUM 2004 

5. Mengerti 
manfaat 
pendidikan 
jasmani dan 
kesehatan, dan 
tercapainya 
kemampuan 
dalam 
penampilan 
gerakan yang 
lebih baik. 

6. Meningkatkan 
kesehatan, 
kesegaran 
jasmani, 
keterampilan 
gerak dasar 
dan 
keterampilan 
dasar cabang 
olahraga. 
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KURIKULUM 
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KURIKULUM 2004 

 7. Mengembangkan 
keterampilan untuk 
menjaga keselamatan diri 
sendiri dan orang lain  

8. Mengetahui dan 
mamahami konsep 
aktivitas jasmani dan 
olahraga sebagai 
informasi untuk mencapai 
kesehatan, kebugaran, 
dan pola hidup sehat 

9. Mampu mengisi waktu 
luang dengan aktivitas 
jasmani yang bersifat 
rekreatif 

 

7. Memahami undang-
undang, peraturan, 
latihan dan peristiwa 
peristiwa yang lampau 

8. Mengembangkan nilai 
dan sikap (seperti 
semangat kesukaan, 
kerjasama, toleransi, 
kepemimpinan dan 
disiplin) melalui interaksi 
yang sehat dalam 
kegiatan kecerdasan 
jasmani 

 

 Untuk menjamin 
keselamatan kerja  

1. Tanggap terhadap 
instruksi. 

2. Mengenali dan 
mengikuti peraturan, 
ketentuan, sopan 
santun, prosedur 
keselamatan yang 
relevan untuk 
berbagai kegiatan 
dalam latihan maupun  
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MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA 
KURIKULUM 

1994/SUPLEM
EN 1999 

KURIKULUM 2004 

    2. pertandingan. 
3. Resiko keselamatan 

dalam penggunaan 
pakaian dan 
perlengkapan  yang 
sesuai dengan 
aktivitas. 

4. Bagaimana 
mengangkat, 
membawa peralatan 
secara aman. 

5. Melakukan 
pemanasan dan 
pendinginan dalam 
latihan 
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4. ASPEK : FILOSOFI/GAGASAN PERUBAHAN 
INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

1. Pendidikan jasmani 
merupakan media untuk 
mendorong 
pertumbuhan dan 
perkembangan fisik 
yang selaras dan 
seimbang. 

 Pendidikan jasmani 
merupakan media 
untuk mendorong 
perkembangan 
keterampilan motorik, 
kemampuan fisik, 
pengetahuan dan 
penalaran, 
penghayatan nilai-
nilai (sikap-mental-
emosional-spritual-
sosial), serta 
pembiasaan pola 
hidup sehat yang 
bermuara untuk 
merangsang 
pertumbuhan dan 
perkembangan yang 
seimbang melalui 
aktivitas jasmani.  

 

 Pendidikan di Malaysia 
adalah suatu usaha 
berterusan ke arah lebih 
memperkembangkan 
potensi individu secara 
menyeluruh dan 
bersepadu untuk 
melahirkan insan yang 
seimbang dan harmonis 
dan kepatuhan kepada 
Tuhan. Usaha ini adalah 
bertujuan untuk 
melahirkan warga 
negara Malaysia yang 
berilmu  pengetahuan, 
berketampilan, 
berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai 
kesejahteraan diri serta 
memberi sumbangan 
terhadap keharmonisan 
dan kemakmuran 
keluarga, masyarakan 
dan negara. 

 

 Perubahan teknologi 
yang sangat cepat, 
gaya hidup, dan 
kebutuhan siswa 
dalam memiliki 
berbagai keterampilan 
yang dapat 
disesuaikan dengan 
berbagai situasi 

 Tidak ada data  Tidak ada data 
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5. ASPEK : KERANGKA PENYAJIAN 
INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

Kata pengantar 
Bab I: Pendahuluan 
a. Pengertian 
b. Tujuan dan Fungsi 
c. Ruang Lingkup 
d. Rambu-rambu 
Bab II: Materi 

 Tujuan Kelas 
 Pokok Bahasan 
 Sub Pokok Bahasan  

 

Kata pengantar 
Bab I: Pendahuluan 
a. Rasional  
b. Pengertian 
c. Tujuan dan Fungsi 
d. Ruang Lingkup 
e. Standar Kompetensi 

Lintas Kurikulum 
f. Standar Kompetensi 

bahan Kajian 
g. Standar kompetensi 

Mata Pelajaran 
h. Rambu-rambu 
 
Bab II: Standar 

Kompetensi Kelas 
  Kelas I sampai 
kelas VI 

 

Daftar isi 
Rukun negara 
Falsafah pendidikan 
kebangsaan 
Kata pengantar 
1.  Uraian sukatan 

pelajaran Penjas tahun 1 
2.  Uraian sukatan 

pelajaran Penjas tahun 2 
3.  Uraian sukatan 

pelajaran Penjas tahun 3 
4.  Uraian sukatan 

pelajaran Penjas tahun 4 
5.  Uraian sukatan 

pelajaran Penjas tahun 5 
6.  Uraian sukatan 

pelajaran Penjas tahun 6 
7.  Pemetaan uraian 

sukatan pelajaran tahun 
1 hingga tahun 6 dan 
kelas peralihan hingga 
tingkatan 5 

Isi 
Bab I 
Pendahuluan 
Tujuan Pendidikan 
Jasmani 
Hasil Belajar Pendidikan 
Jasmani 
Bab II: Diskripsi kategori 
permainan 
Bab III: Level silabus 
dasar 
e. Permainan Net 
f. Permainan Teritorial 
g. Permainan 

menggunakan stik 
Sumber bahan 

Kata pengantar 
Daftar isi 
Pendidikan jasmani 
dalam kurikulum 
Nasional 
Program studi 
pendidikan jasmani 
a. Key stages 1 
b. Key stages 2 
c. Key stages 3 
d. Key stages 4 
Metode Pembelajaran 
Umum 
Sasaran yang akan 
dicapai melalui 
Pendidikan Jasmani 

Pendahuluan 
a. Tujuan pendidikan 

jasmani kelas 1- 8 
(1998) 

b. Peran orang tua 
c. Peran guru 
d. Peran siswa 
e. Aspek dalam 

kurikulum 
pendidikan jasmani 
dan kesehatan 

f. Pentingnya 
keselamatan 

g. Sikap dalam 
pendidikan jasmani 
dan kesehatan 

h. Pemanfaatan 
komputer dalam 
pendidikan jasmani 
dan kesehatan 

i. Rencana program 
siswa 

j. Pendidikan jasmani 
untuk anak 
berkebutuhan 
khusus 

k. Penggunaan alat 
dan fasilitas  

Level pengcapai 
kurikulum 
Matriks level 
pendidikan jasamani 
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INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

dan kesehatan kelas 1 
– 8 
Pola Hidup Sehat 1 – 
8 
Keterampilan gerak 
dasar 1 – 8 
Partisipasi aktiv 1 – 8 
Penjelasan istilah 

 
 
 

6. ASPEK : STRUKTUR/ALOKASI WAKTU 
INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

70 menit perminggu 105 menit perminggu 120 menit perminggu Tidak ada data 120 menit perminggu Tidak ada data 

 

7. ASPEK : MATERI ISI 
INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

1. Permainan dan 
olahraga  

a. Permainan kecil tanpa 
alat 

b. Kasti/rounders 
c. Sepak bola 
d. Bola voli mini 
e. Bola basket mini 
2. Atletik 
a. Lari 
b. Lompat jauh 

1. Permainan dan 
olahraga 
a. Olahraga 

tradisional 
b. Lokomotor 
c. Non-lokomotor 
d. Manipulatif 
e. Games 
f. Atletik 
g. Kasti/kippers/r

ounders 

1. Kecergasan (komponen 
kebugaran dan konsep 
definisi, prinsip dan 
kaedah latihan) 

2. Kemahiran  
a. Gerak dasar 
b. Permainan 
c. Olahraga 
d. Senam 
e. Ritmik 
f. Rekreasi 

1. gerak dasar 
2. senam 
3. tari 
4. pengembangan 

kebugaran 
5. renang 
6. atletik 
7. permainan dan 

olahraga  
a. badminton 
b. pickle ball 

1. Pengetahua, 
keterampilan dan 
pemahaman 

2. Pengembangan 
berbagai 
keterampilan 

3. Penerapan 
keterampilan, taktik, 
gagasan yang 
seimbang 

4. Mengeva luasi dan 

1. Materi pendidikan 
jasmani 

a. keterampilan gerak 
dasar 

 Lokomotor 

 Manipulatif 

 Stability/non-
lokomotor 

b. partisipasi aktif 

 Aktivitas fisik 

 Aktivitas 
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INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

c. Tolak peluru 
d. Sepak bola 
3. Senam  
a. Senam dasar 
b. Senam lantai 
c. Senam irama 
4. Kesehatan 
5. Olahraga pilihan 

(sepaktakraw, bulu 
tangkis, tenis, tenis 
meja, renang, olahraga 
tradisional, pencak 
silat) 

 

h. Solfball/baseball  
i.  Sepak bola 
j.  Bola basket 
k. Bola voli 
l.  Tenis meja 
m. Tenis 
n. Bulutangkis  

2. Aktivitas 
pengembangan 

3. Uji diri/senam 
4. Aktivitas ritmik 
5. Akuatik (aktivitas air) 

*pilihan 
6. Pendidikan luar kelas 

*pilihan 
 

g. Kesenggangan 
3. Kesukanan 

a. Keselamatan 
b. Pengurusan 
c. Kerjaya 
d. Isu-isu pendidikan 

jasmani dan sukan 
e. Etika  

 

c. sepak takraw 
d. tenis mini 
e. tenis meja 
f. bola voli 
g. bola basket mini 
h. hokkey mini 
i. permainan net 
j. rugby 
k. sepak bola 
l. rounders 
m. soft ball 

8. pendidikan luar 
kelas 

 

pengembangan 
keterampilan 

5. Mengetahui dan 
memahami 
pegetahuan tentang 
kesehatan dan 
kebugaran 

6. Materi pokok 
a. Tari 
b. Permainan 
c. Senam 
d. Renang dan 

kesela matan di 
air 

e. Atletik 
f. Pendidikan luar 

kelas 
 
 

kebugaran 

 Keterampilan 
hidup 

2. Materi kesehatan 
a. Makanan sehat 
b. Pertumbuhan dan 

perkembangan 
c. Keselamatan dan 

pencegahan cidera 
d. Penyalahgunaan 

obat-obatan 
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8. ASPEK : LEVEL 
INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

Tidak ada 6 level 4 level 
a.  Tahap 1 (tahun 
1- tahun 3) 
b.  Tahap 2 (tahun 
4- tahun 6) 
c.  Kelas peralihan 
d.  Tingkatan 
 
 

2 level 
a.      primary level (dasar 
3, 4, 5, dan 6) 
b. secondary & Pre 

university level (pre 
university 1 dan pre 
university 2/3) 

 

4 key stage 
a. key stage 1 
(usia 7 tahun)   
b. key stage 2 
(usia 11 tahun) 
c. key stage 3 
(usia 14 tahun) 
d. key stage 4 
(tingkat mahir) 

8 level 

Level 1 - 4 
Grade 1 -  8 

 
 

9. ASPEK : PENYUSUNAN STANDAR DAN HASIL BELAJAR  
INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

1. Penyusunan standar 
diterjemahkan ke dalam 
bentuk tujuan perkelas 
dari kelas 1 sampai 
kelas 6 

2. Dan hasil belajar 
diterjemahkan menjadi 
pokok bahasan/sub 
pokok bahasan pada 
masing-masing kelas  

1. Penyusunan standar 
disusun sesuai dengan 
aspek-aspek/materi isi 
yang terdapat pada 
setiap kelas 

2. Standar kompetensi 
dijabarkan menjadi 
kompetensi dasar pada 
setiap aspek/ materi isi 
dari kelas 1 sampai 
kelas 6 

3. Kompetensi dasar 
diuraikan menjadi satu 
atau beberapa hasil 
belajar pada setiap 
aspek/ materi isi dari 
kelas 1 sampai kelas 6 

 

1. Penyusunan standar 
disusun setiap tahun 
dari tahun 1 sampai 
tahun 6 

2. Hasil belajar dijabarkan 
dari materi/isi yang 
terdapat pada setiap 
tahun dari tahun 1 
sampai tahun 6 

 
 

1. Penyusunan standar 
berdasar level yaitu 
level primary (primary 3, 
4, 5, dan 6) dan  
secondary/pre university 
(pre U 1 dan pre U 2/3) 

2. Hasil belajar dijabarkan 
sesuai dengan 
materi/isi/aspek pada 
setiap level 

 

1. Penyusunan standar 
berdasarkan key stage 
yatiu key stage 1 
sampai 4  

2. Hasil belajar 
dirumuskan dalam 
setiap level yang 
terdapat pada key 
stage yaitu level 1 
sampai level 8 

 

1. Penyusunan standar 
berdasarkan dua hal 
yaitu pola hidup sehat 
dan keterampilan 
gerak dasar 

2. Hasil belajar 
dirumuskan dalam 
aspek/materi isi pola 
hidup sehat dan 
keterampilan gerak 
dasar yang terdapat 
pada setiap grade (8 
grade) 
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10. ASPEK : PEMBELAJARAN  
INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

1. Pembelajaran 
diuraikan secara 
singkat pada bab 
pendahuluan pada 
bagian rambu-rambu 
yatiu melalui ; 
ceramah, demontrasi, 
dan pemberian tugas 

 

1. Pembelajaran yang 
diterapkan adalah 
metode eksplorasi, 
discoveri, pemecahan 
masalah, komando, 
latihan sirkuit, latihan 
interval, tugas, 
periksa diri dll. Hal ini 
dirumuskan dalam 
bab I pada bagian 
rambu-rambu 

 

1. Pembelajaran 
dikembangkan 
berdasarkan 
kebutuhan siswa dan 
dirumuskan pada 
setiap hasil belajar 
disetiap aspek dari 
tahun 1 sampai 6 

 

1. Pembelajaran 
dikembangkan 
berdasarkan dua 
pendekatan yaitu : 
pendekatan untuk 
pembelajaran fisik dan 
pendekatan  dalam 
permainan. 

2. Pendekatan tersebut 
melibatkan diskusi 
yang bermakna untuk 
meningkatkan interaksi 
dan pemahaman dasar 
mengenai konsep-
konsep dasar yang 
berhubungan dengan 
kesehatan. 
Pendekatan 
pembelajaran fisik 
dilaksanakan dengan 
pendekatan spiral dan 
progresif untuk 
mengembangkan 
keterampilan dan 
pengetahuan, 
pendekatan 
pembelajaran dalam 
permainan 
memfokuskan secara 
khusus pada 
pengembangan 

1. Pembelajaran 
dikembangkan dalam 
satu bab khusus yang 
membahas 
tanggungjawab guru 
dan siswa serta 
pembelajaran 
penilainnya 

2. Setiap siswa diberi 
kesempatan sesuai 
dengan kemampuan 
masing-masing untuk 
mencapai standar 
optimal, program 
kurikulum 
menyediakan tentang 
apa yang diajarkan 
pada setiap key stage 
baik itu pengetahuan, 
keterampilan, dan 
pemahaman 

3. Dalam merencanakan 
pembelajaran guru 
menyediakan 
berbagai kesempatan 
pada seluruh anak 
baik itu laki-laki 
maupun perempuan 
untuk mencapai 
tujuan 

4. Guru, menyediakan 

Tidak ada data 
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INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

konsep permainan 
3. Pendekatan tersebut 

dirumuskan pada 
bagian pendahuluan. 

 
 

pengalaman belajar 
anak yang 
berkebutuhan khusus, 
baik itu dilihat dari 
latar belakang 
keluarga, ras serta 
anak yang 
berkelainan khusus. 

 
 
 

11. ASPEK : PENILAIAN  
INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

1. Penilaian dilakukan pada 
setiap akhir satu pokok 
bahasan/sub pokok 
bahasan 

2. Penilaian lebih diarahkan 
pada hasil  

3. Penilaian hanya dilakukan 
dalam bentuk praktek dan 
bukan melalui tes tertulis 

4. Aspek-aspek yang dinilai 
adalah; praktikum yaitu 
melakukan aktivitas 
jasmani, kehadiran dan 
partisipasi, sikap-sikap 
positif dan perilaku hidup 
sehat 

5. Masalah penilaian ini 
diuraikan pada sumplemen 
1999 

 

1. Untuk mengetahui 
pencapaian hasil belajar 
pada setiap kompetesi 
dapat dilakukan dengan 
mengukur/mengetes 
setiap indikator yang 
terdapat pada masing-
masing hasil belajar, 
dengan mencapai hasil 
belajar di anggap bahwa 
kompetensi dapat dicapai 
siswa 

2. Penilaian dilakukan 
selama proses 
pembelajaran berlangsung 

3. Penilaian lebih diarahkan 
pada pengamatan 
perkembangan 
keterampilan, sikap dan 
pengetahuan dari waktu 

1. Penilaian merupakan 
sebagian dari proses 
pengajaran dan 
pembelajaran yang 
dijalankan secara 
berkelanjutan 

2. Penilaian dirancang 
dan dikendalikan oleh 
guru di peringkat 
sekolah 

3. Penilaian dapat 
dilakukan dengan 
pengamatan, tes 
tertulis maupun lisan 

4. Hasil penilaian 
digunakan untuk 
meningkatkan 
pembelajaran siswa 
dan untuk 
memperbaiki 

1. Penilaian lebih diarahkan 
untuk memperbaiki 
program dengan 
berbagai cara yaitu 
observasi dan tanya 
jawab. 

2. Data yang dikumpulkan 
digunakan oleh guru 
untuk mengevaluasi dan 
memperbaiki program. 

3. Data tersebut dijadikan 
sebagai umpan balik bagi 
anak dan orang tua untuk 
memotivasi anak belajar 
lebih baik 

4. Guru mengembangkan 
sendiri rubrik/ceklis untuk 
merencanakan 
pembelajaran yang lebih 
sesuai 

1. Penilaian ditempatkan 
pada setiap key stage 
(key stage 1 sampai 4) 
sesuai dengan aspek 
yang dikembangkan 

 
 

Tidak ada data 
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INDONESIA 

MALAYSIA SINGAPURA INGGRIS KANADA KURIKULUM 
1994/SUPLEMEN 1999 

KURIKULUM 2004 

 ke waktu 
4. Penilaian dilakukan degan 

tes (melalui pengukuran) 
dan non tes (melalui 
pengamatan)  yang 
dirancang dan dilakukan 
oleh guru di sekolah 
sesuai kebutuhan 

5. Aspek-aspek yang dinilai 
adalah; praktikum yaitu 
melakukan aktivitas 
jasmani, kehadiran dan 
partisipasi, sikap-sikap 
positif dan perilaku hidup 
sehat 

6. Masalah penilaian ini 
diuraikan dalam satu buku 
khusus yang membahas 
masalah penilaian. 

 
 

pengajaran guru 
5. Pelaporan di buat di 

sekolah untuk 
memberikan laporan 
kepada murid, orang 
tua, dan guru lainnya. 

6. Penilaian ditempatkan 
pada dokumen silabus 
pendidikan jasmani 
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ANALISIS: 

1.  NAMA MATA PELAJARAN 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan terlihat bahwa yang menggunakan nama mata 

pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan ada di 3 kurikulum yaitu: kurikulum 

1994/suplemen 1999, Malaysia, dan  Kanada, sedangkan yang menggunakan nama 

Pendidikan Jasmani adalah Kurikulum 2004, Singapura, dan Inggris. 

REKOMENDASI: tetap menggunakan nama pendidikan jasmani, untuk menghindari 

pembelajaran yang bersifat teroritis di dalam kelas seperti yang selama ini terjadi . Walaupun 

menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 menyebut dengan nama “Pendidikan 

Jasmani dan Olaharaga”  

2.  KEBIJAKAN PERUBAHAN 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan terlihat bahwa kebijakan perubahan pada setiap 

kurikulum memppunyai alasan yang beragam sesuai dengan kondisi pada negara 

bersangkutan saat kurikulum tersebut dikembangkan, sehingga tidak dapat dikategorikan. 

REKOMENDASI: kebijakan perubahan kurikulum 2004 relevan dangan kondisi, kebutuhan 

Indonesia untuk masa sekarang dan yang akan datang. 

3.  TUJUAN MATA PELAJARAN 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan terlihat bahwa tujuan pengajaran 

dari pendidikan jasmani adalah berorentasi pada pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh yang seimbang, pembekalan berbagai keterampilan 

dasar dan aktivitas permainan dan olahraga, serta pembentukan moral. Dan 

jika di lihat antara kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004 terdapat 

perubahan yang signifikan antara lain: meletakkan landasan karakter moral 

yang kuat melalui internalisasi nilai dalam Pendidikan Jasmani,membangun 

landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi 

dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama  

REKOMENDASI: tujuan mata pelajaran pendidikan jasmani kurikulum 2004 

di anggap mampu memberikan sumbangan dalam membangun manusia 

seutuhnya. 
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4.  FILOSOFI/GAGASAN PERUBAHAN 

Kurikulum 1994, 2004 dan Malaysia terdapat kesamaan filosofi/gagasan perubahan yaitu 

mengembangkan fisik yang selaras dan seimbang sedangakan Kurikulum Singapura 

cenderung kearah perubahan teknologi, gaya hidup dan kebutuhan siswa, sementara Inggris 

dan Kanada tidak ada data 

REKOMENDASI: gagasan perubahan sudah relevan dan hampir sama dengan negara lainnya  

 

5.  KERANGKA PENYAJIAN 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan terlihat kerangka penyajian adalah kurikulum 1994, 

2004, Malaysia dan Kanada mengembangkan kompetensi/materi perkelas. Sedangkan 

Kurikulum Singapura dan Inggris disajikan berdasarkan level/keys stage. Pada bab 

pendahuluan pada umumnya memuat tujuan mata pelajaran, kecuali kurikulum Kanada 

dimana memuat peran orang tua, peran siswa, pentingnya keselamatan, pemanfaatan 

komputer, rencana program siswa, pendidikan anak yang berkebutuhan khusus, serta 

penggunaan alat dan fasilitas. 

REKOMENDASI: Perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang terdapat pada kurikulum Kanada 

6.  STRUKTUR/ALOKASI WAKTU 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan terlihat hanya 4 kurikulum yang memiliki data alokasi 

waktu, yaitu kurikulum 1994 (70 menit), 2004 (105menit), Malaysia (120 menit), dan Inggris 

(120 menit). Tidak terdapat perbedaan yang menyolok  

REKOMENDASI: sudah sesuai 

7.  MATERI/ISI 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan telihat bahwa materi/isi/konten yang berkaitan dengan 

pengembangan keterarmpilan dan fisik hampir semua sama, sedang kurikulum 1994, Malaysia 

dan Kanada memuat juga materi kesehatan 

REKOMENDASI: tetap, karena materi kesehatan  sudah terintegrasi ke dalam mata pelajaran 

lain  
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8.  LEVEL 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan hanya kurikulum 1994 yang tidak memiliki level, 

walaupun level yang terdapat dalam kurikulum lainnya beragam  

REKOMENDASI: Sesuai 

9.  PENYUSUNAN STANDAR/HASIL BELAJAR 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan dalam penyusunan standar/hasil belajar terlihat, 

kurikulum Singapura dan Inggris dikembangkan dengan pola yang hampir sama yaitu 

pengembangan berdasarkan level/key stage, sedangkan kurikulum 2004, Malaysia, dan 

Kanada menggunakan pola yang sama yaitu dikembangkan bedasarkan kelas. 

REKOMENDASI: Relevan dengan kondisi dan potensi Indonesi saat ini, yaitu disusun 

berdasar kelas 

10.   PEMBELAJARAN 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan sangat beragam hingga sulit untuk dikategorikan 

REKOMENDASI: pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan kondisi, potensi dan 

kebutuhan daerah/sekolah 

11.   PENILAIAN 

Dari enam kurikulum yang dibandingkan terlihat ada kesamaan dalam melakukan penilaian 

yaitu penilaian terhadap pencapaian kompetensi siswa yang dilakukan dari waktu ke waktu 

secara berkelanjutan, baik itu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Penilaian ini cenderung 

dilakukan melalui tes (pengukuran) dan non tes (melalui pengamatan)    

REKOMENDASI: sesuai dengan kebutuhan pada saat ini 
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PERBANDINGAN KURIKULUM 1994 
DENGAN KURIKULUM 2004 (KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI) 

 
Beberapa perbedaan Kurikulum 1994 dan Kurikulum 2004 diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
 

KURIKULUM 1994 KURIKULUM 2004 (KBK) 

1. Nama mata pelajaran: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 
 

1. Nama mata pelajaran: Pendidikan Jasmani 

    Alokasi waktu      : 2 jam pelajaran    
 

    Alokasi waktu        :  4 jam pelajaran 

2. Penyajian               : Uraian/narasi 
 

2. Penyajian              :  Kolom/matriks 

3. Ruang Lingkup         :  Permainan dan olahraga, atletik, senam, 
dan olahraga pilihan  

3. Ruang Lingkup      :  Permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, 
Uji diri/senam, Ritmik, Akuatik, dan Aktivitas luar 
kelas 

4. Ruang lingkup materi  merupakan sasaran yang harus dicapai 
 

4. Ruang lingkup materi  : merupakan sabagai media untuk mencapai 
kompetensi dasar 

5. Pendidikan jasmani pada jenjang pendidikan dasar diarahkan 
untuk menguasai cabang permainan 

5. Pendidikan jasmani pada jenjang pendidikan dasar diarahkan untuk 
memperkaya keterampilan gerak/perkembangan motorik anak dan 
kebugaran. 

6. Setiap ruang lingkup materi sudah ditentukan alokasi waktunya 
 

6. Setiap ruang lingkup materi/aspek  alokasi waktunya tidak  ditentukan 
(disesuaikan dengan kebutuhan siswa/sekolah) 

7. Seluruh isi (bahan ajar) yang terdapat di dalam kurikulum wajib 
diajarkan seluruhnya  

 

7. Guru dapat memilih kompetensi dalam setiap aspek  sesuai dengan 
kebutuhan sekolah/daerah  

9. Penilaian diarahkan pada hasil akhir  9. Penilaian lebih ditekankan pada proses disamping hasil akhir  
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BAB VI 

PENDIDIKAN JASMANI 

 

A. Pendahuluan 

 Pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara keseluruhan telah 

disadari oleh banyak kalangan. Namun, dalam pelaksanaannya pengajaran 

pendidikan jasmani berjalan belum efektif seperti yang diharapkan. 

Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung tradisional. Model pembelajaran 

pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru tetapi pada siswa. Orientasi 

pembelajaran harus disesuaikan, dengan perkembangan anak, isi dan urusan 

materi serta cara penyampaian harus disesuaikan sehingga menarik dan 

menyenangkan, sasaran pembelajaran ditujukan bukan  hanya 

mengembangkan keterampilan olahraga, tetapi pada perkembangan pribadi 

anak seutuhnya. Konsep dasar pendidikan jasmani dan model pengajaran 

pendidikan jasmani yang efektif perlu dipahami oleh mereka yang hendak 

mengajar pendidikan jasmani. 

  Pada pelaksanaan kurikulum 2006 mata pelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan telah diberlakukan dari tingkat SD, SMP dan SMA. 

Dalam pembahasan ini penulis membatasi pada pendidikan jasmani karena 

olahraga dan kesehatan merupakan bagian dari materi mata pelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.  

  Pengertian pendidikan jasmani sering dikaburkan dengan konsep lain.      

Itu menyamakan pendidikan jasmani dengan setiap usaha atau kegiatan yang 

mengarah pada pengembangan organ-organ tubuh manusia (body building), 

kesegaran jasmani (physical fitness), kegiatan fisik (physical activities), dan 

pengembangan keterampilan (skill development). Pengertian itu memberikan 

pandangan yang sempit dan menyesatkan arti pendidikan jasmani yang 

sebenarnya. Walaupun memang benar aktivitas fisik itu mempunyai tujuan 
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tertentu, namun karena tidak dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka 

kegiatan itu tidak mengandung unsur-unsur pedagogi. 

  Pendidikan jasmani bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan 

fisik secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks pendidikan 

secara umum (general education). Sudah barang tentu proses tersebut 

dilakukan dengan sadar dan melibatkan interaksi sistematik antar pelakunya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Bagaimanakah definisi pendidikan yang kita anut? Adanya perbedaan 

pengertian itu pendidikan jasmani dengan istilah-istilah lain seperti gerak badan, 

aktivitas fisik, kesegaran jasmani, dan olahraga hendaknya tidak menimbulkan 

polemik yang menyesatkan. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar, yang 

terpenting seseorang harus melakukan pembatasan pengertian yang dianut 

secara jelas dan konsisten apabila membicarakan atau menuliskan berbagai 

istilah itu sehingga tidak rancu.  

  Salah satu definisi pendidikan jasmani yang patut dikemukakan adalah 

definisi yang dilontarkan pada Lokakarya Nasional tentang Pembangunan 

olahraga pada tahun 1981 (Abdul Gafur, 1983:8-9).  

  Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 

perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 

sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh 

pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan 

dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak serta 

kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia 

Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. (Cholik Mutohir, 1992) 

 

  Secara eksplisit istilah pendidikan jasmani dibedakan dengan olahraga. 

Dalam arti sempit olahraga diidentikkan sebagai gerak badan. Olahraga ditilik 

dari asal katanya dari bahasa jawa olah yang berarti melatih diri  dan rogo 

(raga) berarti badan. Secara luas olahraga dapat diartikan sebagai segala 
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kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan 

membina kekuatan-kekuatan jasmaniah maupun rokhaniah pada setiap 

manusia. Definisi lain yang dilontarkan pada Lokakarya Nasional Pembangunan 

Olahraga.  

  Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau 
usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-
potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau 
anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan / 
pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh 
rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan 
manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. 
(Cholik Mutohir, 1992)  

 

  Dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara 

sistematik bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, 

neuromoskuler, perseptual, kognitif, sosial dan emosional. 

 

B.  Definisi Pendidikan Jasmani          

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani 

yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap 

sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, 

psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa.   

 
C. Tujuan 

1. Tujuan Pendidikan Jasmani: 

a. Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai 

dalam pendidikan jasmani 
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b. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap 

sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan 

agama 

c. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas-tugas 

pembelajaran Pendidikan Jasmani 

d. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani 

e. Mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta 

strategi berbagai  permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, 

senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air) dan pendidikan luar kelas 

(Outdoor education) 

f.  Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani 

g. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri  sendiri 

dan orang lain 

h. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi 

untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat 

i.  Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat 

rekreatif. 

 

D.  Fungsi Pendidikan Jasmani 

 1. Aspek organik 

a. menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu 

dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta 

memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan 
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b. meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimum yang 

dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot 

c. meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot 

untuk menahan kerja dalam waktu yang lama 

d. meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk 

melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu 

relatif lama 

e. meningkatkan fleksibelitas, yaitu; rentang gerak dalam persendian 

yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan 

mengurangi cidera.   

 

 2. Aspek neuromuskuler 

a. meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot 

b. mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti; berjalan, berlari, 

melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, 

menderap/mencongklang, bergulir, dan menarik 

c. mengembangkan keterampilan non-lokomotor, seperti; mengayun, 

melengok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, 

membongkok  

d. mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti; memukul, 

menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah arah, 

memantulkan, bergulir, memvoli 

e. mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti; ketepatan, irama, rasa 

gerak, power, waktu reaksi, kelincahan 

f. mengembangkan keterampilan olahraga, seperti; sepak bola, soft ball, 

bola voli, bola basket, baseball, atletik, tennis, beladiri dan lain 

sebagainya 



 

 

24 

24 

g. mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti, menjelajah, mendaki, 

berkemah, berenang dan lainnya.   

 

 3. Aspek perseptual 

a. mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat 

b. mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat 

atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di: depan, 

belakang, bawah, sebelah kanan atau sebelah kiri dari dirinya 

c. mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu; kemampuan 

mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang 

melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki 

d. mengembangkan keseimbangan tubuh (statis, dinamis), yaitu; 

kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis 

e. mengembangkan dominansi (dominancy), yaitu; konsistensi dalam 

menggunakan tangan atau kaki kanan/kiri dalam melempar atau 

menendang 

f. mengembangkan lateralitas (laterality), yaitu; kemampuan 

membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan diantara bagian 

dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri 

g. mengembangkan image tubuh (body image), yaitu kesadaran bagian 

tubuh atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau 

ruang. 

 4.  Aspek kognitif 

a. mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, 

memahami, memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan 

b. meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan 

etika 
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c. mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang 

terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi 

d. meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan 

hubungannya dengan aktivitas jasmani 

e. menghargai kinerja tubuh; penggunaan pertimbangan yang 

berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan 

arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan 

dirinya 

f. meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem 

perkembangan melalui gerakan. 

 
 5. Aspek sosial 

a. menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada 

b. mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan 

keputusan dalam situasi kelompok 

c. belajar berkomunikasi dengan orang lain 

d. mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide 

dalam kelompok 

e. mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi 

sebagai anggota masyarakat 

f. mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat 

g. mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif 

h. belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif 

i. mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang 

baik. 

6. Aspek emosional 

a. mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani 

b. mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton 
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c. melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat 

d. memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas 

e. menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang 

relevan. 

 

E.  Materi Pendidikan Jasmani  

Materi mata pelajaran Penjas yang meliputi: pengalaman mempraktikkan 

keterampilan dasar permainan dan olahraga; aktivitas pengembangan; uji 

diri/senam; aktivitas ritmik; akuatik (aktivitas air); dan pendidikan luar kelas 

(outdoor) disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia 

bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien, dan 

efektif. Adapun implementasinya  perlu dilakukan secara terencana, bertahap, 

dan berkelanjutan, yang pada gilirannya siswa diharapkan dapat meningkatkan 

sikap positif bagi diri sendiri dan menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi 

peningkatan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, akan terbentuk jiwa 

sportif dan gaya hidup aktif. 

Struktur materi Penjas dikembangkan dan disusun dengan menggunakan 

model kurikulum kebugaran jasmani dan pendidikan olahraga (Jewett, Ennis, & 

Bain, 1995). Asumsi yang digunakan kedua model ini adalah untuk menciptakan 

gaya hidup sehat dan aktif, dengan demikian manusia perlu memahami hakikat 

kebugaran jasmani dengan menggunakan konsep latihan yang benar. Olahraga 

merupakan bentuk lanjut dari bermain, dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan keseharian manusia. Untuk dapat berolahraga 

secara  benar, manusia perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang memadai. Pendidikan jasmani diyakini dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk: (1) berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan olahraga, (2) 

pemahaman dan penerapan konsep yang benar tentang aktivitas-aktivitas 
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tersebut agar dapat melakukannya secara aman, (3) pemahaman dan 

penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas-aktivitas tersebut agar 

terbentuk sikap dan perilaku sportif dan positif, emosi stabil, dan gaya hidup 

sehat.  

Struktur materi penjas dari TK  sampai SMU dapat dijelaskan sebagai 

berikut. Materi untuk TK sampai kelas 3 SD meliputi kesadaran akan tubuh dan 

gerakan, kecakapan gerak dasar, gerakan ritmik, permainan, akuatik (olahraga 

di air) bila memungkinkan), senam, kebugaran jasmani dan pembentukan sikap 

dan perilaku. Materi pembelajaran untuk kelas 4 sampai 6 SD adalah aktivitas 

pembentukan tubuh, permainan dan modifikasi olahraga, kecakapan hidup di 

alam bebas, dan kecakapan hidup personal (kebugaran jasmani serta 

pembentukan sikap dan perilaku). Materi pembelajaran untuk kelas 7 dan 8 

SMP meliputi   teknik/keterampilan dasar permainan dan olahraga,   senam, 

aktivitas ritmik, akuatik, kecakapan hidup di alam terbuka, dan kecakapan hidup 

personal (kebugaran jasmani serta pembentukan sikap dan perilaku). Materi 

pembelajaran kelas 9 SMP sampai kelas 12 SMU adalah teknik permainan dan 

olahraga, uji diri/senam, aktivitas ritmik, akuatik, kecakapan hidup di alam 

terbuka dan kecakapan hidup personal (kebugaran jasmani serta pembentukan 

sikap dan perilaku).  

 

F. Aspek Dominan Pembelajaran Pendidikan Jasmani  

1. Fokus Program Pendidikan Jasmani di Taman Kanak-Kanak sampai 

dengan SD Kelas III 

 Pangrazi dan Dauer (1981) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani 

untuk awal masa kanak-kanak dan SD dapat diidentifikasi sebagai belajar 

untuk bergerak, bergerak  untuk belajar dan belajar tentang gerak.  
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 Program pendidikan jasmani dipandang sebagai tempat berlaga, 

memperoleh kesenangan dan belajar bermain (game). Anak juga 

membutuhkan latihan yang diperlukan agar dapat tumbuh menjadi besar 

dan kuat. Beberapa anak pada awal usia ini menunjukkan bahwa anak ingin 

belajar bagaimana menjadi atlet dan ingin bermain pada suatu tim. Anak 

memiliki koordinasi yang jelek, diharapkan anak dapat meningkatkan 

kebugaran jasmaninya sehingga anak dapat bergabung kembali ke kelas 

reguler. Anak yang memiliki keterlambatan mental menunjukkan bahwa 

anak diharapkan dengan program pendidikan jasmani akan menjadi makin 

pintar (Bucher, 1979). 

 Bucher (1979) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan SD adalah:  

  (1) Anak harus dipandang sebagai individu dengan kebutuhan fisik, 

mental, emosional dan sosial yang berbeda.  

  (2) Keterampilan gerak dan kognitif harus mendapat penekanan. 

  (3) Anak harus meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, kelenturan, 

kemampuan dan koordinasi serta harus belajar bagaimana faktor-

faktor tersebut memainkan peran dalam meningkatkan kebugaran 

jasmani. 

  (4) Pertumbuhan sosial dalam olahraga harus menjadi bagian penting 

dari semua program. 

 Bennet, Howell, dan Simri (1983) melakukan survey tentang aktivitas-

aktivitas yang diberikan di berbagai negara. Mereka mengidentifikasi 

elemen-elemen pendidikan jasmani yang lazim diberikan di SD, adalah:  

  (1) Gerak-gerak dasar yang meliputi jalan, lari, lompat/ loncat, 

menendang, menarik, mendorong, mengguling (roll), memukul, 

keseimbangan, menangkap dan bergulir.  

  (2) Game dengan organisasi rendah dan lari beranting. 
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  (3) Aktivitas-aktivitas berirama, taria-tarian rakyat (rolk dance), 

bernyanyi dan game musik (musical games). 

  (4) Dasar-dasar keterampilan untuk berbagai olahraga dan game, 

biasanya dimulai kira-kira pada tahun keempat atau kelima. 

 

2. Fokus Program Pendidikan Jasmani di SD Kelas IV-VI 

 Fokus program pendidikan jasmani sekolah dasar untuk kelas 4-6 adalah: 

  (1) Program Pendidikan jasmani harus memberikan kesempatan  

untuk memperoleh kesenangan, belajar keterampilan baru, dan 

belajar berbagai cabang olahraga; 

  (2) Anak juga membutuhkan latihan untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani; 

  (3) Pada tingkat usia ini hampir pasti bahwa pendidikan jasmani 

dipandang sebagai tempat untuk membentuk persahabatan yang 

baru; 

  (4) Anak juga menekankan bahwa program pendidikan jasmani 

memberikan kesempatan untuk “Beraksi”       (show off)  dan anak 

juga mampu menghilangkan ketegangannya (Bucher, 1979).  

 

3. Fokus Program Pendidikan Jasmani di SMP KelasVII-IX 

 Program pendidikan jasmani harus dikaitkan dengan peningkatan 

kesehatan dan kebugaran  jasmani. Siswa menginginkan belajar 

keterampilan baru dan berbagai cabang olahraga. Program pendidikan 

jasmani harus lebih dari sekedar mengembangkan tubuh, tetapi juga 

mengembangkan pikiran dan mempersiapkan siswa untuk bekerja pada 

masa yang akan datang. Pada tingkat usia ini program, pendidikan jasmani 

dipandang sebagai tempat untuk belajar fair play dan jiwa sportivitas yang 
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baik. Siswa juga ingin belajar aktivitas, dimana membuktikan pemanfaatan 

waktu luang. Sebagian besar siswa juga menginginkan bermain dalam 

suatu tim (Bucher, 1979:44). 

 

4. Fokus Program Pendidikan Jasmani di SMA Kelas X-XII 

 Program pendidikan jasmani menekankan tentang pentingnya latihan, 

sebagai akibat meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa. 

Siswa ingin belajar berbagai keterampilan dan berbagai cabang olahraga. 

Siswa juga ingin berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat 

baginya dalam memanfaatkan waktu luang. Pada tingkat usia ini anak ingin 

bermain secara harmonis dengan orang lain dan berpartisipasi dalam 

permainan tim. Program pendidikan jasmani dipandang sebagai tempat 

dimana siswa dapat belajar menghargai siswa lain. Program pendidikan 

jasmani harus memberikan suatu perubahan langkah dalam kegiatan 

akademik (Bucher, 1979). 

 Program pendidikan jasmani pada sekolah lanjutan meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

  (1) Mencintai olahraga tim atau beregu  

  (2) Kegembiraan dan minat dalam kepelatihan olahraga. 

  (3) Pengelompokkan  ke dalam bagian-bagian  tentang pokok 

bahasan (subject matter)  

  (4) Kelompok siswa yang berminat untuk bekerja atau beraktivitas  

  (5) Kepuasan yang diperoleh dalam melihat siswa mentransfer 

keterampilan dari kelas pendidikan jasmani kegiatan di dalam 

sekolah (intramural) dan rekreasi setelah sekolah. 
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  (6) Tantangan yang membimbing siswa untuk melewati periode yang 

canggung, transisional dari ketidaktenangan dan 

ketidakmenentuan pada masa sekolah lanjutan pertama. 

  (7) Inspirasi yang diperoleh dari bekerja dengan staff dan kolega  

profesional yang lain. 

  (8) Mencintai makin banyak permainan dan aktivitas dengan 

organisasi tinggi (Bucher, 1979:350). 

 

 Garis-garis pedoman program pendidikan jasmani di sekolah lanjutan 

menggambarkan bahwa banyak garis pedoman yang diajukan di sekolah 

dasar juga tepat untuk sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. 

Kesimpulannya adalah bahwa program untuk sekolah lanjutan yang lebih 

tepat disesuaikan dengan format sebagai berikut: 

(1) Program pembelajaran harus memenuhi perbedaan kebutuhan 

semua siswa dan  disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan 

tiap siswa. 

(2) Program harus diseimbangkan antara olahraga tim dan 

perseorangan, olahraga, air, senam, aktivitas uji diri, dansa dan 

aktivitas berirama. 

(3) Kemajuan harus berangkai yang berkaitan dengan keterampilan 

dan pola gerak tertentu.  

(4) Kesempatan belajar efektif (pilihan) harus diberikan. 

(5) Pengetahuan tentang tubuh manusia dan prinsip-prinsip gerak 

manusia sangat penting. 

(6) Aktivitas kreativitas, pengarahan diri (self-direction), aktivitas yang 

berat dan kuat dan kuat, disamping prinsip-prinsip pengamanan 

harus didorong. 
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(7) Kebugaran jasmani dan keterampilan yang dapat dilakukan dalam 

kegiatan intramural, antar sekolah (interscholastic) dan program 

rekreasi yang komprehensif untuk semua siswa harus ditekankan. 

(8) Pengembangan hubungan manusia dan pendorongan siswa yang 

memiliki kesulitan yang disebabkan program-problem fisik, sosial 

dan emosi sangat penting untuk dijadikan program utama (Bucher, 

1979:350).  
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BAB VII 

 GAMBARAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN JASMANI  

 

A. KONDISI SAAT INI 

  Salah satu masalah utama dalam pendidikan jasmani di Indonesia, 

hingga dewasa ini, ialah belum efektifnya pengajaran pendidikan jasmani di 

sekolah-sekolah. Kondisi kualitas pengajaran pendidikan jasmani yang 

memprihatinkan di sekolah dasar, sekolah lanjutan dan bahkan perguruan tinggi 

telah dikemukakan dan ditelaah dalam berbagai forum oleh beberapa pengamat 

pendidikan jasmani dan olahraga. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya ialah terbatasnya kemampuan  guru pendidikan jasmani dan 

terbatasnya sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung proses 

pengajaran pendidikan jasmani.    

  Kualitas guru pendidikan jasmani yang ada pada sekolah dasar dan 

lanjutan pada umumnya kurang memadai. Mereka kurang mampu dalam 

melaksanakan profesinya secara kompeten. Mereka belum berhasil 

melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendidik siswa secara sistematik 

melalui pendidikan jasmani. Tampak pendidikan jasmani belum berhasil 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak secara menyeluruh baik 

fisik. Mental maupun intelektual (Kantor Menpora, 1983). Hal ini benar 

mengingat bahwa kebanyakan guru pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah 

bukan guru khusus yang secara normal mempunyai kompetensi dan 

pengalaman yang terbatas dalam bidang pendidikan jasmani. Mereka 

kebanyakan adalah guru kelas yang harus mampu mengajar berbagai mata 

pelajaran yang salah satunya adalah pendidikan jasmani. 

  Gaya mengajar yang dilakukan oleh guru dalam praktik pendidikan 

jasmani cenderung tradisional. Model metode-metode praktik dipusatkan pada 

guru (Teacher Centered) dimana para siswa melakukan latihan fisik 

berdasarkan perintah yang ditentukan oleh guru. Latihan-latihan tersebut hampir 
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tidak pernah dilakukan oleh anak sesuai dengan inisiatif sendiri (Student 

Centered). 

  Guru pendidikan jasmani tradisional cenderung menekankan pada 

penguasaan keterampilan cabang olahraga. Pendekatan yang dilakukan seperti 

halnya pendekatan pelatihan olahraga. Dalam pendekatan ini, guru menentukan 

tugas-tugas ajarnya kepada siswa melalui kegiatan fisik tak ubahnya seperti 

melatih suatu cabang olahraga. Kondisi seperti ini mengakibatkan tidak 

optimalnya fungsi pengajaran pendidikan jasmani sebagai medium pendidikan 

dalam rangka pengembangan pribadi anak seutuhnya.  

  Ditinjau dari konteks isi kurikulum, pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru pendidikan jasmani secara praktis tidak tampak tidak adanya 

kesinambungan. Tugas ajar yang diberikan oleh guru untuk SD, SLTP dan 

SLTA pada hakikatnya tidak berbeda. Demikian pula, ketidakjelasan dalam tata 

urutan dan tingkat kesukaran tugas-tugas ajar tersebut. 

  Penerapan model pembelajaran pendidikan jasmani tradisional sering 

mengabaikan tugas-tugas ajar yang sesuai degan taraf perkembangan anak. 

Mengajar anak-anak SD disamakan dengan anak-anak SLTP. Bentuk-bentuk 

modifikasi baik dalam peraturan, ukuran lapangan maupun jumlah pemain tidak 

terperhatikan. Karena tidak dilakukan modifikasi, sering mereka tidak mampu 

dan gagal untuk melaksanakan tugas yang diberikan dalam bentuk kompleks 

oleh guru. Sebagai akibat dari kondisi seperti ini, anak dapat menjadi kurang 

senang terhadap pelajaran pendidikan jasmani. Tugas-tugas  ajar yang 

merupakan keterampilan kompleks itu sesungguhnya hanya mampu dilakukan 

upaya memodifikasi tugas gerak yang memodifikasi tugas gerak yang kompleks 

menjadi tugas gerak yang sederhana maka dapat diramalkan tingkat 

keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas yang harus dipelajari tergolong 

rendah. 

  Untuk itu kebutuhan akan modifikasi olahraga sebagai suatu pendekatan 

alternatif dalam mengajar pendidikan jasmani mutlak  perlu dilakukan. Guru 
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dalam ini harus memiliki kemampuan untuk melakukan modifikasi keterampilan 

yang hendak diajarkan agar sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

 
 
B. TANTANGAN PENDIDIKAN JASMANI KE DEPAN 

  Kecenderungan dewasa ini dan di masa mendatang menunjukkan 

bahwa institusi keolahragaan bukan saja berfungsi untuk merespon dan 

beradaptasi dengan budaya tetapi juga bagian dari agen yang dapat 

menciptakan inovasi budaya, dikaitkan dengan aspek sosiologi demografis 

bahwa Indonesia sebagai negara ke 4 berpenduduk terbesar di dunia,  yang 

lebih 210 juta orang ketika memasuki abad ke 21, sumber daya ini merupakan 

potensi yang sangat besar jika dapat dikelola dengan baik yang dapat dibina 

melalui pendidikan  jasmani. 

  Dari sudut pandang hakikat manusia seutuhnya, kegiatan olahraga 

merupakan kebutuhan primer untuk mempertahankan eksistensi  manusia 

sebagai sebuah sistem yang sempurna. Olahraga merupakan suatu keharusan 

dari aspek biologis untuk mengembangkan ketahanan yang bersifat 

menyeluruh, pembentukan keterampilan untuk hidup, keterampilan sosial, 

keterampilan berfikir, serta penghayatan nilai-nilai moral dan estetika.  

  Olahraga merupakan respons budaya dan sekaligus dapat digunakan 

sebagai koreksi budaya. Jika dilihat dari aspek spesifik fungsi pendidikan 

jasmani dan olahraga adalah sebagai berikut: 

 a. Fungsi fisik, yakni pendidikan jasmani bertujuan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan morfologi tubuh secara wajar dan normal, 2) 

perkembangan kemampuan organ tubuh untuk mendukung tercapainya 

derajat kebugaran jasmani pada tingkat memadai agar mampu 

melaksanakan tugas sehari-hari, 3) perkembangan kekuatan, daya 

tahan, kelincahan, kecepatan, keseimbangan koordinasi, dan 

keterampilan untuk mendukung tercapainya tingkat keterampilan yang 

memadai dalam olahraga. 
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 b. Fungsi koreksi dan rehabilitasi, yakni koreksi terhadap cacat fisik dan 

penyakit fisik yang bersifat sementara. 

 c. Fungsi sosio-psikologis, mencakup pemenuhan kebutuhan individu 

untuk mempertahankan stabilitas sosio-psikologis meliputi tiga 

mekanisme, yaitu: 1) mekanisme untuk mengelola ketegangan dan 

konflik individu melalui saluran dan penyaluran (katarsis) serta 

ungkapan estetika; 2) pemberian kesempatan untuk membangkitkan 

perasaan dalam sebuah komunitas, pengakuan sebagai anggota 

kelompok masyarakat dengan memperkuat persaudaraan; 30 aktivitas 

olahraga sebagai salah satu bentuk acara ritual untuk mempertahankan 

eksistensi budaya dan status sosial. Melalui kegiatan olahraga ada 

kesempatan untuk melampiaskan dan menyalurkan perilaku agresif 

yang aman, dan direstui, serta penundaan reaksi emosi dan 

kegembiraan atau sukses tatkala berhasil menampilkan kinerja atau 

prestasi. 

 d. Fungsi Sosialisasi, yakni melalui pendidikan jasmani berpotensi untuk  

mengalihkan nilai-nilai budaya kepada individu sehingga, kepribadian 

berkembang melalui suatu mekanisme yaitu: 1) aspek pengukuhan 

perilaku; 2) peniruan tokoh yang menjadi idola. Pembinaan karakter 

(kemauan keras, ketekunan, bertanggung jawab dan disiplin) seperti 

juga perwujudan dari perilaku sportif berdasarkan rujukan nilai moral 

merupakan warisan bersebar dalam pendidikan jasmani. 

 e. Fungsi integrasi, melalui pendidikan jasmani dapat dicapai integrasi 

yang harmonis antara individu yang tadinya terasing di lingkungannya, 

hal ini terjadi melalui dua mekanisme, yakni: 1) melalui perasaan kental 

sebagai warga komunikas seperti anggota tim sekolah, tim kabupaten, 

tim propinsi, dan akhirnya tim nasional; dan 2) melalui perasaan sebagai 

anggota kelompok dengan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. 
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 f. Fungsi politik, sebagai perluasan dari fungsi integritas melalui 

pendidikan jasmani akan menimbulkan suatu kesadaran menghasilkan 

identifikasi nasional dan prestise.  

 g. Fungsi mobilitas sosial, terjadinya mekanisme peningkatan status sosial 

dan ekonomi setelah seseorang berhasil mencapai prestasi yang dapat 

juga berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan  

 h. Fungsi ekonomi, dengan pengertian aktivitas yang dilakukan secara 

teratur berpengaruh terhadap tingkat produktivitas secara makro, dan 

melalui pengembangan industri olahraga dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi, melalui dua mekanisme: 1) peningkatan mutu 

sumber daya manusia termasuk derajat kesehatan dan kebugaran 

jasmani sebagai wahana untuk menghasilkan kerja yang produktif; dan 

2) menghasilkan  produk-produk yang berkaitan  langsung dengan 

kebutuhan olahraga. 

    Sekarang bagaimana menghasilkan fungsi majemuk pendidikan 

jasmani tersebut, merupakan tantangan, baik ditinjau dari performa 

kesisteman maupun kapabilitas dari setiap sub-sistem serta komponennya. 

 

C. UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN JASMANI 

  Dalam beberapa tahun belakangan ini, berbagai usaha telah dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan baru guna 

meningkatkan pelaksanaan pendidikan jasmani. Kurikulum baru (1994) yang 

mencakup pendidikan jasmani bagi sekolah dasar dan menengah telah dibuat 

dan diputuskan. Demikian pula kurikulum baruI, dimana di SD, SMP dan SMA 

Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan telah ditetapkan 

sebagai penyempurnaan kurikulum lama. Upaya pembaharuan kurikulum 

tersebut, seharusnya diikuti dengan upaya peningkatan kemampuan guru dalam 

proses belajar mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum dan pengadaan 

fasilitas pendukungnya.  
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  Sayang, hingga dewasa ini usaha-usaha yang dilakukan guru pendidikan 

jasmani dan menyediakan fasilitas yang mendukung program-program 

pendidikan jasmani belum dilakukan secara optimum. Apabila kondisi seperti ini 

terjadi terus, maka dapat diperkirakan bahwa inovasi-inovasi kurikulum yang 

dilakukan tidak dapat direalisasikan dengan efektif. Kurikulum sebagai salah 

satu komponen pendidikan tidak akan berarti, masalah para guru atau dosen 

yang melaksanakan kurikulum dalam kondisi yang kurang menguntungkan, baik 

dalam kemampuan mengajar maupun fasilitas yang mendukungnya. Mereka 

akhirnya melaksanakan tugas mengajar pendidikan jasmani cenderung secara 

rutin dan tradisional. Akibatnya, sering berbagai upaya inovasi yang telah 

dilakukan mengalami berbagai kendala dan hambatan. Untuk itu, jika 

implementasi kurikulum pendidikan jasmani harus bisa dicapai dan berhasil, 

maka harus ada keinginan yang besar untuk meningkatkan kemampuan guru 

dan menambah fasilitas yang sesuai. 

  Keefektifan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani di sekolah pada 

beberapa tahun terakhir telah menjadi isu nasional yang menarik. Isu tersebut 

sering dibicarakan secara serius dalam forum diskusi atau seminar tingkat 

nasional oleh berbagai kalangan termasuk para pakar dan praktisi pendidikan 

jasmani. Berbagai saran dan rekomendasi sering diajukan dalam upaya 

meningkatkan pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah termasuk 

perbaikan kurikulum, peningkatan kemampuan guru, penyediaan lapangan dan 

fasilitasnya.  

  Sesungguhnya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan 

jasmani telah mendapat perhatian sebagaimana tertuang dalam amanat GBHN 

1983 sebagai berikut: 

  Pendidikan jasmani dan olahraga perlu ditingkatkan dan di masyarakat 
sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap 
anggota masyarakat. Selanjutnya perlu ditingkatkan kemampuan 
prasarana dan sarana pendidikan jasmani dan olahraga, termasuk 
pendidik, pelatih dan penggeraknya, dan digalakkan gerakan untuk 
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memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat (Sumber, 
Yayasan Pelita, 1983:104). 

 

  Pada tahun 1983 itu juga Presiden Suharto mengamanatkan agar 

pendidikan jasmani di sekolah mulai Taman Kanak-Kanak sampai dengan 

Perguruan Tinggi perlu lebih digiatkan dan dikembangkan.  

  Kebijaksanaan telah jelas dan arah pengembangan pendidikan jasmani 

sesungguhnya telah jelas. Kini yang menjadi permasalahan pokok adalah 

seberapa jauh tingkat keberhasilan strategi dan pelaksanaan pembangunan 

pendidikan jasmani dan olahraga di masyarakat khususnya dalam pendidikan 

jasmani disetiap tingkat sekolah. Pertanyaan lebih lanjut, hal-hal apakah yang 

perlu diperhatikan untuk mendukung terciptanya pengajaran pendidikan jasmani 

yang efektif? 

  Pengajaran pendidikan jasmani yang efektif dalam kenyataan lebih dari 

sekedar mengembangkan keterampilan olahraga. Pengajaran tersebut pada 

hakikatnya merupakan proses sistematis yang diarahkan pada pengembangan  

pribadi anak seutuhnya.  

  Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia menunjukkan, 

bahwa aspek politik dari olahraga pada umumnya masih dominan. Bahkan 

dewasa ini, prestasi olahraga tetap dipandang sebagai “alat” untuk 

menunjukkan dan sekaligus mengingat  martabat bangsa, terutama di forum 

internasional. Akibatnya, perhatian yang begitu besar terhadap pencapaian 

prestasi masuk ke dalam kurikulum pendidikan jasmani. Isi kurikulum 

pendidikan jasmani misalnya, meskipun ada pilihan, mengarah ke penguasaan 

cabang olahraga.  

  Meskipun kurikulum tersebut dirancang dengan memperhatikan faktor 

sosio-anthropologis, sosio kultural  dan geografis, tetapi pengaruh dari 

kelompok-kelompok peminat dan pemerhati, terutama dari kalangan politisi tak 

dapat dihindarkan. Hal ini tercermin, misalnya dalam “gerakan 4-5” yakni 4-5 
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cabang olahraga (atletik, senam, pencaksilat, dan permainan) yang 

dipromosikan di bawah payung pembinaan olahraga usia dini. 

  Berkenaan hal di atas,  tampaknya telah terjadi miskonsepsi pembinaan 

olahraga usia dini di Indonesia. Miskonseps itu bukan saja berkaitan dengan 

tujuan tetapi juga pelaksanaannya. Pembinaan olahraga usia dini dipahami 

sebagai fase pembinaan untuk mengenal dan menguasai suatu cabang 

olahraga dengan penekanan pada penguasaan keterampilan khusus, sebagai 

spesialisasi dalam rangka pencapaian prestasi.  

  Sebagai akibat terlalu mendewakan prestasi, pembinaan olah raga di 

kalangan anak usia muda disalah gunakan, dan bahkan dalam praktiknya sering 

bertentangan dengan norma-norma pendidikan. Anak-anak yang seharusnya 

tumbuh dengan wajar, sering memperoleh perlakuan diluar batas 

kemampuannya. Sering anak dipaksa harus berlatih dengan beban yang 

berlebihan. Sering anak dipaksa harus berlatih dengan beban yang berlebihan. 

Kasus penggunaan obat terlarang pada anak usia dini dan pencurian umur 

dalam arena kejuaraan kelompok umur dalam arena kejuaraan kelompok umur 

merupakan pengalaman yang negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan 

kepribadian anak.  

  Idealnya, sesuai dengan pandangan hidup (filsafat) dan konsep 

pendidikan jasmani yang kita anut, pembinaan olahraga usia dini itu diarahkan 

pada pengenalan dan penguasaan keterampilan dasar suatu cabang olahraga 

yang dilengkapi dengan pengembangan keterampilan serta kemampuan fisik 

yang bersifat umum. Sementara itu, dalam konteks pendidikan jasmani, seperti 

pada kelas-kelas awal, penekanannya pada pengembangan keterampilan gerak 

secara menyeluruh.  
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D. KARAKTERISTIK PROSES BELAJAR MENGAJAR (PBM) YANG 

EFEKTIF 

  Pengajaran khususnya dalam pendidikan jasmani dapat dipandang 

sebagai seni dan ilmu (art and science). Sebagai seni, pengajaran hendaknya 

dipandang sebagai proses yang menuntut intuisi, kreativitas, improviasi, dan 

ekspresi dari guru. Ini berarti guru memiliki kebebasan dalam mengambil 

keputusan dan tindakan proses pembelajaran selama dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai dengan pandangan hidup dan etika yang berlaku. Jadi guru 

tidak harus selalu terpaku dan terikat formula ilmu mengajar.  

  Pengajaran dapat disebut sebagai ilmu apabila memenuhi karakteristik 

sebagai berikut: 

 1) Memiliki daya ramal dan kontrol terhadap pencapaian prestasi belajar 

siswa (Gagne, 1978 di Brucher, 1983). 

 2) Dapat dievaluasi secara sistematik dan dapat dipecah menjadi rangkaian 

kegiatan yang dapat dikuasai (Siedentop, 1976). 

 3) Mengandung pemahaman tentang tingkah laku manusia, pengubahan 

tingkah laku, rancangan pembelajaran, penyampaian dan manajemen 

(Siedentop, 1976). 

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

umpan balik, dan kemajuan seta urutan (Siedentop, 1976). 

 5) Dimungkinkannya untuk mengkaji pengajaran dari sudut keilmuan 

(Siedentop, 1976). 

  Menurut pendapat Siedentop (Bucher, 1988:550) pengajaran dapat dan 

harus dapat dipelajari dari sisi teori ilmiah untuk mengembangkan teori 

pengajaran. Walaupun proses untuk membentuk teori pengajaran pendidikan 

jasmani merupakan perjalanan yang panjang, namun upaya untuk memahami 

tentang proses pengajaran merupakan arah yang harus dituju, selama “body of 

knowledge” tentang pengajaran belum mapan, atau selama pengajaran 
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cenderung merupakan seni, maka perilaku guru dalam pengajaran akan 

menjadi tetap menarik untuk dikaji oleh pengamat tingkah laku setiap saat.  

  Tujuan utama pengajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah 

memantau peserta didik agar meningkatkan keterampilan gerak mereka, 

disamping agar mereka merasa senang dan mau berpartisipasi dalam berbagai 

aktivitas. Diharapkan apabila mereka memiliki pondasi pengembangan 

keterampilan gerak, pemahaman kognitif, dan sikap yang positif terhadap 

aktivitas jasmani kelak akan menjadi manusia dewasa yang sehat dan segar  

jasmani dan rohani serta kepribadian yang mantap. 

  Hingga dewasa ini salah satu masalah yang dihadapi dengan 

pelaksanaan pendidikan jasmani adalah terbatasnya sarana dan sarana 

penunjang dan bervariasinya kondisi pendidikan jasmani di sekolah. 

  Bagaimana seorang guru (kelas) dapat mengajarkan pendidikan jasmani 

dengan sukses dalam situasi keterbatasan dan perbedaan kondisi tersebut di 

atas? Model pengajaran yang tradisional yang sangat bergantung dari 

tersedianya sarana dan prasarana serta bersifat linier dalam arti tidak leluasa 

untuk menyesuaikan dengan kondisi setempat saat itu karena tertumpu pada 

satu acuan pendekatan mentradisi. Pengajaran reflektif mencakup pengertian 

guru yang sukses atau efektif dalam arti tercapainya kepuasan profesional. 

Pendekatan pengajaran refleksi  menekankan pada kreatifitas penumbuhan 

kondisi pembelajaran yang kondusif melalui penerapan berbagai keterampilan 

pengajaran yang disesuaikan dengan situasi (lingkungan) tertentu. Pengertian 

pengajaran reflektif tidak menunjuk salah satu metodologi atau model 

pengajaran tertentu, namun ia menunjuk pada berbagai keterampilan mengajar 

yang diadaptasikan secara tepat oleh guru dalam proses belajar mengajar. Guru 

yang reflektif selalu melakukan penilaian terhadap lingkungan sekitar dalam 

upaya mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai unsur-unsur secara 

optimum, guru tersebut memanfaatkan berbagai unsur tersebut secara 

optimum, guru tersebut kemudian membuat rencana proses pengajarannya. 
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Pengajaran reflektif ini berbeda dengan pengajaran tradisional atau pengajaran 

“invariant” yang diberi ciri dengan penggunaan satu metode dalam berbagai 

situasi pengajaran. Kategori model yang dikemukakan oleh Mosston (1966), 

sebagai contoh, dapat diterapkan selama model kategori itu sesuai dengan 

tuntutan kegiatan-kegiatan dan kebutuhan situasional saat itu.        

  Perbandingan pengajaran reflektif dengan pengajaran tradisional 

(invariant) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1  
Karakteristik Guru Reflektif  dan Guru Tradisional 

Variabel Guru Reflektif Guru Tradisional 

Perencanaan 
Sesuai  rencana pelajaran 
pada kelas dan anak yang 
berbeda. 

Gunakan rencana pelajaran 
yang sama. 

Kemajuan 

Didasarkan pada kondisi 
faktor: (1) irama dan tingkat 
perkembangan, (2) kebutuhan 
keterampilan, (3) perhatian 
dalam topik atau aktivitas. 

Didasarkan pada faktor 
seperti: (1) Unit kegiatan 6 
minggu, (2) jumlah materi 
yang telah dicakup dalam 
satu semester/tahun, (3) 
rumus yang ditetapkan 
sebelumnya.    

Kurikulum 

Rancang setiap kelas yang 
unik setelah diadakan 
penilaian awal dari 
kemampuan dan kebutuhan. 

Gunakan kurikulum yang 
telah ditetapkan tanpa 
faktor seperti kemampuan 
anak, pengaruh masyarakat 
atau minat anak. 

Peralatan & 
fasilitas 

Modifikasi kegiatan dan 
pelajaran sesuai peralatan 
dan fasilitas yang ada di 
lingkungan.  

Mengajar sesuai  dengan  
peralatan dan fasilitas yang 
tersedia. 

Disiplin 

Berupaya memahami 
masalah dan mencari 
penyebab dan 
pemecahannya, memodifikasi 
prosedur pengajarannya. 

Mengasumsi anak bersikap 
tidak pada tempatnya dan 
berupaya mengatasi tingkah 
laku individu/kelas. 

Evaluasi 

Mengevaluasi anak secara 
teratur dan mengevaluasi 
keefektifan pengajarannya 
lewat anak didik dan teman 
sejawat. 

Mengevaluasi secara 
sporadic biasanya 
berdasarkan pada 
kesukaan anak dan minat 
anak kebaikan perilaku 
anak didik.  

  Sumber : Cholik Mutohir, 2002) 
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  Selama 2 dekade terakhir pengajaran pendidikan jasmani dengan 

pendekatan refleksi telah berhasil dilaksanakan di beberapa negara seperti 

Amerika dan Australia. Hasil riset tentang pengajaran menunjukkan bahwa ada 

tiga butir hal yang penting untuk diperhatikan agar pengajaran pendidikan 

jasmani efektif dalam arti bahwa anak didik akan memiliki keterampilan bergerak 

yang tinggi dengan sikap yang positif terhadap kegiatan fisik. Ketiga hal itu 

meliputi: (1) Anak didik memerlukan latihan praktek yang tepat dan memadai, 

(2) Latihan praktek tersebut harus memberikan peluang tingkat sukses (rate of 

success) yang tinggi, dan (3) Lingkungan perlu distrukturisasi sedemikian rupa 

sehingga menumbuhkan iklim belajar yang kondusif. 

  Memperhatikan kelebihan pendekatan pengajaran reflektif dibandingkan 

dengan pengajaran tradisional di samping faktor kemungkinan 

keterlaksanaannya pendekatan pengajaran reflektif di Indonesia, walau masih 

diperlakukan suatu kajian-kajian empirik yang mendalam, diperkirakan 

pengajaran reflektif ini dapat digunakan sebagai alternatif utama bagi para guru 

pendidikan jasmani. Masalah yang dihadapi: Bagaimana merubah wawasan dan 

perilaku guru agar siap dan mampu melaksanakan pendekatan pengajaran 

reflektif pada pelajaran pendidikan jasmani di sekolah itu? 

  Perubahan kurikulum khususnya kurikulum sekolah dasar pada 

hakikatnya menuntut perubahan wawasan dan perilaku gurunya agar kurikulum 

yang dirancang dan dikembangkan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang 

diharapkan. Untuk itu sangat perlu direncanakan secara matang mengenai 

strategi implementasi dari  kurikulum tersebut. Penataran dan pelatihan guru, 

pengadaan fasilitas dan peralatan yang mendukung pelaksanaan kurikulum 

perlu direncanakan dan diadakan guna mendukung keberhasilan implementasi 

kurikulum. Pengalaman empirik selama ini menunjukkan bahwa dari seluruh isi 

kurikulum pendidikan jasmani yang tertulis itu hanya sebagian kecil saja yang 

dapat diimplementasikan karena berbagai kendala termasuk terbatasnya sarana 

dan prasarana pendukung dan keterbatasan wawasan dan kemampuan guru. 

Mengingat guru mempunyai peran yang penting dalam pengembangan dan 
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pelaksanaan kurikulum, maka panduan untuk guru guna mendukung peran guru 

tersebut di lapangan maka  perlu diadakan. Demikian pula penataran dan 

pelatihan guru perlu terus diupayakan agar mereka menjadi guru yang 

profesional dan kreatif dalam arti  memecahkan masalah dengan memanfaatkan 

fasilitas yang ada di lingkungannya. Guru yang reflektif seperti itu sangat 

diperlukan guna mendukung keterlaksanaan kurikulum secara efektif seperti 

yang diharapkan. 
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BABVIII 

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENJAS 

 

A. HAKIKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 

   Kegiatan belajar mengajar dalam pelajaran pendidikan jasmani amat 

berbeda pelaksanaannya dari pembelajaran mata pelajaran lain. Pendidikan  

jasmani adalah “pendidikan melalui aktivitas jasmani”. Dengan berpartisipasi 

dalam aktivitas fisik, siswa dapat menguasai keterampilan dan 

pengetahuan, mengembangkan apresiasi estetis, mengembangkan 

keterampilan generik serta nilai dan sikap yang positif, dan memperbaiki 

kondisi fisik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani.  

   Memang, pada dasarnya program jasmani memiliki kepentingan yang 

relatif sama dengan program pendidikan lainnya dalam hal ranah 

pembelajaran, yaitu sama-sama mengembangkan tiga ranah utama; 

psikomotor, afektif, dan kognitif. Namun demikian, ada satu kekhasan dan 

keunikan dari program penjas yang tidak dimiliki oleh program pendidikan, 

yaitu dalam hal pengembangan wilayah psikomotor, yang biasanya 

dikaitkan dengan tujuan mengembangkan kebugaran jasmani anak dan 

pencapaian keterampilan geraknya. 

 

1. Pengembangan Aspek Psikomotorik 

a. Keterampilan Gerak 

   Tugas agar anak menguasai keterampilan gerak dalam berbagai 

cabang olahraga merupakan tanggung jawab utama dari guru pendidikan 

jasmani. Tetapi tidak seperti yang dipahami oleh banyak guru penjas 

selama ini, tujuan utama dalam mengajarkan keterampilan gerak tersebut 

adalah pengembangan keterampilan untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

olahraga, serta membantu dirinya bertindak efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan tugas sehari-harinya; bukan untuk mempersiapkan mereka 
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menjadi atlet yang berprestasi. Hal ini setara dengan tujuan penjas yang 

berhubungan dengan kebugaran jasmani, yaitu individu, sebagai anggota 

keluarga, serta sebagai anggota masyarakat.  

   Untuk dapat menentukan cara dan materi apa yang tepat untuk 

membuat anak meningkat keterampilannya, pertama-tama tentunya guru 

perlu mengetahui apakah gerangan yang dimaksud dengan keterampilan, 

dan apa pula ciri dari keterampilan itu ?  

   Keterampilan, menurut para ahli, adalah sebuah kecakapan atau 

tingkat penguasaan terhadap suatu gerak atau pola gerak, yang dicirikan 

oleh tiga indikator kualitas utama, yaitu efektif, efisien, dan adaptable. 

   Kualitas efektivitas merupakan hasil dari tindakan yang berorientasi 

pada tujuan atau sasaran tertentu. Sebuah tembakan bebas (free throw) 

pada basket, misalnya, dianggap efektif jika bola itu masuk ke keranjang. 

Seorang pemanah dianggap efektif jika ia mampu mengarahkan atau 

menembakkan panahnya tepat ke pusat targetnya. Dan seorang pemain 

bertahan dianggap efektif jika ia mampu menghadang pemain penyerang 

pda saat berusaha mencetak gol. Dengan kata lain, seluruh keterampilan 

gerak bisa dianggap efektif jika mampu diselesaikan sesuaikan dengan 

tujuannya. 

   Kualitas efisiensi, di pihak lain, menggambarkan penampilan atau 

geraknya itu sendiri. Suatu keterampilan dilakukan secara efisien jika 

aksinya itu secara mekanika dianggap benar dalam situasi tertentu. 

Memang ada beberapa cara yang dianggap baik dalam menampilkan 

sebuah atau beberapa keterampilan. Tapi terkadang, suatu cara dapat 

menjadi yang terbaik karena terbukti dapat dilakukan secara sangat baik 

oleh banyak orang yang mencobanya. 

   Jika mengamati kecenderungan dalam dunia olahraga saat ini, kita 

bisa tahu bahwa selalu ada cara yang lebih baik dari cara sebelumnya 

dalam menampilkan suatu keterampilan. Oleh  karena itu orang tidak 
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pernah berhenti melakukan pencarian terhadap cara yang dianggapnya 

paling baik, karena memang disadari bahwa terdapat cara yang 

dianggapnya paling baik, karena memang disadari bahwa terdapat lebih dari 

satu cara yang efisien secara mekanika gerak. Hal yang harus disadari oleh 

guru penjas adalah, meskipun bisa saja hasil suatu tindakan dianggap 

efektif dengan cara yang tidak benar secara mekanis (misalnya 

melangkahkan kaki yang salah pada saat melompat), adalah sulit untuk 

umumnya kita untuk terus-terusan efektif dalam cara yang salah tersebut. 

   Kualitas adaptasi menggambarkan kemampuan pemain dalam 

menyesuaikan penampilan pada kondisi sekitarnya.  hal ini menunjuk pada 

keadaan lingkungan yang selalu berubah-ubah, sehingga ketika sebuah 

keterampilan dilakukan pada keadaan yang berbeda, pemain perlu 

melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan. Kualitas adaptasi 

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keterampilan, karena 

perubahan dalam hal kondisi ketika keterampilan dilangsungkan bisa terjadi 

terus menerus, terutama dalam cabang olahraga permainan. 

   Dalam beberapa keterampilan, seperti renang dan senam, performa 

yang efisien (dalam hal bentuk gerakan dan posisi tubuh) merupakan tujuan 

utama dan menjadi penentu efektivitas keterampilan itu. Dalam cabang ini, 

kualitas adaptasi bukanlah hal yang menentukan. Sedangkan dalam 

olahraga lain, kualitas adaptasi bisa jadi sangat penting dari pada efisiensi. 

Mengetahui tujuan dan hakikat dari „materi‟ yang akan diajarkan seperti di 

atas merupakan hal yang sangat esensial dalam kaitannya dengan 

bagaimana materi itu diajarkan. Pada prakteknya, guru penjas berbeda 

pula.  

   Sebagai patokan, keterampilan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 

kategori keterampilan tertutup keterampilan terbuka, dan keterampilan di 

antara keduanya. Tabel A-1 menjelaskan batasan-batasannya dan 
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memberikan contohnya masing-masing. Pembatasan di antara kedua 

kelompok keterampilan itu kadang tidak selalu jelas, tetapi hal itu  akan 

membantu para guru dalam memikirkan implikasi pengajarannya yang 

terkait dengan hakikat  keterampilan tersebut. 

 

Tabel Klasifikasi Keterampilan Gerak 

Klasifikasi Definisi Contoh 

Keterampilan Tertutup 
 
 
 
 
 

Kondisi lingkungan di 
sekitar dilaksanakannya 
keterampilan tetap 
sama selama 
pelaksanaan 
 

 Bowling 

 Service pada tennis  

 Lemparan bebas 
pada basket  

 

Keterampilan tertutup 
di lingkungan yang 
berbeda 

Kondisi lingkungan di 
sekitar dilaksanakannya 
keterampilan tetap 
sama, tetapi pelaku 
dapat diminta untuk 
melakukannya di 
lingkungan yang 
berbeda 
 

 Panahan  

 Golf  

 Senam 

Keterampilan terbuka  Keterampilan dilakukan 
dalam lingkungan yang 
berbeda  

 Forehand pada tenis  

 Lay up pada basket  

 Dribbling pada sepak 
bola 

 

 

 
b. Kebugaran Fisik 

   Menjadi semacam kesepakatan umum bahwa tujuan pembelajaran 

dalam ranah psikomotor yang harus terkembangkan  melalui program 

pendidikan jasmani harus pula mencakup peningkatan kebugaran jasmani 

siswa. Pertanyaannya adalah, apakah kebugaran jasmani ini dapat dicapai 

melalui program penjas yang alokasi waktunya sangat minim? Apakah 

mungkin kebugaran jasmani siswa dapat ditingkatkan ketika anak harus 
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pula mencapai tujuan pembelajaran yang lain (keterampilan gerak dari 

berbagai cabang olahraga) dalam program penjas yang dilaksanakan satu 

minggu sekali? 

   Memang tidaklah sulit untuk mengetahui cara bagaimana membuat 

siswa menjadi fit (bugar) dari kaca mata kondisioning. Kita semua sebagai 

guru penjas sudah mengetahui prinsip-prinsip peningkatan kondisi fisik yang 

meliputi pengembangan kapasitas kardiovaskular, daya tahan otot lokal, 

kekuatan, kelenturan, dan power. Yang tidak mudah adalah bagaimana 

memadukan program kebugaran ini dalam program kurikulu pendidikan 

jasmani dan bagaimana meyakini bahwa siswa akan terus tertarik untuk 

melakukannya dalam kehidupan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam 

hal ini kita pun sudah menyadari bahwa ada beberapa masalah yang harus 

dipecahkan oleh guru dalam kaitannya dengan pemberian program 

kebugaran  jasmani, yaitu: 

 1. Waktu yang disediakan di sekolah tidak memadai untuk 

mengembangkan kebugaran siswa, apalagi mempertahankannya, jika 

dilihat dari persyaratan intensitas, frekuensi, dan durasi latihan.  

 2. Banyak siswa di tingkat SMU sudah tidak lagi menyukai dan menikmati 

kerja fisik yang berat, bagaimanapun guru berusaha menyadarkan 

betapa eratnya kaitan antara kerja fisik dengan kesehatan. Hal ini pun 

bisa disadari  dari  betapa banyaknya beban pelajaran mereka dari mata 

pelajaran lain, di samping betapa tidak mendukungnya lingkungan 

sekolah untuk mendorong mereka aktif secara fisik.  

 3. Pertambahan kualitas kebugaran yang dicapai berumur sangat pendek, 

mudah hilang atau menurun kembali, kecuali jika tingkat intensitas dan 

frekuensi latihan tetap dipertahankan.  

 4. Program pengembangan kebugaran  yang disediakan guru pun 

biasanya bersifat monoton,  tidak bervariasi, tidak ada kriteria yang 
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jelas, dan yang lebih parah adalah tidak mudah bagi guru untuk 

mendokumentasikan kemajuan yang dicapai oleh masing-masing siswa.  

 5. Secara tidak disadari, guru pun biasanya mengabaikan penanaman 

kesadaran siswa yang didasarkan pemahaman secara kognitif dan 

afektif terhadap program kebugaran jasmani. 

   Melihat permasalahan di atas, sebenarnya cukup jelas, bahwa tanpa 

melihat keterbatasan waktu yang tersedia, program penjas yang berkaitan 

dengan kebugaran harus meliputi sedikitnya tiga ranah tujuan 

pembelajaran, yaitu siswa harus menjadi bugar, mampu mempertahankan 

tingkat kebugarannya, mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan 

kebugaran, dan yang paling  penting dari kesemuanya adalah menghargai 

nilai-nilai kebugaran dalam seluruh hidupnya. 

   Dengan cakupan yang cukup lengkap di atas, program kebugaran 

diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan paling esensial dari 

program pendidikan jasmani secara keseluruhan, yaitu menanamkan 

kesadaran dan keterampilan pada siswa untuk mengadopsi gaya hidup aktif 

sebagai bekal kehidupan anak di masa datang, yang tidak cukup diwakili 

oleh tercapainya kebugaran jasmani saja. jika kebugaran jasmani anak yang 

menjadi tujuan utama, alangkah mudahnya mencapainya, cukup dengan 

program kondisioning yang disinggung di awal bagian topik ini. 

   Oleh karena itu, kita tidak bisa menerima pendapat sebagian praktisi 

dan pakar olahraga yang menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan jasmani 

adalah pencapaian kebugaran jasmani. Dalam buku ini kita ingin berbagai 

keyakinan dengan para guru penjas bahwa tujuan pendidikan jasmani harus 

meliputi program yang seimbang di antara berbagai ranah yang diyakini 

positif. Dan untuk itu,  walaupun keterbatasan  yang diungkapkan di atas 

tetap belum mungkin dihilangkan sama sekali, tetap diyakini ada cara yang 

lebih baik yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kebugaran jasmani 

tanpa mengorbankan program yang seimbang tadi. Alternatif  berikut 
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nampaknya dapat ditempuh oleh guru penjas walaupun tidak berfokus pada 

program intrakurikuler. 

   Menggunakan waktu lain untuk peningkatan kebugaran di  luar waktu 

untuk pendidikan jasmani. Dalam cara ini, guru pendidikan jasmani 

bertanggung jawab untuk menyusun programnya, tetapi tahap 

pelaksanannya bisa dilakukan oleh sekolah secara keseluruhan, baik di 

waktu antara dua pelajaran, sebelum pelajaran di mulai di pagi hari, atau 

setelah pelajaran selesai sebelum para siswa pulang. Seluruh fasilitas 

sekolah harus digunakan oleh siswa sebagai “fitness centre”. 

   Implikasinya, pada model ini guru penjas harus menyusun item-item 

latihan atau urutan kondisioning secara jelas dan mudah dilakukan, 

sehingga penerapannya bisa dilakukan oleh guru pelajaran lain atau oleh 

siswa secara individual atau beregu Dengan demikian, guru penjas hanya 

menggunakan waktu pelajaran penjas terutama untuk mengembangkan 

keterampilan, sikap dan pengetahuan yang memang menjadi isi tujuan 

penjas.  

   Mewajibkan program kebugaran sebagai program sekolah. dalam 

program ini guru penjas harus menetapkan kesepakatan dengan kepala 

sekolah dan guru-guru lain, bahwa sekolah mewajibkan semua siswanya 

untuk memiliki kondisi fisik tertentu sebagai syarat untuk bisa lulus atau naik 

kelas. Dengan program ini diharapkan siswa dapat memenuhinya secara 

mandiri, tentunya dengan pedoman yang dirancang sekolah dalam hal 

bagaimana melaksanakannya, sehingga diharapkan berdampak positif 

terhadap pembentukan sikap setelah siswa lulus dan menjadi dewasa. 

   Implikasinya, dalam model ini peranan guru adalah mencoba 

meyakinkan siswa bahwa mereka akan menyukai apa yang mereka 

lakukan, sekaligus menyadarkan bahwa hal itu juga penting untuk 

dilakukan. Implementasinya memerlukan tujuan individual yang realistik 
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untuk setiap siswa dan mekanisme aktuabilitas untuk memonitor kemajuan 

siswa.  

   Memilih kegiatan pembelajaran keterampilan gerak yang juga bernilai 

fitness tinggi. Menggunakan pendekatan ini guru akan memilih kegiatan dan 

cabang olahraga yang mengandung sekaligus juga mampu meningkatkan 

kebugaran siswa. 

 

2. Pengembangan Aspek Kognitif 

   Pendidikan jasmani yang tradisional banyak menekankan 

pengajarannya pada peningkatan keterampilan gerak. Padahal, salah satu 

tugas dari penjas adalah “meningkatkan pengertian anak tentang tubuh dan 

kemungkinan geraknya, serta berbagai faktor yang mempengaruhinya”. Itu 

dari segi konsep gerak. Sedangkan dari konsep kebugaran anak diharapkan 

“memiliki pengertian tentang pengaruh latihan atau kegiatan fisik terhadap 

kesehatan tubuh yang berguna bagi mereka untuk menjalani gaya hidup 

yang aktif.” 

   Guru penjas di Indonesia barangkali bisa menjawab bahwa 

pembelajaran penjas dalam wilayah kognitif sudah dilaksanakan dengan 

cara mewajibkan anak membaca buku sumber yang berkaitan dengan  

konsep teoritis dan mengujinya pada EBTA. Dari satu segi benar, bahwa 

cara demikian meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak. Namun 

sebenarnya pembelajaran kognitif mengandung arti lebih dari itu. Apalagi 

dewasa ini ketika digariskan kebijaksanaan agar EBTA dalam pembelajaran 

Penjas tidak bersifat teoritis di dalam kelas. Akan semakin sulit bagi guru 

untuk mewajibkan anak membaca buku sumber karena siswa tidak melihat 

relevansinya. 

   Yang harus disadari oleh kita semua adalah bahwa mengajarkan 

aspek kognitif dalam Penjas tidaklah semudah praktek di atas. 

pelaksanaannya perlu dilandaskan pada perencanaan yang sungguh-
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sungguh, termasuk dalam hal “apa” yang menjadi isi atau materinya. Di 

samping itu, pelaksanaan pembelajaran aspek ini tidak hanya dilaksanakan 

di dalam kelas dengan menghapal fakta-fakta tentang teknik dasar dan 

ukuran lapangan. Akan tetapi, kesemuanya dapat dilaksanakan di dalam 

pembelajaran praktek penjas, diintegrasikan dengan pembelajaran 

keterampilan gerak. 

   Salah satu alasan yang melandasi pernyataan di atas adalah bahwa 

isi atau materi aspek kognitif dalam penjas bukan hanya yang berkaitan 

dengan apa dan bagaimana tentang fenomena gerak, tetapi meliputi pula 

aspek mengapa hal itu bisa terjadi termasuk faktor apa yang berpengaruh. 

Berkaitan dengan pengetahuan yang lengkap tersebut guru dapat 

mengajarkannya langsung di lapangan ketika anak sedang mengalami 

gerak. Para ahli sepakat, bahwa pengetahuan yang dipelajari melalui  

pengalaman langsung yang relevan akan bertahan lebih lama dari pada 

hanya melalui mendengar atau membaca. Lebih dari itu, harus diyakini pula 

bahwa,  pembelajaran akan lebih cepat terjadi ketika siswa mengerti prinsip-

prinsip yang terlibat dalam  pelaksanaan  keterampilan.  

   Dikaitkan dengan apa yang menjadi isi pembelajaran aspek kognitif 

dalam penjas, beberapa ahli sepakat mengenai beberapa konsep yang 

harus ditekankan, yaitu: 

 1. Pernyataan deskripsi yang memberikan informasi tentang “apa” fakta, 

pengetahuan, informasi. 

 2. Pernyataan yang bermaksud  menjawab “mengapa” alasan sederhana, 

nilai, pembenaran, manfaat  

 3. Pernyataan yang bermaksud  menjawab “mengapa hal itu terjadi” 

prinsip-prinsip, kaitan, dan hukum atau dalil.   

 4. Pernyataan pemecahan masalah (apa yang dapat dilakukan) penerapan 

fakta, prinsip, dan keterhubungan. 
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3. Konsep Gerak 

   Pengajaran konsep gerak dalam pengajaran Penjas sudah semakin 

penting dan sudah menjadi trend di negara-negara maju. Trend ini didasari 

kepercayaan bahwa pengajaran  konsep akan membantu siswa dalam 

pembelajaran  Penjas secara  keseluruhan, terutama dengan memilih isi 

atau materi yang dapat ditransfer pada situasi-situasi lain yang identik. 

Misalnya jika anak sudah menguasai konsep tentang bagaimana menerima 

data dalam satu situasi, maka mereka akan mampu menerapkan konsep itu 

pada situasi lain seperti pada saat menangkap, menyetop atau 

menghentikan atau menghentikan bola, atau mendarat dari ketinggian. 

Kemampuan mentransfer tersebut adalah faktor yang sangat penting baik 

dalam pembelajaran mandiri maupun pemecahan masalah.  

   Istilah konsep gerak menunjuk pada gagasan-gagasan kognitif yang 

memiliki nilai transfer. Konsep gerak dalam pendidikan jasmani dapat 

berupa sebuah label atau nama suatu kelompok respons gerak, seperti 

menangkap, melempar, atau perpindahan tempat (lokomotor), yang benar-

benar hanya sebuah nama dari keterampilan gerak yang bisa digunakan 

dalam berbagai situasi. Misalnya, melempar menunjuk pada pola gerak 

tertentu yang bisa  ditemui pada sofball, kasti, basket, atletik, dan 

sebagainya. Untuk mengenal label atau nama ini siswa akan dihadapkan 

pada keharusan memahami ciri, jenis, serta syarat  yang harus dipenuhi 

agar gerak itu layak disebut sesuatu.  

   Di pihak lain, konsep gerak dapat juga berupa gagasan dan  prinsip 

yang berhubungan dengan gerak. Gagasan dan prinsip ini benar-benar 

bersifat kognitif dan dapat diterapkan pada konteks atau situasi yang 

berbeda, seperti konsep  penyerapan daya yang disinggung di atas.  

   Terdapat enam kategori konsep gerak yang berguna dalam 

pendidikan jasmani yang harus tercakup dalam pengajaran konsep, yaitu: 

 Rangkaian aksi (action words) 
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 Kualitas gerak (movement qualities) 

 Prinsip gerak (movement principles) 

 Strategi gerak (movement strategies) 

 Pengaruh gerak (movement effects) 

 Emosi gerak (movement affects) 

  
 a. Rangkaian Aksi 

  Rangkaian aksi merupakan kategori atau penjenisan gerakan secara 

luas yang mencakup respons khusus yang beragam. Istilah seperti 

keseimbangan berpindah tempat memukul, menerima, atau berputar 

adalah rangkaian aksi yang bersifat konsep sebab aksinya dapat 

dilakukan dalam banyak cara dan dalam situasi yang berbeda. Seorang 

anak dapat membuat keseimbangan pada satu kaki, dua kaki, kedua 

tangan, atau kepala dan kedua lengan. Seorang anak dapat berpindah 

tempat dengan berlari, melompat, merangkak, atau mengguling dan 

berputar dengan menggunakan bagian tubuh yang berbeda. Dari 

respons yang ada pada kelompok aksi tersebut sebagian memiliki 

nama, seperti headstand, atau pukulan forehand. Sebagian respons lagi 

tidak atau belum memiliki nama walaupun menjadi bagian dari konsep 

aksi, misalnya membuat keseimbangan pada satu tangan dan dua kaki. 

Sebagai konsep, rangkaian aksi bukan saja memasukkan respons 

gerak yang sudah punya nama, tetapi juga semua respons gerak yang 

sesuai dengan definisi dari aksi tadi walaupun belum bernama. 

 b.  Kualitas Gerak 

  Cara lain untuk melihat respons gerak adalah dengan 

mengorganisasikannya ke dalam kualitas gerak yang ditunjukkannya. 

Kualitas gerak merupakan kelompok respons yang mengandung 

kualitas tertentu dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek ruang 

(spatial), aspek usaha (effort), aspek keterhubungan (relationships). 
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Aspek ruang membedakan ketinggian, arah jalur dan bidang gerak. 

Aspek usaha menunjukkan adanya kualitas waktu, bobot, ruang, dan 

aliran. Sedangkan aspek keterhubungan menggambarkan hadirnya 

kesesuaian, kerjasama, dan keterkaitan. Konsep kualitas gerak tadi 

berasal dari rumusan deskripsi analisis sistem gerak dari Rudolf Laban 

yang melihat bahwa pada dasarnya gerak selalu berkisar di antara 

ketiga kualitas di atas. 

  Dengan konsep kualitas, guru akan melihat bahwa siswa dapat 

melakukan gerak yang lambat, cepat, tiba-tiba, atau diatur berkelanjutan 

mengikuti ketinggian, arah dan bidang tertentu, dengan bantuan orang 

lain atau sendiri, menggerakkan satu atau beberapa bagian tubuh, 

dengan menggunakan benda atau alat yang berbeda-beda. Proses 

pengembangan gerak ini sama seperti pada aksi gerak di mana guru 

terus-menerus memperluas cara agar siswa mengalami kualitas gerak. 

 c. Prinsip Gerak  

  Prinsip gerak adalah pengelompokkan konsep secara meluas yang 

memasukkan prinsip-prinsip yang mengatur efisiensi dan efektivitas 

gerak. Gagasan tentang (1) hubungan antara pemindahan berat atau 

gerak lanjut dan penghasilan daya, dan (2) pengaruh putaran cepat (top 

spin) pada sudut naik suatu benda, juga ide yang dikaitkan dengan 

keseimbangan dan stabilitas, semuanya merupakan prinsip gerak yang 

menjadi isi utama dari pembelajaran ini, siswa akan belajar prinsip-

prinsip mekanika gerak secara dini, yang berhubungan dengan titik 

berat badan serta sumber-sumber daya dan hukum-hukum yang 

menunjang dan sekaligus membatasinya. 
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 d. Strategi Gerak 

  Strategi gerak adalah konsep yang berhubungan dengan bagaimana 

gerakan digunakan dalam kaitannya dengan benda atau orang lain. Ke 

dalam konsep ini dimasukkan gagasan tentang bagaimana memberikan 

operan pada penerima yang sedang bergerak, menyesuaikan langkah 

dalam tarian baik sebagai pemimpin maupun yang mengikuti dan 

menempatkan diri secara defensif di antara bola dan gawang. Strategi 

gerak adalah kemampuan menyesuaikan gerak yang hasil dilakukan 

seseorang ketika dirinya terlibat dalam kegiatan dengan orang lain.  

  Sebagaimana telah dikemukakan di bagian tahapan permainan, 

kegiatan menjauhkan benda yang dikuasai dari orang lain (pada 

permainan invasi) atau menempatkan bola di tempat kosong (pada 

permainan net), merupakan bagian dari prinsip gerak. Guru yang 

mengajar prinsip gerak sebagai konsep melakukannya dengan maksud 

agar strategi itu akan ditransfer pada pengalaman yang berbeda secara 

tepat (misalnya, memukul bola tennis ke ruang yang kosong sama 

seperti memukul bola voli ke daerah yang kosong). Transfer ini akan 

terjadi dengan lebih mudah jika konsep tersebut didefinisikan dengan 

jelas dan jika kesempatan yang banyak diberikan kepada  siswa untuk 

mencoba menerapkan konsep tadi secara memadai. 

 
 e. Pengaruh Gerak 

  Pengaruh gerak merupakan konsep yang dikaitkan dengan pengaruh 

pengalaman gerak pada pelaku. Pengaruh latihan yang keras pada 

jantung dan tipe latihan yang menghasilkan daya tahan, kekuatan, dan 

kelentukan merupakan konsep pengaruh gerak. Gagasan yang 

dikaitkan pada fisiologi kerja (exercise physiology) menjadi sumber 

utama dari konsep pengaruh gerak. 
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  Ketika suatu pengaruh gerak menjadi sebuah konsep yang harus 

dipelajari, tujuannya adalah agar siswa mampu menerapkan konsep itu 

pada pengalaman baru. Jika siswa sepenuhnya mengerti pengaruh dari 

kegiatan fisik yang hebat pada denyut jantung, mereka harus mampu 

menggambarkan dan merancang jenis kegiatan yang memiliki potensi 

untuk menurunkan denyut jantung istirahat. Siswa yang menganggap 

bahwa jogging adalah satu-satunya latihan yang dapat digunakan dalam 

sekelompok kegiatan yang meningkatkan daya tahan kardiovaskuler 

telah salah mengerti pada konsep pengaruh gerak. Perkembangan 

konsep yang lengkap ditandai oleh mampunya siswa mendiskriminasi 

pengalaman yang mempunyai potensi memperbaiki fungsi jantung-paru 

dari kegiatan yang tidak berpengaruh. 

  Proses yang dilibatkan dalam prinsip pengajaran gerak adalah sesuatu 

yang dimulai dari mendefinisikan konsep dan membantu siswa mengerti 

prinsip yang terlibat. Itu semua kemudian diikuti dengan membantu 

siswa menggeneralisasikan prinsip tersebut pada seluruh situasi yang 

memungkinkan. 

 f. Emosi Gerak 

  Emosi atau jiwa gerak merupakan suatu pengelompokkan khusus dari 

konsep yang berfokus secara khusus pada wilayah afektif dari 

perkembangan manusia. Konsep emosi gerak dihubungkan dengan 

pengungkapkan perasaan, kenikmatan gerak, fair play, kerjasama 

kelompok, perasaan yang menggambarkan mengapa orang bergerak, 

dan pengaruh gerak, dan pengaruh gerak dan emosi. 

  Ketika emosi gerak menjadi sasaran utama pengajaran, tujuan guru 

adalah mengembangkan beberapa aspek perasaan, sikap, atau 

hubungan sosial yang akan beralih pada pengalaman gerak lain dan 
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terutama pada perilaku siswa secara umum. Tujuan yang menetap dari 

program pendidikan jasmani adalah sikap yang positif terhadap semua 

kegiatan fisik dan pembelajaran. Emosi gerak sebagai materi khusus 

pembelajaran harus berlangsung melintasi fokus utama dari pelajaran 

harus bersifat afektif dari  pada bersifat psikomotor.  

  Pengajaran konsep yang berhubungan dengan emosi gerak 

mensyaratkan agar siswa mengerti, dan yang lebih penting, “merasa” 

atau memiliki sikap terhadap konsep itu. pengajaran konsep afektif 

secara langsung berarti bahwa perasaan, sikap, dan hubungan sosial 

siswa bukan hanya perilakunya harus mendapat perhatian. Secara 

khusus pembelajaran dalam wilayah afektif akan didiskusikan lebih 

lanjut pada bagian berikutnya.  

 

4. Pengembangan Aspek Afektif 

   Dibandingkan dengan pembelajaran kognitif dan psikomotor, sedikit 

sekali, kalau tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali, pembelajaran 

afektif yang telah diperkenalkan secara sengaja ke dalam kurikulum. Satu 

alasan untuk ini adalah karena pengajaran fakta kognitif dan keterampilan 

psikomotor bisa dilakukan dengan mudah, tetapi untuk memadukan 

pembelajaran afektif ke dalam proses kependidikan seolah memerlukan 

latihan khusus. Di samping itu, anggapan yang meluas bahwa kepercayaan 

dan acuan nilai siswa merupakan sifat yang sangat pribadi dan tidak boleh 

dirusak di sekolah adalah alasan lainnya: 

 Strategi afektif yang sudah digunakan dalam program penjas selama ini 

baru terbatas pada upaya membangkitkan sikap dan minat siswa terhadap 

pendidikan jasmani, walaupun tanpa pegangan yang jelas. Padahal, lebih 

jauh pembelajaran  domain afektif dapat digunakan untuk memfokuskan 

perhatian, memelihara konsentrasi, menimbulkan dan menjaga motivasi, 
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mengelola kecemasan, mengembangkan self esteem, dan mempelajari 

etika serta perilaku sosial.  

 

 Sikap Positif Terhadap Pendidikan Jasmani 

   Selera, kepercayaan, sikap, acuan nilai, dan idealisme seseorang 

akan mempengaruhi cara ia berperilaku. Karena siswa berpikir dan merasa, 

tidak ada satupun pembelajaran psikomotor yang terjadi tanpa adanya rasa 

keterlibatan perasaan tentang dirinya sendiri, tentang pelajarannya, dan 

tentang situasi di sekitarnya. dalam setiap perasaan dan acuan nilai anak 

terdapat daya yang sangat kuat yang mengontrol perilaku individul. Kadang 

daya tersebut menghalangi terjadinya pembelajaran; di saat yang lain malah 

meningkatkannya.  

 

B. Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani 

1. Pendekatan Mengajar 

   Efektivitas pengajaran sangat ditentukan oleh pendekatan 

pengajaran yang dipilih guru atas dasar pengetahuan guru terhadap sifat 

keterampilan atau tugas gerak yang akan dipelajari siswa. Berdasarkan sifat 

tugas gerak yang ada, pendekatan mengajar bisa dibedakan menjadi dua 

pendekatan, yaitu pengajaran langsung dan pendekatan tak langsung. 

   Para ahli sepakat bahwa pengajaran dengan pendekatan langsung 

akan lebih efektif jika tujuan pengajaran adalah agar siswa mempelajari 

materi yang khusus. Dalam hal ini, pengajaran langsung melibatkan: 

a. Lingkungan yang berorientasi pada tugas gerak tetapi tidak terlalu ketat, 

dengan berfokus pada tujuan akademis.  

b. Pemilihan tujuan pengajaran yang jelas, materi pelajaran dan 

pengamatan kemajuan siswa secara aktif, harus benar-benar 

diperhatikan. 

c. Kegiatan pembelajaran yang terstruktur 
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d. Umpan balik yang berorientasi secara akademis. 

  Dalam pendidikan jasmani, pengajaran langsung biasanya 

memandang bahwa guru melakukan kontrol yang penuh terhadap apa yang 

siswa pelajari dan bagaimana prosesnya berlangsung. Guru penjas yang 

menggunakan pengajaran langsung melakukan hal-hal berikut: 

a. Memecah keterampilan ke dalam bagian-bagian tertentu hingga batas 

dapat diatur dan berorientasi pada keberhasilan. 

b. Secara jelas menerangkan dan mendemonstrasikan apa yang harus 

dilakukan siswa. 

c. Merancang tugas yang terstruktur untuk siswa sehingga mudah 

dipelajari. 

d. Mewajibkan siswa untuk bertanggung jawab pada tugasnya melalui 

pengajaran aktif dan umpan balik khusus. 

e. Menilai keberhasilan siswa dan pengajarannya didasarkan pada apa 

yang dipelajari siswa.   

 
  Di pihak lain, pendekatan pengajaran tak langsung mengalihkan 

tugas mengontrol pembelajaran pada siswa yang melakukan pembelajaran. 

Artinya, guru tidak lagi mengendalikan pembelajaran secara penuh, tetapi 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bersama-sama melakukannya. 

Pengajaran tak langsung tidak mudah dijelaskan seperti pengajaran 

langsung; tetapi biasanya melibatkan satu atau beberapa gambaran berikut: 

a. Materi pelajaran disajikan lebih secara menyeluruh. Materi tidak dipecah 

menjadi bagian-bagian karena dianggap bahwa satuan materi akan lebih 

bermakna bagi siswa. 

b. Tugas siswa dalam proses pembelajaran biasanya dikembangkan 

sehingga pemikiran, perasaan, atau keterampilan berinteraksi dari siswa 

dikembangkan ke dalam pengalaman belajar dirancang oleh guru.  

c. Sifat-sifat individual dari kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa 

memperoleh pertimbangan tersendiri.  
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  Pengajaran langsung sangat cocok dipilih jika materi pelajaran 

mempunyai struktur yang hirarkis dan terutama berorientasi pada 

keterampilan dasar serta ketika efisiensi pembelajaran lebih kompleks yang 

melibatkan domain pembelajaran lain (afektif dan kognitif), pengajaran 

langsung mungkin bukan pilihan yang baik, kecuali dalam hal efisiensi. 

Dalam pendidikan jasmani, keputusan tentang apakah menggunakan 

pengajaran langsung atau tak langsung dipersulit dengan kognitif yang 

kompleks. Latihan yang maksimal dalam waktu yang terbatas sering dicapai 

lewat pengajaran langsung. 

  Para ahli pengajur pengajaran tak langsung sangat memperhatikan 

relevansi dan kebermaknaan dari apa yang dipelajari. Sangat sering terjadi 

bahwa pembelajaran langsung menghasilkan pembelajaran yang keluar dari 

konteks dengan sedikit makna dan sedikit sekali keinginan untuk melibatkan 

siswa dalam pembelajaran pada tingkat yang lebih holistik dan lebih tinggi. 

  Guru yang efektif tidak membuat keputusan hanya untuk berpihak 

pada satu pendekatan didasarkan pada penilaian bahwa pendekatan yang 

satu lebih baik dari yang lain. Akan tetapi, guru yang efektif akan memilih 

pengajaran tak langsung jika tujuan pengajarannya lebih dari sekedar 

pengembangan domain psikomotor. Oleh karena itu, ia harus menguasai 

semua pendekatan dan strategi yang diperlukan. 

  Di samping pertimbangan terhadap sifat keterampilan, guru pun 

harus ingat bahwa pemilihan pendekatan pengajaran juga tergantung pada  

apakah guru sudah mengembangkan kemampuan siswa dalam hal 

mengarahkan diri sendiri. Meskipun banyak pendekatan dan strategi dapat 

dirancang untuk melibatkan siswa, guru  pun harus yakin bahwa siswa 

mampu berfungsi secara lebih mandiri dari pengamatan guru. Guru yang 

belum mengembangkan kemampuan keterampilan ini siswanya dapat 

merasa terbatasi dalam menggunakan strategi pengajaran. 
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  Pada tataran teoritis, pendekatan pengajaran ini merupakan konsep 

yang menyeluruh yang mewakili dua kutub pendekatan untuk 

mengorganisasi materi pelajaran. Karenanya, banyak faktor pengajaran 

dapat divariasikan oleh guru sehingga dapat menunjang penerapan 

pengajaran langsung atau tak langsung. Dalam prakteknya, guru dapat 

menggunakan pendekatan ini digabungkan dengan strategi pengajaran, 

yang secara teoritis memiliki kesamaan makna dan ciri dengan pendekatan 

pengajaran. Dengan demikian, baik pendekatan maupun strategi, bisa 

diwakili oleh praktek pengajaran langsung dan tak langsung.  

 

2. Gaya-gaya Mengajar  

   Pada tahun 1966, Muska Mosston telah membuat sumbangan yang 

sangat monumental terhadap metodologi pengajaran pendidikan jasmani. 

Mosston telah mengidentifikasi bahwa dalam pengajarannya cara guru bisa 

dibedakan dari bagaimana ia memperlakukan dan  melibatkan siswa dalam 

pembelajaran. Cara guru melibatkan siswa ini akhirnya lazim disebut gaya 

mengajar (teaching style), yang bergerak dari gaya yang disebut komando 

hingga gaya  pengajaran diri sendiri.  

   Pemilahan gaya pengajaran menurut Mosston lebih berupa sebuah 

kontinum, dengan spektrum gayanya didasarkan pada jumlah pembuatan 

keputusan yang diberikan guru pada murid. Kontinum berarti berangkai 

secara bersinambung dari satu titik lain, tanpa ada pemisahaan yang jelas. 

Dengan demikian, gaya yang satu lebih dibedakan dari gaya lainnya oleh 

besarnya pemberian kesempatan dari guru kepada murid dalam hal 

mengambil keputusan. Pada ujung kontinum yang satu , guru membuat 

semua keputusan, sedangkan pada sisi yang lain, mayoritas pengambilan 

keputusan diserahkan kepada murid. . 

   Sejak itu, banyak guru semakin mengerti tentang kompleksitas 

proses pengajaran. Disadari benar, bahwa proses pengajaran penjas 
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mengandung banyak kondisi yang harus diperhitungkan,  termasuk dalam 

hal betapa bervariasinya keadaan murid, terutama gaya belajarnya. Oleh 

karena itu, sebenarnya amatlah mustahil jika guru hanya memanfaatkan 

satu gaya dalam seluruh fase suatu pelajaran. Strategi yang berbeda telah 

membedakan pula potensi yang akan diperoleh siswa. Setiap aksi 

pengajaran mengedepankan keputusan-keputusan yang sama, tetapi dapat 

ditangani dengan cara yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Misalnya, 

guru dapat memutuskan untuk memberi umpan balik kepada siswa dengan 

memberitahukan secara langsung, dengan meminta siswa memecahkan 

masalahnya sendiri, atau dengan meminta siswa lain untuk membantu 

mereka. 

   Dalam hal tersebut, telah pula disadari bahwa memutuskan metode 

yang pengajaran siswa dalam proses pembelajaran. Guru dapat memilih 

gaya khusus didasarkan tujuan guru, apakah untuk proses kognitif, untuk 

mendorong interaksi sosial yang positif di antara siswa, atau untuk 

menggunakan ruang dan alat secara lebih efisien. Guru dapat memilih untuk 

merancang pelajaran dengan format pengorganisasian yang berbeda. 

Mereka juga dapat memilih cara yang berbeda untuk mengkomunikasikan 

tugas kepada siswa dan menyediakan tahapan pembelajaran, umpan balik, 

dan penilaiannya. 

   Karena  gaya mengajar intinya memberikan kesempatan pada murid 

untuk mengambil keputusan, dimanakah siswa dan guru dapat berbagi 

kesempatan tersebut? Menurut Mosston, guru dan siswa dapat saling tawar 

menawar dalam memperoleh kesempatan dalam perihal perencanaan, 

pelaksanaan, dan dalam penilaian pelaksanaannya. Atau dalam istilah yang 

dipakainya, Mosston menyebutkan setting pre-impact, impact, dan post-

impact.  
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 Gaya Pengajaran pendidikan Jasmani 

Gaya A Komando (Command Style) 

  Semua keputusan di kontrol guru. Murid hanya 

melakukan apa yang diperintahkan guru. Satu aba-aba, 

satu respons siswa. 

Gaya B Latihan (Practice Style) 

  Guru memberikan beberapa tugas, siswa menentukan di 

mana, kapan, bagaimana, dan tugas mana yang akan 

dilakukan pertama kali. Guru memberi umpan balik.  

Gaya C Berbalasan (Reciprocal Style) 

  Satu siswa menjadi pelaku, satu siswa lain menjadi 

pengamat dan memberikan umpan balik. Setelah itu, 

bergantian.  

 
 

Gaya D  Menilai diri sendiri (Self Check Style) 

   Siswa diberi petunjuk untuk bisa menilai dirinya sendiri. 

Pada saat latihan, siswa berusaha menentukan 

kekurangan dirinya dan mencoba memperbaikinya. 

Gaya E  Partisipatif atau Inklusif (Inclusion Style) 

   Guru menentukan tugas pembelajaran yang memiliki 

target atau kriteria yang  berbeda tingkat kesulitannya, 

dan siswa diberi keleluasaan untuk menentukan tingkat 

tugas mana yang sesuai . 

  

 1. Pre-impact set, mencakup semua keputusan yang harus dibuat sebelum 

terjadinya tatap muka antara guru dengan murid. Keputusan dalam 

setting ini mencakup tugas gerak yang harus dipelajari, waktu, 

pengorganisasian alat, tempat berlangsungnya gerak kriteria 
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keberhasilan, serta prosedur dan materi penilaiannya. Keputusan ini 

menegaskan tentang maksud.  

 2. Impact set, meliputi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan maksud di atas, atau hal-hal yang diputuskan pada tahap 

pre-impact set. Keputusan dalam tahap ini menentukan aksi. 

 3. Post-impact set, memasukkan keputusan yang berhubungan dengan 

penilaian penampilan atau pelaksanaan tugas pada masa impact set 

serta kesesuaian antara maksud dan aksi. Pemberian koreksi dan 

umpan balik serta penilaian, termasuk pada setting ini.  

   Baik guru maupun murid memiliki kemungkinan untuk membuat 

keputusan dalam setiap setting pembelajaran di atas. ketika sebagian atau 

seluruh keputusan dari setiap kategori ditentukan oleh seorang pembuat 

keputusan (misalnya saja guru), maka  tanggung jawabnya menjadi 

minimum.  

   Dengan melihat dan menetapkan siapa yang mengambil keputusan 

tentang apa, di mana, dan bagaimana-nya, kita dapat mengenal struktur 

gaya mengajar yang dipilih guru. Kita dapat mengenali apakah guru 

mencoba memberi tanggung jawab pada siswa atau tidak. Sebagai contoh, 

pada gaya A, guru yang membuat keputusan tentang apa, di mana, kapan, 

dan bagaimana-nya dari pembelajaran, murid hanya mengikuti keputusan 

itu. dalam gaya B, keputusan tentang apa, di mana, kapan, dan bagaimana 

itu diserahkan kepada siswa pada saat memasuki tahap Impact set, 

sehingga beberapa tujuan baru dapat dicapai. Pada setiap gaya berikutnya, 

keputusan-keputusan lain secara sistematis dialihkan kepada siswa 

sehingga spektrum gaya mengajar tergambarkan secara penuh. 

 

3. Strategi Pengajaran Sebagai Sistem Penyajian 

   Strategi pengajaran dirancang untuk menata lingkungan pengajaran 

untuk pengajaran kelompok. Hal penting disini adalah bahwa kelompok 
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harus ditata sedemikian rupa untuk memudahkan pembelajaran individu. 

Peserta individual dalam penjas harus tetap diperlengkapi dengan materi 

yang tepat yang disampaikan secara akurat dan mendapat kemajuan 

dengan tepat, dan mereka harus dilengkapi pula dengan umpan balik pada 

penampilannya. 

   Strategi pengajaran mengatur kelompok sehingga fungsi pengajaran 

ditampilkan dalam berbagai cara dalam proses pengajaran. Fungsi guru 

yang utama yang penting untuk membedakan strategi pengajaran adalah 

dalam hal: 

a. Pemilihan materi,  

b. Penyajian tugas, 

c. Penyusunan tahapan pembelajaran, 

d. Pemberian umpan balik dan penilaian. 

  Keempat fungsi tersebut pada dasarnya merupakan keputusan yang 

harus dibuat oleh guru yang akan mempengaruhi potensi pengajaran untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Sifat dari keputusan-keputusan di atas 

digambarkan dalam bagian berikut: 

 

 

a. Pemilihan Materi 

b. Masalah utama dalam pengajaran kelompok adalah bahwa siswa 

berfungsi pada tingkat kemampuan yang berbeda dalam banyak tugas. 

Materi yang dipilih karenanya harus sesuai dengan kebutuhan individual 

dalam latar kelompok. Dalam pengajaran kelompok yang besar hal ini 

melibatkan keputusan seperti berikut: 

 Bagaimana materi dapat dibuat sesuai dengan mayoritas siswa yang 

memiliki kebutuhan yang berbeda? 

 Haruskah setiap siswa melakukan hal yang sama pada saat yang sama? 

 Haruskah materi berbeda bagi siswa yang berbeda? 
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 Siapa yang membuat keputusan dalam hal materi – guru atau siswa? 

 Tingkat keterlibatan siswa yang bagaimana yang harus dikembangkan? 

 
b. Penyampaian Tugas 

  Dalam suatu pengalaman pembelajaran, siswa harus diberitahu apa 

yang diharapkan untuk mereka lakukan. Fungsi pengajaran ini 

menggambarkan bagaimana tugas dikomunikasikan kepada sekelompok 

siswa. Fungsi ini mencakup keputusan tentang bagaimana menyajikan 

tugas pembelajaran pada siswa. Kemungkinannya adalah penyajian secara 

verbal, demonstrasi, bahan tertulis, poster, dan materi audiovisual. Dengan 

kata lain. Tahap ini berkaitan dengan teknik penyampaian yang akan 

diuraikan dalam bagian berikut secara khusus. 

 
c. Tahapan Pembelajaran  

  Dalam suatu setting pengajaran, penataan harus dibuat agar siswa 

bergerak maju dari satu keterampilan ke keterampilan lain dari satu tingkat 

penampilan ke tingkat yang lain. Tahapan dari satu keterampilan ke 

keterampilan lain disebut pengembangan antar-tugas (inter-task 

development) dan tahapan dari satu tingkat penampilan ke tingkat 

penampilan ke tingkat penampilan lain disebut pengembangan di antara 

tugas (intra-task development). 

 

  Tahapan materi berfokus pada penataan tahapan dari keterampilan 

ke keterampilan dan tahapan di dalam tugas dalam suatu pengalaman 

pembelajaran. Suatu strategi pengajaran harus membuat pengembangan 

(extension), penyempurnaan (refinement), dan jika mungkin aspek 

penerapannya (application) dari pengembangan materi pelajaran. 

Pentahapan materi meliputi upaya menjawab pertanyaan seperti berikut: 

 Siapa yang memutuskan jika siswa harus berpindah atau maju ke tahap 

berikutnya? 
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 Haruskah kriteria keberhasilan penampilan ditetapkan? 

 Haruskah kriteria tersebut ditetapkan terlebih dahulu? 

 Haruskah kriteria itu dikomunikasikan pada siswa? Jika ya, bagaimana 

cara menyampaikannya? 

 
d. Pemberian Umpan Balik dan Penilaian 

  Pemberian umpan balik pada siswa dan menilai respons siswa 

merupakan salah satu fungsi pengajaran yang penting dalam pengajaran. 

Setting pengajaran kelompok membuat proses pemberian umpan balik dan 

penilaian ini lebih sulit. Untuk memberi umpan balik secara individual dan 

menilai penampilannya, guru dapat mempertimbangkan beberapa alternatif 

sebagai berikut: 

 Pengamatan guru  

 Umpan balik dari teman sendiri  

 Penataan lingkungan  

 Tes formal  

 Perekaman dengan video. 

 

4. Macam-macam Strategi Pengajaran 

    Terdapat sedikitnya tujuh strategi pengajaran yang dapat 

dikemukakan disini yang berhubungan dengan penataan pengalaman 

belajar dalam penjas: 

a. Pengajaran interaktif (interactive teaching) 

b. Pengajaran berpangkalan/berpos (station teaching) 

c. Pengajaran sesama teman (peer teaching) 

d. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

e. Strategi pengajaran diri (Self-instructional strategies) 

f. Strategi kognitif (Cognitive strategies) 

g. Pengajaran beregu (Team teaching) 
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   Strategi di atas sama sekali tidak inklusif dan tidak juga dapat terlihat 

dalam bentuknya yang murni sebagai strategi untuk sepenuhnya pelajaran. 

Kebanyakan dari strategi di atas dapat digunakan secara kombinasi dengan 

yang lain untuk pengalaman pembelajaran yang berbeda.  

 

 a. Pengajaran Interaktif 

   Strategi yang benar-benar paling umum dalam perencanaan 

pengalaman belajar dalam pendidikan jasmani adalah strategi yang bersifat 

interaktif. Umumnya kita tidak akan kesulitan mengkonseptualisasikan 

strategi interaktif. Pengertian pengajaran mempunyai makna guru 

memberitahukan, menunjukkan, atau mengarahkan sekelompok anak 

tentang apa yang harus dilakukan; lalu siswa melakukannya; dan guru 

mengevaluasi seberapa baik hal itu dilakukan dan mengembangkan isi 

pelajaran lebih jauh. Inilah tipe dari pengajaran interaktif. Dalam pengajaran 

jenis ini, guru mengontrol proses pengajaran. 

   Dalam pengajaran interaktif, gerakan guru didasarkan pada respons 

siswa pada gerakan guru sebelumnya. Rencana guru memudahkan proses 

itu, tetapi gerakan guru selanjutnya didasarkan pada respons murid. Guru 

sangat dominan dalam strategi ini dan yang paling bertanggung jawab 

dalam untuk keempat fungsi pengajaran dalam menyusun pengalaman 

pembelajaran yang dibicarakan di bagian sebelumnya. Biasanya seluruh 

kelas bekerja pada tugas yang sama atau dalam kerangka tugas yang 

sama. Bandingkan strategi ini dengan gaya komando; keduanya memiliki 

perangkat ciri yang sama. 

 b. Pengajaran Berpangkalan 

   Pengajaran berpangkalan menata lingkungan sehingga dua atau 

lebih tugas bisa berlangsung dalam ruangan secara bersamaan. Biasanya, 

setiap tugas harus dilakukan dalam pangkalan yang berbeda dengan tugas 

lainnya, sehingga setiap tugas memiliki pangkalannya masing-masing. 
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Siswa berputar dari satu pangkalan ke pangkalan lain. Kadang-kadang, 

pengajaran berpangkalan ini disebut juga pengajaran tugas. 

   Pengajaran ini telah menjadi strategi yang sangat populer dalam 

pendidikan jasmani. Jika dilakukan secara efektif, strategi ini akan 

menyediakan satu kerangka untuk pengalaman pembelajaran yang 

memuaskan seluruh fungsi pengajaran. Strategi ini dalam tataran gaya 

mengajar, serupa dengan gaya latihan (practice style). 

 
 c. Pengajaran Sesama Teman (Peer Teaching) 

   Pengajaran sesama teman adalah strategi pengajaran yang 

mengalihkan tanggung jawab guru dalam fungsi pengajarannya kepada 

siswa. Strategi ini biasanya digunakan bersamaan, strategi pengajaran 

sesama dapat digunakan dengan setiap fungsi pengajaran yang sesuai, 

baik untuk keseluruhan pelajaran maupun hanya sebagian pelajaran. 

Strategi ini tidak terlalu jauh berbeda dengan gaya berbalasan (reciprocal 

style), dalam hal siswa sendiri memberikan pengarahan kepada siswa 

lainnya. Bedanya, dalam pengajaran sesama teman, siswa yang bertindak 

sebagai pengajar tidak hanya berhadapan dengan satu siswa, tetapi bisa 

dengan sekelompok siswa. 

 

 d. Pembelajaran Kooperatif 

   Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pengajaran yang telah 

menjadi populer sejak diperkenalkan pertama kali oleh Johnson dan 

Johnson tahun 1975. Pembelajaran kooperatif  memiliki potensi untuk 

meningkatkan pembelajaran anak, juga menyumbang pada pengembangan 

sosial dan afektif. 

   Dalam pembelajaran kooperatif, sekelompok siswa ditugasi suatu 

tugas pembelajaran atau suatu proyek untuk diselesaikan oleh 

kelompoknya. Para siswa dikelompokkan secara heterogen menurut faktor 

yang berbeda seperti ras, kemampuan, atau kebutuhan sosialnya. 
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Kelompok, juga sebagai individu, dinilai sesuai dengan seberapa baik 

mereka menyelesaikan tugasnya, di samping dari cara mereka bekerjasama 

dengan yang lain.  

   Seperti juga strategi yang lain, keuntungan yang bisa diperoleh dari 

strategi ini tidak bisa terjadi otomatis. Siswa harus dipersiapkan dengan baik 

agar harapan untuk terlibat dalam bekerja sama bisa terbentuk. Hasil yang 

positif dapat dicapai hanya jika tujuan yang diberikan kepada siswa 

bermakna, siswa diajari bagaimana caranya bekerja sama, dan akuntabilitas 

untuk proses dan hasil dari pengalaman belajar itu terbukti nyata kepada 

siswa. 

 

 e. Strategi Pelajaran Sendiri 

   Dalam arti sederhana, strategi pelajaran sendiri melibatkan program 

yang ditetapkan sebelumnya untuk pembelajaran yang boleh melibatkan 

guru dalam peranan tutorial atau pengaturan tetapi pada dasarnya 

mengurangi fungsi pengajaran guru yang lebih tradisional selama 

prosesnya. Strategi pengajaran sendiri menyandarkan diri sepenuhnya pada 

materi tertulis, media, dan prosedur evaluasi yang ditetapkan sebelumnya. 

Strategi ini dapat dipakai untuk memenuhi satu atau lebih, terkadang 

seluruhnya, fungsi pengajaran. 

   Di samping dapat digunakan untuk satu pelajaran tunggal atau 

sebagai dari pelajaran, strategi pengajaran sendiri dapat rancang untuk 

seluruh satuan pelajaran dalam satu semester. Siswa dapat belajar, baik 

dalam batasan kelas maupun mandiri dari periode kelas yang terstruktur. 

Materi yang mencakup tahapan tugas, petunjuk untuk melakukan tugas, 

rekomendasi latihan, dan alat penilaian, disediakan oleh guru. Siswa dan 

atau guru memutuskan di mana siswa  harus mulai masuk ke tahapan yang 

ada dan di mana siswa akan mengakhirinya. 
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   Ke dalam model pembelajaran ini termasuk juga mastery learning, 

yang biasanya melibatkan pembelajaran dengan target akhir atau hasil 

pembelajaran yang harus dikuasai sudah ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan waktu untuk mencapai target akhir tersebut sangat fleksibel, 

sehingga seorang anak baru bisa beranjak maju ke materi pelajaran lain 

hanya ketika ia dianggap menguasai materi sebelumnya, itu juga alasan 

mengapa model itu disebut mastery learning; mastery berarti penguasaan. 

   Amatlah jelas bahwa siswa yang diharuskan memanfaatkan strategi 

pengajaran sendiri haruslah siswa yang bermotivasi tinggi, bisa mengatur 

dan materi dang disediakan. Motivasi, pengaturan diri, dan keterampilan 

dalam menggunakan materi pembelajaran akan memakan waktu dalam 

mengembangkannya. Guru bisa dianggap kurang bijaksana untuk 

menggunakan strategi ini jika belum mengembangkan kemampuan-

kemampuan di atas. 

 
 
 f.  Strategi Kognitif 

   Strategi kognitif adalah nama yang diberikan pada sekelompok 

strategi pengajaran yang dirancang untuk melibatkan siswa secara kognitif 

dalam isi pelajaran melalui penyajian tugasnya. Istilah gaya pemecahan 

masalah, penemuan terbimbing (Mosston, 1986), dan gaya lain yang 

memerlukan fungsi kognitif anak, seperti pengajaran melalui pertanyaan ( 

Siedentop, 1991), atau inquiry learning. Semua model di atas pada 

dasarnya menggambarkan pendekatan yang melibatkan siswa dalam 

memformulasikan respons sendiri dari pada hanya meniru apa yang sudah 

diperlihatkan guru sebelumnya. Guru menggunakan strategi kognitif karena 

strategi ini mendukung salah satu atau beberapa dari hal berikut: 

 Proses pembelajaran sama pentingnya dengan apa yang dipelajari  

 Siswa diperkirakan akan terlibat dengan isi pelajaran pada tingkat yang 

lebih tinggi jika peranan mereka dalam proses pembelajaran diperluas. 
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 Strategi kognitif memungkinkan isi pelajaran lebih diindividualisasikan. 

 Strategi kognitif merupakan cara yang baik untuk mengajarkan konsep 

kepada siswa, dan konsep memiliki potensi untuk ditransfer pada isi 

pelajaran lain yang serupa.  

  Guru memiliki beberapa alternatif jika tujuan pembelajarannya adalah 

untuk melibatkan siswa secara kognitif. Strategi kognitif biasanya 

melibatkan beberapa tipe proses pemecahan masalah yang diawali dengan 

penayjian tugas. Masalah dapat dipilih dari yang sederhana, seperti 

“mengapa pada saat pendaratan, pergelangan kaki dan lutut serta panggul 

harus dibengkokkan?” hingga ke masalah yang kompleks seperti 

“bagaimana pengaruh hukum gravitasi dan tahanan udara pada saat 

melakukan gerakan angular dapat dimanfaatkan?” 

  Tingkat keterlibatan siswa bervariasi sesuai dengan tingkat respons 

kognitifnya. Ketika guru mengetengahkan masalah yang memerlukan 

jawaban benar yang tunggal, pemecahan masalah itu biasanya disebut 

convergent problem solving. Ketika masalah tersebut terbuka dan tidak 

memerlukan satu jawaban terbaik, maka pemecahan masalah tersebut 

disebut divergent problem solving. 

 

g. Pengajaran Beregu 

  Pengajaran beregu adalah strategi pengajaran yang melibatkan lebih 

dari satu orang guru yang bertanggung jawab untuk menyajikan pelajaran 

kepada sekolompok siswa. Ketika pelajaran pendidikan jasmani bersifat co-

educational (melibatkan siswa putra dan putri), banyak pendidik melihat 

bahwa team teaching sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan baik putra 

maupun putri yang terkelompokkan secara heterogen dengan mendapat 

guru pria dan wanita di saat bersamaan. 

  Namun demikian, potensi atau keuntungan team teaching bukan 

hanya itu, melainkan sangat diperlukan dalam pengajaran yang membagi 
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siswa menjadi beberapa kelompok pada saat bersamaan, dan harus 

melakukan kegiatannya di tempat-tempat yang terpisah. Keuntungan team 

teaching yang paling mencolok adalah dalam hal: 

 Pengelompokkan yang fleksibel. Keuntungan utama dari team  teaching 

adalah pengelompokkan yang fleksibel, dengan penggunaan strategi 

yang sudah dikemukakan di atas. dalam cara ini, siswa dapat dibagi 

secara berbeda dalam setiap periode pelajaran tertentu untuk keperluan 

mengindividualisasikan program, didasarkan pada tingkat keterampilan, 

minat, kebutuhan sosial, atau kriteria apapun yang dipandang guru 

penting. Ukuran kelompok dapat tetap dipertahankan fleksibel, sehingga 

bisa berubah manakala  diperlukan. Peranan guru dapat bergantian, 

sekali waktu menjadi guru utama, dan  kali lain menjadi guru 

pendukung. 

 Pertolongan individual. Guru pendukung dapat dimanfaatkan dalam 

pengajaran untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan dan 

segera memberikannya tanpa harus bertanggung jawab yang seluruh 

pelajaran. Umpan balik dan penilaian agak sulit dalam pengajaran 

kelompok dengan hanya satu orang guru. Memenuhi kebutuhan 

individual siswa merupakan potensi kekuatan dari team teaching ini.  

 

5. Metode Pengajaran 

   Metode pengajaran secara umum meliputi keseluruhan cara atau 

teknik dalam menyajikan bahan pelajaran kepada siswa serta bagaimana 

siswa diperlakukan selama pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, secara 

umum, pembahasan tentang metode mengajar bukan hanya bersinggungan 

dengan diskusi tentang apakah pelajaran perlu diberikan secara 

keseluruhan (whole method) ataukah sebagian-sebagian (part method), 

tetapi juga tentang metode yang berhubungan secara langsung dengan 

memperlakukan siswa dan pengaturan waktu. 
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 a. Metode Bimbingan 

   Teknik atau metode bimbingan adalah metode yang paling umum 

dalam proses pembelajaran, dimana siswa dituntun dengan berbagai cara 

melalui pemolaan gerak. Dalam penggunaannya metode ini mempunyai 

beberapa tujuan dan yang paling utama adalah untuk mengurangi 

kesalahan serta memastikan bahwa pola gerak yang tepat sudah dilakukan. 

   Penggunaan metode bimbingan amat penting terutama dalam 

cabang olahraga yang berbahaya seperti senam sehingga memerlukan 

bantuan untuk mengurangi timbulnya bahaya. Demikian juga dalam renang, 

ketika pertama kali mempelajarinya dan merasa takut. Di sini siswa tentu 

perlu dibantu, baik secara langsung oleh bimbingan guru atau lewat 

pemakaian alat-alat penolong. 

   Jenis belajar terbimbing. Metode bimbingan bisa dilakukan dengan 

berbagai cara tergantung setting pembelajarannya. Beberapa bentuk 

bimbingan sedikit longgar, sehingga hanya memberikan sedikit bantuan 

untuk tampil kepada siswa. Contohnya adalah pada pembelajaran sepak 

bola atau menari ketika guru hanya memberikan tanda-tanda verbal untuk  

membantu siswa mengerti tugas yang dilakukannya. Bentuk lain dari 

bimbingan ada yang lebih ketat dan bersifat kontak langsung dengan 

siswanya. Bimbingan dalam jenis ini bisa kontak langsung dengan guru atau 

dengan alat tertentu seperti pada senam.  

   Setiap bentuk bimbingan tentunya memberi bantuan yang sifatnya 

sementara selama fase awal latihan. Setelah proses berlanjut, siswa 

diharapkan akan mampu melakukannya sendiri tanpa adanya bimbingan 

tadi. Beberapa penelitian mengenai metode ini telah memberikan gambaran 

yang jelas mengenai kapan, pada kondisi apa, dan pada jenis keterampilan 

yang bagaimana metode ini paling baik digunakan.  

   Efektivitas metode latihan terbimbing. Penelitian menyatakan bahwa 

metode bimbingan memang efektif dalam membantu siswa melakukan 
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tugas geraknya. Namun demikian, kemampuan siswa dalam menampilkan 

tugasnya itu segera hilang ketika bimbingan yang semula diterimanya itu 

ditiadakan. Hal ini menandakan bahwa metode ini hanya efektif jika 

keberadaannya tetap dipertahankan terus. Tetapi, kita pun tahu bahwa 

tidaklah mungkin bahwa siswa tetapi tergantung terus pada adanya 

bimbinigan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan 

kurang dapat dipertanggung jawabkan. 

   Namun begitu bukan berarti latihan terbimbing tidak perlu digunakan 

lagi. keuntungannya tetap ada jika metode bimbiingan diterapkan pada dua 

kondisi di bawah ini: 

 1. Latihan dini. Dalam latihan yang sangat dini, ketika siswa sedang 

mengembangkan gagasan tugas yang sangat primitif, prosedur 

bimbingan dapat sangat berguna. Prosedur itu akan dapat membantu 

siswa memperjelas gambaran dasar suatu keterampilan, memberikan 

petunjuk tentang apa yang harus dilakukan, serta memicu perhatian 

siswa kapan ia harus memulai gerak tubuhnya. Untuk menghindari efek 

buruk dari metode ini, maka bantuan harus segera dihilangkan ketika 

siswa mulai mampu melakukan tugasnya secara mandiri.  

 2. Tugas berbahaya. Kekeculaian lain penggunaan prosedur bimbingan 

adalah pada situasi yang berbahaya. Bimbingan fisik, seperti sabuk 

penopang yang sering digunakan siswa ketika mempelajari 

keterampilan senam, dapat mencegah terjadinya salah gerak yang 

membahayakan. Jika alat tidak tersedia, guru harus mampu 

memberikan bimbingan fisik pada saat-saat kritis. Ketika siswa berhasil 

menambah kemampuannya, besaran bantuan secara bertahap 

dikurangi, hingga akhirnya dihilangkan sama sekali. dalam kondisi ini, 

prosedur bimbingan mempunyai manfaat lain, yaitu mengurangi rasa 

takut dan keraguan siswa. Keyakinan siswa bahwa dirinya tidak akan 
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cedera dapat menambah keefektifan konsentrasi pada gerak yang 

sedang dipelajarinya. 

 
 b. Latihan Padat dan Terdistribusi 

   Guru pendidikan jasmani harus membuat keputusan sekaitan dengan 

seberapa lama dalam satu episode pembelajaran siswa harus melatih suatu 

keterampilan, dan bagaimana waktu yang tersedia ini dimanfaatkan, apakah 

langsung dihabiskan sekaligus atau diselingi istirahat. 

   Umumnya, unit pengajaran dalam pendidikan jasmani menghabiskan 

waktu latihannya hanya untuk menguasai satu keterampilan, misalnya pass 

bawah pada permainan voli. Hari lain, keterampilan yang dipelajari dari voli 

ini sudah berbeda, misalnya jadi pass atas, dan tidak pernah lagi secara 

khusus kembali melatih pass bawah. Jika ini yang dilakukan, guru 

mempunyai pilihan, apakah keterampilan akan dilatih oleh anak secara 

terus menerus, sampai waktu habis, atau menetapkannya dalam satuan 

waktu tertentu diselingi istirahat. Pilihan yang pertama disebut messed 

practice atau sering disebut latihan pada, sedangkan pilihan kedua disebut 

distributed practice atau latihan terdistribusi.  

   Contoh lain yang lebih jelas dari kedua jenis latihan di atas bisa 

diambil dari praktek latihan daya tahan, yaitu lari menempuh jarak 3 km. 

Dengan latihan padat, jarak 3 km di atas harus ditempuh sekaligus dari awal 

sampai akhir tanpa adanya istirahat. Sedangkan dengan latihan 

terdistribusi, jarak tadi bisa dibagi-bagi menjadi beberapa satuan jarak yang 

lebih dekat, misalnya 500 meter, dengan 6 kali ulangan, dan setiap kali 

selesai menempuh jarak 500 meter harus beristirahat dalam waktu yang 

ditentukan. Jika latihan ini diselingi istirahat, maka latihan inipun lazim 

disebut sebagai interval training. 
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 c. Latihan Terpusat dan Acak 

   Di samping latihan bisa dibedakan secara padat dan terdistribusi, 

latihan pun bisa dibedakan secara  terpusat (blocked practice) dan acak 

(random practice). Latihan terpusat dan acak biasanya digunakan untuk 

pembelajaran gerak yang melatih beberapa keterampilan dalam satu 

pertemuan. 

   Latihan disebut terpusat jika dua atau tiga keterampilan yang dilatih 

dilaksanakan satu persatu hingga jumlah ulangan atau waktu yang 

ditentukan terselesaikan, sebelum dilanjutkan ke keterampilan lain. 

Contohnya, tiga buah keterampilan dalam badminton dijadikan isi pelajaran, 

misalnya serve, smes, dan cop. Guru akan meminta siswa melatih dulu 

serve, misalnya 20 kali, kemudian pindah ke gerakan smes, juga 20 kali, 

baru pindah ke cop, 20 kali. Intinya, latihan terpusat dilaksanakan dengan 

mendahulukan satu tugas hingga selesai sebelum berpindah ke tugas lain.  

   Di pihak lain, latihan acak dilakukan dengan melakukan, latihan 

beberapa keterampilan secara sekaligus bersalang-seling. Contoh dari 

ketiga keterampilan di atas bisa digunakan di sini, tetapi dengan cara yang 

sedikit berbeda. Dengan latihan acak, siswa diminta melakukan gerakan 

serve 1 kali, kemudian gerakan smes 1 kali, dan gerakan cop 1 kali, baru 

kembali ke serve lagi, ke smes lagi, dan ke cop lagi. demikian terus hingga 

jatah waktu atau jumlah ulangan yang ditetapkan diselesaikan. Dengan cara 

itu, siswa melakukan semua keterampilan secara acak, sehingga satu 

keterampilan tidak pernah dilakukan langsung berturut-turut. 

   Penelitian yang membandingkan kedua jenis latihan di atas 

menghasilkan petunjuk bahwa latihan acak menyebabkan proses kognitif 

yang lebih tinggi jika dibandingkan latihan terpusat. Ini disebabkan, melatih 

satu keterampilan kemudian keterampilan lainnya dalam satu waktu, 

menyebabkan siswa meningkatkan mekanisme pemrosesannya secara 

khusus, sehingga hasilnya lebih baik. Sedangkan dengan latihan terpusat, 
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siswa seolah bersifat menghafal, sehingga tidak terjadi proses kognitif yang 

menyebabkan siswa mengembangkan struktur kognitifnya.  

    Seperti dikatakan di awal, latihan terpusat dan latihan acak dilakukan 

ketika kita melatih keterampilan jamak (lebih dari satu). Pertanyaan yang 

muncul adalah, bagaimana kita mengatur latihan ketika melatih gerakan 

tunggal?  Para ahli sepakat, bahwa melatih keterampilan tunggal yang 

mengundang mekanisme pemrosesan kognitif yang tinggi bisa dilakukan 

dengan memvariasikan kondisi latihannya, atau lazim disebut practice 

variability. 

   Latihan yang bervariasi pada melatih banyak kemungkinan variasi 

gerak. Ketika anak dihadapkan pada pembelajaran yang menuntut untuk 

menghasilkan beberapa jenis gerak, latihannya harus dirancang agar 

bervariasi. Latihan dapat divariasikan berdasarkan dengan melakukan 

perubahan dalam hal kecepatan, jarak, tingkatan gerak, dan tujuan dari 

latihannya. Jika dalam satu pertemuan latihan kondisi-kondisi tersebut 

divariasi sedemikian rupa, siswa akan mengambil banyak keuntungan, baik 

dalam hal memantapkan kemampuan adaptability keterampilannya, maupun 

dalam hal proses kognitifnya. 

 

 d. Keseluruhan versus Bagian 

   Beberapa keterampilan terdiri dari beberapa gerakan yang sangat 

kompleks. Dari kenyataan tersebut cukup jelas bahwa alangkah bagi guru 

untuk menampilkan semua aspek keterampilan tersebut sekaligus kepada 

siswa. Terhadap tugas yang demikian tentunya guru harus mampu 

menyesuaikan prosedur dan pendekatan yang tepat. 

   Metode yang sering digunakan manakala menghadapi gerakan 

tersebut, biasanya guru akan membagi tugas tadi menjadi bagian-bagian 

kecil (sesuai teknik dasarnya). Setiap bagian tersebut dilatih satu persatu 

sesuai urutan teknik dasarnya, untuk kemudian disatukan setelah semua 
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bagian terkuasai agar menjadi satu keterampilan yang utuh. Jika ini yang 

ditempuh guru, maka ia sedang menerapkan metode bagian (part method). 

Satu hal yang diakui pada ahli, bahwa menyatukan bagian-bagian menjadi 

keseluruhan ternyata tidak mudah. Anak akan menemukan kesulitan dalam 

mempersatukan konsep, bagaimana bagian-bagian yang terpisah tadi bisa 

membentuk gambaran yang utuh? 

   Jika suatu keterampilan merupakan suatu keterampilan yang utuh 

dengan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain demikian 

erat, maka lebih baik mengajarkannya secara utuh. Irama dan timing dari 

keterampilan itu akan terjaga dengan lebih baik kalau guru memilih metode 

keseluruhan atau whole method. 

   Tetapi ada juga saat di nana hasil pembelajaran akan lebih baik jika 

siswa melatih suatu gerakan secara keseluruhan dulu untuk memberikan 

ide umum dari keterampilan, dan kemudian memecah keterampilan itu ke 

dalam  bagian-bagian. Cara ini bisa dipilih jika keterampilan yang diajarkan 

sangat kompleks seperti service pada tennis. Semakin ritmis dan ketat 

hubungan antar teknik dasar suatu keterampilan, semakin tidak tepat jika 

kita mengajarkannya dengan metode bagian. Penting untuk diingat bahwa 

kecuali untuk faktor keselamatan, siswa harus diberi kesempatan untuk 

merasakan keseluruhan sebelum keterampilan itu dipecah menjadi bagian. 

Jika ini yang dilakukan guru, maka ia sedang menggunakan metode 

campuran yang disebut metode keseluruhan bagian (whole-part method). 

   Di samping ketiga metode di atas (bagian, keseluruhan, dan 

keseluruhan bagian),  para guru juga mengenal satu metode mengajar yang 

lain yang disebut metode progresif (progressive method). Metode ini dikenal 

sebagai metode yang berada dalam satu gugus dengan metode bagian, 

tetapi diciptakan dengan maksud menutupi kekurangan dari metode 

tersebut. 
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   Seperti telah disinggung dimulai bahwa metode bagian mengandung 

kelemahan tertentu. Dengan metode progresif diharapkan kelemahan itu 

tidak tersisakan lagi, karena bagian-bagian tadi dintegrasikan ke dalam 

bagian yang lebih besar secara bertahap, sehingga akhirnya siswa tiba 

pada keutuhan gerak secara terencana.  

   Pada prinsipnya metode progresif ini mengikuti urutan sebagai berikut. 

Pada tahap pertama, latihan hanya melibatkan satu bagian keterampilan 

yang dianggap penting (inti). Pada tahap dua, bagian pertama tadi digabung 

lagi dengan bagian tiga, yang menunjukkan pola keterampilan yang 

semakin lengkap. Demikian seterusnya hingga keseluruhan bagian yang 

tersisa akhirnya tergabung secara keseluruhan. Untuk memperjelaskan 

pelaksanaan metode ini, guru sering juga menerapkannya dengan 

menetapkan latihan di tahapan satu dengan memilih gerakan paling akhir, 

kemudian perlahan-lahan bagian di depannya digabung, sehingga sampai 

ke gerakan yang paling awal dari keterampilan itu, membentuk keseluruhan. 

   Dua ciri dari metode progresif ini adalah: (1) dalam susunan tahapan 

pembelajaran, tahap berikutnya selalu memuat atau mengandung gerakan 

yang dilatih di tahap sebelumnya, misalnya tahap satu selalu ada di tahap 

dua, tahap satu dan tahap dua selalu ada di tahap tiga, tahap satu, dua, dan 

tiga, selalu ada di tahap empat, begitu seterusnya; dan (2) gerakan yang 

dijadikan inti atau yang dianggap penting dalam keterampilan yang 

dipelajari, selalu muncul dan mendapat penekanan pada setiap tahapan 

pembelajaran, misalnya jika gerakan inti dari salto depan adalah peristiwa 

memutar tubuh ke depan memutar tubuh ini selalu ada di setiap tahapan 

latihan.  
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BAB IX 

PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI 

 

A. PENDAHULUAN 

Penilaian merupakan suatu kegiatan guru yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar 

peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Untuk itu, diperlukan data 

sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan.  

Data yang diperoleh guru selama pembelajaran berlangsung dijaring dan 

dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan 

kompetensi atau indikator yang akan dinilai. Dari proses ini, diperoleh 

potret/profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dirumuskan dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan masing-masing. 

Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-

langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi 

melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta 

didik, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta 

didik. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai teknik/cara, seperti 

penilaian unjuk kerja (performance), penilaian sikap, penilaian tertulis (paper 

and pencil test), penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan 

hasil kerja/karya peserta didik (portfolio), dan penilaian diri.  

Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan dalam 

suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik 

menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Hasil belajar 

seorang peserta didik dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan hasil 

yang dimiliki peserta didik tersebut sebelumnya dan tidak dianjurkan untuk 

dibandingkan dengan peserta didik lainnya.  Dengan demikian peserta didik 
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tidak merasa dihakimi oleh guru tetapi dibantu untuk mencapai kompetensi atau 

indikator yang diharapkan. 

 

B. Hakikat Penilaian 

 1. Pengertian-pengertian 

  a. Pengukuran adalah kegiatan yang sistematik untuk menentukan 

angka pada obyek atau gejala. 

  b. Pengujian terdiri dari sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban 

benar atau salah 

  c. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan 

pencapaian hasil belajar. 

  d. Evaluasi adalah penentuan nilai suatu program dan penentuan 

pencapaian tujuan suatu program. 

 2. Tujuan Penilaian  

a. Menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu 

b. Menentukan kebutuhan pembelajaran, hasil penilaian dijadikan 

sebagai diagnosa untuk menentukan kebutuhan proses pembelajaran 

lebih lanjut. 

c. Membantu dan mendorong siswa, hasil penilaian merupakan suatu 

bentuk penghargaan (reward) atas keberhasilan ketercapaian 

kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, sedangkan atas 

kekurangberhasilan hasil penilaian dapat dijadikan sebagai motivasi 

baginya untuk belajar lebih giat. 

d. Membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik, 

dengan berpijak dari hasil penilaian maka diharapkan guru 

menggunakannya sebagai balikan atas apa yang sudah 

dilakukannya, sehingga dapat selalu meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  
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e. Menentukan strategi pembelajaran, salah satu tingkat keberhasilan, 

sehingga hasil penilaian dapat menggambarkan kesesuaian 

penggunaan strategi pembelajaran tersebut. Bila hasil penilaian tidak 

seperti yang diharapkan, maka salah satu faktor yang dikaji ulang 

adalah penggunaan strategi pembelajarannya. 

f. Akuntabilitas lembaga, hasil penilaian merupakan laporan yang harus 

disampaikan kepada pihak terkait (Stakeholder) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. 

g. Meningkatkan kualitas pendidikan, prinsip penilaian yang menyeluruh 

dan terus menerus dimaksudkan untuk selalu meningkatkan capaian 

hasil yang diharapkan. 

 

 3. Prinsip-prinsip Penilaian 

a. Valid (tepat), alat ukur yang digunakan untuk mengukur harus sesuai 

dengan apa yang hendak diukur.   

b. Mendidik, Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian harus dinyatakan dan dapat 

dirasakan sebagai penghargaan yang memotivasi bagi siswa yang 

berhasil dan sebagai pemicu semangat untuk meningkatkan hasil 

belajar bagi yang kurang berhasil. 

c. Berorientasi kepada kompetensi, penilaian harus menilai 

pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. 

d. Adil dan Objektif, penilaian adil terhadap semua siswa dan tidak 

membeda-bedakan latar belakang siswa yang tidak berkaitan dengan 

pencapaian hasil belajar. Obyektivitas penilaian tergantung dan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksanaan, kriteria untuk skoring dan 

pembuatan keputusan pencapaian hasil belajar. 
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e. Terbuka, kriteria penilaian hendaknya terbuka bagi berbagai 

kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi 

pihak-pihak yang berkentingan. 

f. Berkesinambungan, penilaian dilakukan secara terencana, 

bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk 

memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar 

siswa. Hasil penilaian perlu dianalisis dan ditindaklanjuti. Penilaian 

hendaknya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. 

g. Menyeluruh, penilaian terhadap hasil belajar siswa harus 

dilaksanakan menyeluruh, utuh, dan tuntas yang mencakup aspek 

kognitif, Afektif, dan psikomotor, serta berdasarkan pada berbagai 

teknik dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar 

siswa.  

h. Bermakna, penilaian hendaknya mudah dipahami dan bisa 

ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian 

mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi siswa yang 

mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat, dan 

penguasaan siswa dalam pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

 

C. Penilaian Otentik 

   Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru 

tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan siswa 

melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau 

menunjukkan secara bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan telah 

benar-benar dicapai dan dikuasai. 

 Prinsip-prinsip penilaian otentik: 

1. proses penilaian harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

proses pembelajaran. 

2. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata. 
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3. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria 

yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman  belajar. 

4. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semau aspek dari 

tujuan pembelajaran (pengetahuan, sikap, dan keterampilan). 

 

D. Aspek-aspek Penilaian 

   Sebagaimana penilaian pembelajaran pada mata pelajaran lainnya, 

penilaian pendidikan jasmani juga mencakup tiga aspek yaitu: 

1. Kognitif, sesuai dengan Taxonomi BLOOM: 

a. Pengetahuan (Knowledge), Kemampuan mengingat (misalnya: siswa 

menjelaskan bagaimana cara melakukan passing bawah dalam 

permainan bola voli).  

b. Pemahaman (Comprehension), Kemampuan memahami (misalnya: 

siswa mampu menyimpulkan teknik passing bawah yang dilihat dari 

video). 

c. Aplikasi (Application), kemampuan penerapan (misalnya: 

menggunakan suatu teknik passing dalam permainan (sebagai 

bagian dari taktik bermain). 

d. Analisis (Analysis), kemampuan menganalisis suatu informasi yang 

luas menjadi bagian-bagian kecil, misalnya: menganalisis berbagai 

teknik gerak dalam permainan bola voli (service, passing, smash, 

blok). 

e. Sintesis (Synthesis), kemampuan menggabungkan beberapa 

informasi menjadi suatu kesimpulan (misalnya: menerapkan berbagai 

(gabungan) teknik dasar, dalam satu permainan bola voli).  

f. Evaluasi (Evaluation), kemampuan mempertimbangkan mana yang 

baik dan mana yang buruk dan memutuskan untuk mengambil 

tindakan tertentu. 
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Untuk penyusunan soal, sesuai dengan indikator yang telah disusun 

dalam silabus, hendaknya memiliki tingkat berpikir menengah sampai 

tinggi. 

 

 2. Afektif 

  Penilaian afektif dibagi atas penilaian afektif secara umum (budi pekerti) 

dan penilaian afektif per mata pelajaran. Aspek aspek afektif meliputi 

penilaian sikap, tingkah laku, minat emosi, motivasi, kerjasama, dan  

koordinasi dari setiap siswa.  

  Penilaian afektif dapat dilakukan melalui pengamatan dan interaksi 

langsung secara terus menerus. Penilaian aspek ini pada umumnya 

dilakukan secara non-ujian (misalnya; untuk mengetahui siapa siswa 

yang bisa dipercaya, siapa siswa yang disiplin, siapa yang berminat 

dalam menekuni salah satu cabang olahraga, dan lain-lain). Mengingat 

prinsip penilaian harus berkesinambungan dan menyeluruh setiap 

informasi yang diperoleh dikumpulkan dan disimpan sebagai referensi 

dalam penilaian berikutnya. Di bawah ini dicontohkan lembar 

pengamatan afektif pada saat berlangsung pembelajaran passing 

bawah dalam permainan bola voli dengan menggunakan metode 

pembelajaran resiprokal: 

 

No Nama 
Kerjasama Sportivitas Komunikasi 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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  Ket.  : mendapat nilai BAIKI jika skor antara 9-10  
    mendapat nilai CUKUP jika skor antara 6-8 
    mendapat nilai SEDANG jika skor antara 3-5 
     mendapat nilai KURANG jika skor antara 1-2 
 
 

  Kriteria Penilaian : 

  a. Aspek Kerjasama  

   Skor 4, jika  - Dengan rela membantu teman  

    - Memberikan saran tanpa diminta  

    - Menerima saran dengan ikhlas  

   Skor 3, jika hanya dua yang dilakukan  

   Skor 2, jika hanya satu yang dilakukan  

   Skor 1, jika tidak satupun kriteria dilakukan  

  

 

  b. Aspek Sportivitas  

   Skor 4, jika  - Menghargai teman kelompok  

    - Berpegang pada aturan / petunjuk yang ada LKS  

    - Datang tepat pada waktunya 

   Skor 3, jika hanya dua yang dilakukan  

   Skor 2, jika hanya satu yang dilakukan  

   Skor 1, jika tidak satupun kriteria dilakukan  

  c. Aspek Komunikasi Lisan 

   Skor 4, jika  - Mendengarkan saran dengan baik  

    - Menyampaikan saran dengan santun 

    - Adanya interaksi dua arah  

   Skor 3, jika hanya dua yang dilakukan  

   Skor 2, jika hanya satu yang dilakukan  

   Skor 1, jika tidak satupun kriteria dilakukan  
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 3. Psikomotor 

  Penilaian aspek psikomotor dilakukan sesuai dengan  tuntutan 

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Penilaian psikomotor 

dilakukan dengan pengamatan terhadap keterampilan yang dilakukan 

oleh siswa. Terdapat enam jenjang kemampuan dalam aspek ini 

(Wahjoedi Landasan Evaluasi Pendidikan Jasmani, h. 42), yaitu: 

  a. Gerak reflek berarti kegiatan yang muncul tanpa sadar dalam 

menjawab stimulus. 

  b. Gerak dasar adalah perpaduan gerak reflek dan dasar-dasar dari 

keterampilan. 

  c. Kemampuan perseptual adalah merupakan interpretasi stimulus 

dengan berbagai cara yang memberi data kepada seseorang untuk 

melakukan penyesuaian dengan lingkungannya.  

  d. Kemampuan fisik merupakan karakteristik fungsional dari kekuatan 

organik yang esensial bagi perkembangan gerak yang sangat 

terampil. 

  e. Gerak terampil merupakan tingkat efisiensi pada saat melakukan 

tugas-tugas gerak kompleks yang didasarkan atas pola gerak intern. 

  f. Komunikasi non diskursif adalah komunikasi melalui gerakan tubuh, 

mulai dari ekspresi muka sampai gerakan koreografis yang rumit. 

  Dalam pelaksanaan penilaian psikomotor perlu diperhatikan penilaian 

proses dan produk, contoh di bawah ini dapat menggambarkan 

pelaksanaan penilaian psikomotor secara lengkap.  

No Nama 

Sikap Awal  Gerakan  Sikap Akhir  

Jm 

N 

Pro

ses  

N 

Pro

duk 

N. 

Akhi

r  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 Anton    X     X  X   9 75 80 77,5 
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  Prosentase Nilai Proses = (Jumlah dibagi maksimum) X 100% 

 
  Kriteria skor : Pelaksanaan Passing Bawah (proses) 

  1. Sikap Awal  

   Nilai 4 jika  a. pandangan mata ke arah datangnya bola  

    b. badan sedikit dicondongkan ke depan dan titik 

beratnya terletak di antara dua kaki, 

    c. kedua telapak tangan ditumpuk terbuka menghadap 

ke atas dengan lengan diluruskan ke bawah secara 

relaks 

    d. kedua tungkai sedikit ditekuk dengan lutut tetap 

menghadap ke depan dan di buka selebar bahu. 

 

   Nilai 3 jika tiga kriteria dilakukan secara benar  

   Nilai 2 jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar  

   Nilai 1 jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar  

   Nilai 0 jika tidak satupun kriteria dilakukan secara benar 

 

  2. Pelaksanaan Gerak  

   Nilai 4 jika a. pandangan mata ke mata ke arah perginya bola  

    b. badan sedikit dicondongkan ke depan dan titik 

beratnya di antara dua kaki,  

    c. kedua lengan diayun ke arah dengan atas hingga 

setinggi bahu, sehingga arah gerak bola 

membentuk lintasan para bola 

    d. salah satu kaki dilangkahkan ke depan, kemudian, 

kedua tungkai diluruskan hingga kaki jingkat 

bersamaan dengan perkenaan hingga lepasnya 

bola. 
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   Nilai 3 jika tiga kriteria dilakukan secara benar  

   Nilai 2 jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar  

   Nilai 1 jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar  

   Nilai 0 jika tidak satupun kriteria dilakukan secara benar 

 

  3. Sikap Akhir  

   Kembali ke sikap semula 

   Nilai 4 jika a. pandangan mata ke mata ke arah datangnya bola  

    b. badan sedikit dicondongkan ke depan dan titik 

beratnya di antara dua kaki,  

    c. kedua telapak tangan ditumpuk terbuka menghadap 

ke atas dengan lengan diluruskan ke bawah secara 

relaks 

    d. kedua tungkai sedikit ditekuk dengan lutut tetap 

menghadap ke depan dan dibuka selebar bahu. 

   Nilai 3 jika tiga kriteria dilakukan secara benar  

   Nilai 2 jika hanya dua kriteria yang dilakukan secara benar  

   Nilai 1 jika hanya satu kriteria yang dilakukan secara benar  

   Nilai 0 jika tidak satupun kriteria dilakukan secara benar 

 

  Kriteria skor : Produk passing bawah 

  Siswa dalam waktu satu menit mampu melakukan passing bawah  

memantul ke dinding  

  a. 40 kali atau lebih tingkat penguasaan 100% 

  b. 35 – 39 kali tingkat penguasaan 90% 

  c. 30 – 34 kali tingkat penguasaan 80% 

  d. 25 – 29 kali tingkat penguasaan 70% 

  e. 20 – 24 kali tingkat penguasaan 60% 

  f. kurang dari 20 kali tingkat penguasaan di bawah 50% 
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  Nilai Akhir = (Nilai Proses + Nilai Produk) : 2 

  Contoh : Skor Proes Amir : 9  

  Skor Maksmum : 12, maka Nilai Proses Amir = 9/12 x 100% 

                = 75% 

  Nilai Produk Passing Bawah Amir : Dalam satu menit Amir mampu 

melakukan passing bawah 34 kali,  

  maka Nilai Produk Amir  = 80% 

  jadi, Nilai Akhir  = (75% + 80%) : 2 

    = 77,5 

 4. Kebugaran 

  Penilaian kebugaran meliputi penilaian terhadap komponen-komponen 

kebugaran di antaranya daya tahan kardiovaskular dan otot 

(endurance), Kekuatan (strength), kecepatan (speed), kelentukan 

(flexibility), keseimbangan (balance), ketepatan (accuracy), kelincahan 

(agility), dan daya ledak (power), serta koordinasi. Masing-masing 

komponen tersebut memiliki instrumen dan norma tes yang berbeda-

beda. 

  Di bawah ini adalah beberapa contoh bentuk tes kebugaran: 

Komponen 
Kebugaran  

Butir Tes  
Tes 
Awal  

Target 
Saya  

Tes 
Sendiri 
Tanggal  

Tes 
Akhir  

Data tahan Umum  Tes Balke      

Daya Tahan dan 
Kekuatan  

Pull Up      

Otot Lengan  Push Up      
 (modifikasi)     

Daya Tahan dan 
Kekuatan  

Baring Duduk      

Otot Perut  (modifikasi)     

Kekuatan Otot 
Tungkai  

Triple Hope      

 Vertical Jump     
Kelentukan  Lentuk Togok      
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BAB X 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

 

A.  Pengertian  

Penyusunan SKL menggunakan sejumlah pengertian sebagai berikut: 

1. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara 

konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang dimiliki peserta didik. 

2. Standar Kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus 

dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan tertentu. 

3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

4. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) adalah 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan pada setiap satuan pendidikan yang terdiri dari satuan 

pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B) dan 

satuan pendidikan menengah (SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK). 

5. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) adalah 

kualifikasi kemampuan lulusan pada setiap kelompok mata pelajaran 

yang mencakup pelajaran: Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan 

dan Kepribadaian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, dan 

Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, baik untuk satuan pendidikan dasar 

maupun satuan pendidikan menengah. 
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B.  Standar Kompetensi Lulusan  Satuan Pendidikan (SKL-SP)  

Standar Kompetensi Lulusan  Satuan Pendidikan (SKL-SP) meliputi: 

1. SD/MI/SDLB/Paket A; 

2. SMP/MTs./SMPLB/Paket B; 

3. SMA/MA/SMALB/Paket C; 

4. SMK/MAK. 

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) 

dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni: 

1. Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan 

SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut  

2. Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C 

bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut  

3. Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: 

Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan kejuruannya 

Adapun Standar Kompetensi Lulusan  Satuan Pendidikan (SKL-SP) 

selengkapnya adalah:  
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SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan anak 

2. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri  

3. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya 

4. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya 

5. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, 

dan kreatif 

6. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan 

bimbingan guru/pendidik 

7. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya 

8. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari 

9. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di 

lingkungan sekitar 

10. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan  

11. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan 

tanah air Indonesia 

12. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya 

lokal 

13. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang 

14. Berkomunikasi secara jelas dan santun  
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15. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri 

sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya 

16. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis  

17. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, 

dan  berhitung   

SMP/MTs/SMPLB*/Paket B 

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan remaja 

2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri  

3. Menunjukkan sikap  percaya diri 

4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih 

luas 

5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup nasional  

6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-

sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif  

7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi 

yang dimilikinya 

9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari 

10. Mendeskripsi gejala alam dan sosial 

11. Memanfaatkan lingkungan  secara bertanggung jawab 
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12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

13. Menghargai  karya seni dan budaya nasional 

14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya 

15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu 

luang 

16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif  dan santun  

17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat 

18. Menghargai adanya perbedaan pendapat  

19. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek 

sederhana 

20. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana 

21. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

menengah 

SMA/MA/SMALB*/Paket C 

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

perkembangan remaja 

2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan 

diri serta memperbaiki kekurangannya 

3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 

perbuatan, dan pekerjaannya 

4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial  
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5. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup global 

6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif 

7. Menunjukkan  kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam 

pengambilan keputusan 

8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri 

9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik 

10. Menunjukkan kemampuan  menganalisis dan memecahkan masalah 

kompleks 

11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial 

12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab 

13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya  

15. Mengapresiasi karya seni dan budaya 

16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok 

17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta 

kebersihan lingkungan 

18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun 

19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat 
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20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang 

lain 

21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara 

sistematis dan estetis 

22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara 

dalam bahasa Indonesia dan Inggris 

23. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

tinggi 

SMK/MAK 

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

perkembangan remaja 

2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan 

diri serta memperbaiki kekurangannya 

3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 

perbuatan, dan pekerjaannya 

4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial  

5. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup global 

6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif 

7. Menunjukkan  kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam 

pengambilan keputusan 

8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri 
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9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik 

10. Menunjukkan kemampuan  menganalisis dan memecahkan masalah 

kompleks 

11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial 

12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab 

13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya  

15. Mengapresiasi karya seni dan budaya 

16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok 

17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta 

kebersihan lingkungan 

18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun 

19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat 

20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang 

lain 

21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara 

sistematis dan estetis 

22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara 

dalam bahasa Indonesia dan Inggris  
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23. Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk 

memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan 

tinggi sesuai dengan kejuruannya 

Catatan: * Berlaku untuk A,B,D,E 

Sedangkan untuk C, C1, D1, dan G ditetapkan tersendiri 

 

C. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP)  

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) terdiri atas 

kelompok-kelompok mata pelajaran: 

1. Agama dan Akhlak Mulia; 

2. Kewarganegaraan dan Kepribadian; 

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

4. Estetika; 

5. Jasmani, Olah Raga,  dan Kesehatan. 

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan 

berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/ atau kegiatan setiap 

kelompok mata pelajaran, yakni: 

1. Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan: 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut 

dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, 

kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, 

dan kesehatan. 

2. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan: 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 
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kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan 

dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni 

dan budaya, dan pendidikan jasmani. 

3. Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan: 

mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik.  

Pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, tujuan ini dicapai melalui 

muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, 

ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang 

relevan,  

Pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tujuan ini dicapai 

melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, 

dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang 

relevan  

Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/Paket C, tujuan ini dicapai 

melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, 

teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan  

Pada satuan pendidikan SMK/MAK, tujuan ini dicapai melalui muatan 

dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan 

komunikasi, serta muatan lokal yang relevan  

4. Kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan: membentuk karakter 

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman 

budaya. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, 

seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. 
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5. Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga,  dan Kesehatan 

bertujuan: membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan 

rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuan ini dicapai melalui 

muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan 

kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan. 

 

Adapun Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) untuk 

masing-masing satuan pendidikan selengkapnya adalah sebagai berikut:  

1.   Agama Dan Akhlak Mulia 

SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan anak  

2. Menunjukkan sikap jujur dan adil 

3. Mengenal keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial 

ekonomi di lingkungan sekitarnya  

4. Berkomunikasi secara santun yang mencerminkan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan 

5. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntunan agamanya 

6. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia dan 

lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

SMP/MTs/SMPLB*/Paket B 

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan remaja  

2. Menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan 
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3. Memahami keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial 

ekonomi 

4. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif  dan santun yang 

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan 

5. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu 

luang sesuai dengan tuntunan agamanya 

6. Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara 

bertanggung jawab  

7. Menghargai perbedaan pendapat dalam menjalankan ajaran agama 

 

SMA/MA/SMALB*/Paket C 

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

perkembangan remaja  

2. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, golongan sosial 

ekonomi, dan budaya dalam tatanan global 

3. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial 

4. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat  

5. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang 

lain 

6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui 

berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang 

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan 

7. Menjaga kebersihan, kesehatan, ketahanan dan kebugaran jasmani 

dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama 
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8. Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara 

bertanggung jawab 

 

 

SMK/MAK 

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

perkembangan remaja  

2. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, golongan sosial 

ekonomi, dan budaya dalam tatanan global 

3. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial 

4. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat  

5. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang 

lain 

6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui 

berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang 

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan 

7. Menjaga kebersihan, kesehatan, ketahanan dan kebugaran jasmani 

dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama 

8. Memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara 

bertanggung jawab 

 

1. Kewarganegaraan dan Kepribadian 

SD/MI/SDLB*/Paket A 
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1. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan 

tanah air Indonesia  

2. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya 

3. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya  

4. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan  

5. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri 

6. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya 

7. Berkomunikasi secara santun  

8. Menunjukkan kegemaran membaca 

9. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang 

10. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri 

sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya 

11. Menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan seni 

dan budaya lokal 

SMP/MTs/SMPLB*/Paket B 

1. Menerapkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

2. Mematuhi aturan-aturan sosial, hukum dan perundangan 

3. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup nasional 

4. Memanfaatkan lingkungan  secara bertanggung jawab  

5. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri 
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6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun 

7. Menunjukkan sikap  percaya diri 

8. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 

9. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi 

yang dimilikinya  

10. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya 

11. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, dan aman dalam 

kehidupan sehari-hari 

12. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat  

13. Menghargai adanya perbedaan pendapat 

14. Menghargai karya seni dan budaya nasional Indonesia 

SMA/MA/SMALB*/Paket C 

1. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

2. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial, hukum dan 

perundangan 

3. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, golongan sosial 

ekonomi, dan budaya dalam tatanan global 

4. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab  

5. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan 

diri serta memperbaiki kekurangannya  

6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui 

berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi 
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7. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 

perbuatan, dan pekerjaannya 

8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri 

9. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis  

10. Berkarya secara kreatif, baik individual maupun kelompok 

11. Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani 

12. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk meningkatkan ketaqwaan 

dan memperkuat kepribadian 

13. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat  

14. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang 

lain 

15. Menunjukkan apresiasi terhadap karya estetika 

SMK/MAK 

1. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

2. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial, hukum dan 

perundangan 

3. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, golongan sosial 

ekonomi, dan budaya dalam tatanan global 

4. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab  

5. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan 

diri serta memperbaiki kekurangannya  
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6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui 

berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi 

7. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 

perbuatan, dan pekerjaannya 

8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri 

9. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis  

10. Berkarya secara kreatif, baik individual maupun kelompok 

11. Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani 

12. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk meningkatkan ketaqwaan 

dan memperkuat kepribadian 

13. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat  

14. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang 

lain 

15. Menunjukkan apresiasi terhadap karya estetika 

 

2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Mengenal dan menggunakan berbagai informasi tentang lingkungan 

sekitar secara logis, kritis, dan kreatif 

2. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan 

bimbingan guru/pendidik 

3. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi  
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4. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari 

5. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di 

lingkungan sekitar 

6. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, 

dan  berhitung 

7. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang 

SMP/MTs/SMPLB*/Paket B 

1. Mencari dan menerapkan informasi secara logis, kritis, dan kreatif 

2. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif 

3. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi 

yang dimilikinya  

4. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari 

5. Mendeskripsi gejala alam dan sosial 

6. Memanfaatkan lingkungan  secara bertanggung jawab  

7. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya 

8. Menerapkan hidup bersih, sehat bugar, aman, dan memanfaatkan waktu 

luang 

9. Memiliki keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis 

dalam bahasa Indonesia dan Inggris sederhana 

10. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

menengah 

SMA/MA/SMALB*/Paket C 
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1. Membangun  dan menerapkan informasi, pengetahuan, dan teknologi 

secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

2. Menunjukkan  kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

secara mandiri 

3. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri 

4. Menunjukkan sikap kompetitif, sportif, dan etos kerja untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik dalam bidang iptek 

5. Menunjukkan kemampuan  menganalisis dan memecahkan masalah 

kompleks  

6. Menunjukkan kemampuan menganalisis fenomena alam dan sosial 

sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing 

7. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab  

8. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui 

berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi 

9. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 

10. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara 

dalam bahasa Indonesia dan Inggris 

11. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

tinggi 

SMK/MAK 

1. Membangun  dan menerapkan informasi, pengetahuan, dan teknologi 

secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

2. Menunjukkan  kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

secara mandiri 
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3. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri 

4. Menunjukkan sikap kompetitif, sportif, dan etos kerja untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik dalam bidang iptek 

5. Menunjukkan kemampuan  menganalisis dan memecahkan masalah 

kompleks  

6. Menunjukkan kemampuan menganalisis fenomena alam dan sosial 

sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing 

7. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab  

8. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun melalui 

berbagai cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi 

9. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 

10. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara 

dalam bahasa Indonesia dan Inggris 

11. Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk 

memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan 

tinggi sesuai dengan kejuruannya 

 

4. Estetika 

SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya 

lokal  

SMP/MTs/SMPLB*/Paket B 

1. Memanfaatkan lingkungan  untuk kegiatan apresiasi seni 
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2. Menghargai  karya seni, budaya, dan keterampilan sesuai dengan 

kekhasan lokal 

3. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis karya seni 

SMA/MA/SMALB*/Paket C 

1. Memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi dan kreasi seni  

2. Menunjukkan apresiasi terhadap karya seni 

3. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis karya seni 

4. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok 

SMK/MAK 

1. Memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi dan kreasi seni  

2. Menunjukkan apresiasi terhadap karya seni 

3. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis karya seni 

4. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok 

5.   Jasmani, Olah Raga,  dan Kesehatan 

SD/MI/SDLB*/Paket A 

1. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan 

memanfaatkan waktu luang  

2. Mengenal berbagai informasi tentang potensi sumber daya lokal untuk 

menunjang hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu 

luang 

SMP/MTs/SMPLB*/Paket B 

1. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan 

memanfaatkan waktu luang dengan memanfaatkan lingkungan  secara 

bertanggung jawab 
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2. Mencari dan menerapkan berbagai informasi tentang potensi sumber 

daya lokal untuk menunjang hidup bersih, sehat, bugar, aman dan 

memanfaatkan waktu luang 

SMA/MA/SMALB*/Paket C 

1. Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani 

2. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan potensi lokal 

untuk menunjang kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani  

3. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik dalam bidang pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan 

SMK/MAK 

1. Menjaga kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani 

2. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan potensi lokal 

untuk menunjang kesehatan, ketahanan, dan kebugaran jasmani  

3. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik dalam bidang pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan 

Catatan: * Berlaku untuk A,B,D,E 

Sedangkan untuk C, C1, D1, dan G ditetapkan tersendiri 
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BAB XI 

PENGEMBANGAN SILABUS 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

Bab IV Pasal 10 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya, Pasal 11 Ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 

negara tanpa diskriminasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Pemerintah Daerah 

dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah menjadi semakin besar. 

Lahirnya kedua undang-undang tersebut menandai sistem baru dalam 

penyelenggaraan pendidikan dari sistem yang cenderung sentralistik 

menjadi lebih desentralistik. 

 

Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan perlu didesentralisasikan 

terutama dalam pengembangan silabus dan pelaksanaannya yang 

disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan 

kondisi sekolah atau daerah. Dengan demikian, sekolah atau daerah 

memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan materi ajar, 

kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 

 

Untuk itu, banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh daerah karena sebagian 

besar kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Standar Nasional 

Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah atau daerah. Sekolah harus 
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menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) atau silabusnya 

dengan cara melakukan penjabaran dan penyesuaian Standar Isi dan 

Standar Kompentensi Lulusan yang ditetapkan dengan Permendiknas No. 

23 Tahun 2006. 

 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dijelaskan: 

 Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang 

sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran 

membaca dan menulis, kecakapan berhitung serta kemampuan 

berkomunikasi (Pasal 6 Ayat 6) 

 Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya 

berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan 

di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertangung 

jawab terhadap pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, serta 

Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama 

untuk MI, MTs, MA, dan MAK ( Pasal 17 Ayat 2) 

 Perencanan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar (Pasal 20) 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, daerah atau sekolah memiliki ruang gerak 

yang seluas- luasnya untuk melakukan modifikasi dan mengembangkan 

variasi-variasi penyelengaraan pendidikan sesuai dengan keadaan, potensi, 

dan kebutuhan daerah, serta kondisi siswa. Untuk keperluan di atas, perlu 

adanya panduan pengembangan silabus untuk setiap mata pelajaran, agar 

daerah atau sekolah tidak mengalami kesulitan. 
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B. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani  

 

1.  Definisi Pendidikan Jasmani          

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui 

aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan 

perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. 

Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, 

kognitif, dan afektif setiap siswa.   

 

Materi mata pelajaran Penjas yang meliputi: pengalaman 

mempraktikkan keterampilan dasar permainan dan olahraga; aktivitas 

pengembangan; uji diri/senam; aktivitas ritmik; akuatik (aktivitas air); 

dan pendidikan luar kelas (outdoor) disajikan untuk membantu siswa 

agar memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara 

melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. Adapun 

implementasinya  perlu dilakukan secara terencana, bertahap, dan 

berkelanjutan, yang pada gilirannya siswa diharapkan dapat 

meningkatkan sikap positif bagi diri sendiri dan menghargai manfaat 

aktivitas jasmani bagi peningkatan kualitas hidup seseorang. Dengan 

demikian, akan terbentuk jiwa sportif dan gaya hidup aktif. 

 

    2. Materi Pendidikan Jasmani  

Struktur materi Penjas dikembangkan dan disusun dengan 

menggunakan model kurikulum kebugaran jasmani dan pendidikan 

olahraga (Jewett, Ennis, & Bain, 1995). Asumsi yang digunakan 

kedua model ini adalah untuk menciptakan gaya hidup sehat dan 
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aktif, dengan demikian manusia perlu memahami hakikat kebugaran 

jasmani dengan menggunakan konsep latihan yang benar. Olahraga 

merupakan bentuk lanjut dari bermain, dan merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari kehidupan keseharian manusia. Untuk dapat 

berolahraga secara  benar, manusia perlu dibekali dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pendidikan jasmani 

diyakini dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk: (1) 

berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan olahraga, (2) 

pemahaman dan penerapan konsep yang benar tentang aktivitas-

aktivitas tersebut agar dapat melakukannya secara aman, (3) 

pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam 

aktivitas-aktivitas tersebut agar terbentuk sikap dan perilaku sportif 

dan positif, emosi stabil, dan gaya hidup sehat.  

 

Struktur materi penjas dari TK  sampai SMU dapat dijelaskan sebagai 

berikut. Materi untuk TK sampai kelas 3 SD meliputi kesadaran akan tubuh 

dan gerakan, kecakapan gerak dasar, gerakan ritmik, permainan, akuatik 

(olahraga di air) bila memungkinkan), senam, kebugaran jasmani dan 

pembentukan sikap dan perilaku. Materi pembelajaran untuk kelas 4 sampai 

6 SD adalah aktivitas pembentukan tubuh, permainan dan modifikasi 

olahraga, kecakapan hidup di alam bebas, dan kecakapan hidup personal 

(kebugaran jasmani serta pembentukan sikap dan perilaku). Materi 

pembelajaran untuk kelas 7 dan 8 SMP meliputi   teknik/keterampilan dasar 

permainan dan olahraga,   senam, aktivitas ritmik, akuatik, kecakapan hidup 

di alam terbuka, dan kecakapan hidup personal (kebugaran jasmani serta 

pembentukan sikap dan perilaku). Materi pembelajaran kelas 9 SMP sampai 

kelas 12 SMU adalah teknik permainan dan olahraga, uji diri/senam, aktivitas 

ritmik, akuatik, kecakapan hidup di alam terbuka dan kecakapan hidup 

personal (kebugaran jasmani serta pembentukan sikap dan perilaku). 
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Struktur materi yang telah diterangkan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah 

ini. 

 
 
 
 
Gambar 1. Struktur Materi Pendidikan Jasmani 
                    (Wuest dan Lombardo, 1994: 65)     
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3. Manajemen Pembelajaran 

Guru perlu membedakan antara kegiatan pengajaran dan manajemen 

kelas. Kegiatan pengajaran meliputi (1) mendiagnosa kebutuhan kelas, 

(2) merencanakan dan mempresentasikan informasi, (3) membuat 

pertanyaan, (4) mengevaluasi kemajuan. Kegiatan manajemen kelas 

terdiri dari (1) menciptakan dan memelihara kondisi kelas, (2) memberi 

pujian terhadap perilaku yang baik, dan (3) mengembangkan hubungan 

guru-siswa. 

 

Keterampilan manajemen kelas merupakan hal yang penting dalam 

pengajaran yang baik. Praktik manajemen kelas yang baik yang 

dilaksanakan oleh guru akan menghasilkan perkembangan 

keterampilan manajemen diri siswa yang baik pula. Ketika siswa telah 

belajar untuk mangatur diri lebih baik, guru akan lebih mudah 

berkonsentrasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

 

Teknik manajemen kelas harus diupayakan agar tidak mengganggu 

aspek pembelajaran dalam pelajaran. Bila direncanakan dengan baik, 

pembelajaran akan bergerak dengan cepat dan lancar dari satu 

kegiatan ke kegiatan lainnya. Manajemen kelas yang efektif akan dapat 

terwujud dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. 
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1) Menetapkan aturan kelas 

Salah satu bagian penting dalam manajemen kelas adalah 

penetapan aturan kelas. Siswa adalah insan yang memiliki 

kebiasaan. Aturan kelas mencakup bagaimana pelajaran dimulai, apa 

tanda yang dipakai untuk mengumpulkan perhatian siswa, apa yang 

diharapkan saat siswa mendengarkan dan mengikuti perintah, 

bekerjasama, saat menggunakan ruangan untuk kegiatan tertentu, 

dan penggunaan yang lainnya. Aturan perilaku tetap ini harus 

diketahui oleh siswa pada awal pertemuan. 

 

2) Memulai kegiatan tepat waktu 

Pemberian suatu tanda mulai segera dilakukan bila kegiatan sudah 

siap untuk dilaksanakan. Banyak waktu akan terbuang bila aturan ini 

tidak ditetapkan. Aba-aba untuk melaksanakan kegiatan jangan 

sampai membingungkan siswa. Contohnya, jangan memberikan 

perintah dengan tanda-tanda yang mirip untuk dua kegiatan yang 

berbeda.   

 

Guru berupaya membawa siswa secara tepat menuju ke suatu 

kegiatan. Guru perlu mengarahkan siswa untuk segera melakukan 

kegiatan secara tepat agar pelajaran berlangsung secara efektif. 

Pelajaran harus dimulai tepat pada waktunya. Ketika siswa masuk 

ruanganau lapangan, pelajaran segera dimulai. 

 

3) Mengatur pelajaran  

Guru harus tetap menjaga kegiatan tetap berlangsung dan tidak 

terganggu oleh kegiatan yang tak terduga. Pergantian antartopik 

harus dilakukan oleh guru secara cermat dan penuh kesadaran. Guru 

perlu memaksimalkan kesempatan keikutsertaan setiap siswa dalam 
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proses pembelajaran. Guru perlu memaksimalkan penggunaan 

peralatan dan mengorganisasikan kelompok agar siswa sebanyak 

mungkin bergerak aktif sepanjang pelajaran. Bila peralatan yang ada 

terbatas jumlahnya, gunakan pendekatan stasion/learning centers, 

dan modifikasi aktivitas. 

 

4) Mengelompokkan siswa  

Guru perlu mengelompokkan siswa agar pembelajaran berlangsung 

secara efektif. Dengan pengelompokkan yang tepat siswa memiliki: 

peluang melakukan aktivitas lebih banyak, bermain dengan jenjang 

kemampuan dan keterampilan yang seimbang.  

 

5) Memanfaatkan ruang dan peralatan  

Guru perlu merencanakan penjagaan dan pemanfaatan peralatan 

dan ruang secara efisien. Peralatan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran harus dipersiapkan dengan baik. Selain hal di atas, 

siswa perlu dibiasakan untuk ikut bertanggung jawab terhadap  

peralatan yang dipergunakan dalam  pembelajaran. 

 

6) Mengakhiri pelajaran    

 Setiap pertemuan pelajaran di dalam maupun di luar kelas harus 

diakhiri tepat pada waktunya dan diupayakan  memberikan kesan 

mendalam bagi siswa.  Dengan kesan yang baik, setiap episoda 

pelajaran akan menjadi lebih bermanfaat dan bermakna. Dengan 

demikian, siswa akan selalu mengingat kegiatan yang dilakukan, dan 

memperoleh pengalaman yang menyenangkan.  

 

 Berdasarkan uraian di atas, karakteristik pendidikan jasmani  SMP dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 
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1. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di 

SMP, yang mempelajari dan mengkaji gerak manusia secara 

interdisipliner. Gerak manusia adalah aktivitas jasmani yang dilakukan 

secara sadar untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan 

keterampilan motorik, mengembangkan sikap dan perilaku agar 

terbentuk gaya hidup yang aktif. Aktivitas jasmani yang dilakukan 

berupa aktivitas bermain, permainan, dan olahraga. 

 

2. Pendidikan jasmani menggunakan pendekatan interdisipliner, karena 

melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti anatomi, fisiologi, psikologi, 

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

jasmani adalah ilmu keolahragaan yang mencakup filsafat olahraga, 

sejarah olahraga, pedagogi olahraga, sosiologi olahraga, fisiologi 

olahraga, dan biomekanika olahraga. 

 

3. Materi pendidikan jasmani berupa kajian terhadap gerak manusia 

yang dikemas dalam muatan yang esensial, faktual, dan aktual. 

Materi ini disampaikan dalam rangka memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk tumbuh dan berberkembang secara proporsional yang 

mencakup ranah psikomotor, jasmani, kognitif, dan afektif.  

 

C. Karakteristik Peserta Didik 

 

Untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif, guru Pendidikan jasmani 

harus memahami dan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa. 

Dengan memahami karakteristik perkembangan siswa, guru akan mampu 

membantu siswa belajar secara efektif. Selama ini seluruh aspek 

perkembangan manusia – psikomotor, kognitif, dan afektif- mengalami 
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perubahan yang luar biasa. Siswa mengalami masa anak-anak, remaja, satu 

periode perkembangan sebagai transisi dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa.  Masa remaja dan perubahan yang menyertainya merupakan 

fenomena yang harus dihadapi guru. Rincian perkembangan aspek 

psikomotor, kognitif, dan afektif disajikan sebagai berikut.   

 

1.    Perkembangan Aspek Psikomotor 

Menurut Bloom dan Krathwohl (Arma Abdoellah dan Agusmanaji, 1994) 

aspek psikomotor menyangkut jasmani, keterampilan motorik yang 

mengintegrasikan secara harmonis sistem syaraf dan otot-otot. Lebih 

lanjut, Wuest dan Lombardo (1994) menyatakan bahwa  perkembangan 

aspek psikomotor siswa ditandai dengan perubahan jasmani dan 

fisiologis secara luar biasa. Salah satu perubahan luar biasa yang dialami 

siswa adalah pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Siswa 

mengalami akselerasi kecepatan proses pertumbuhan, yang biasanya 

disebut dengan pertumbuhan cepat (growth spurt).  Perubahan tinggi 

badan akan diikuti dengan perubahan cepat dalam berat badan. 

Perubahan berat badan menggambarkan perubahan ukuran tulang, otot, 

dan organ tubuh, dan juga proporsi lemak tubuh. 

 

Tulang rangka (skeletal) mengalami perubahan. Saat tumbuh tambah 

matang, tulang bertambah keras. Proporsi tubuh mengalami 

pertumbuhan. Bagian tubuh mengalami pertumbuhan dan pematangan 

pada kecepatan yang berbeda. Remaja biasanya mengalami perbedaan 

proporsi tangan dan lengan, kaki dan tungkai, kepala dan badan, 

sehingga proporsi antar anggota tubuh kelihan tidak sempurna.  

Kekuatan otot meningkat selaras dengan pertumbuhan individu. Jaringan 

adiposa (lemak) mengalami perubahan variasi jumlah dan distribusi. 
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Kondisi ini akan menyebabkan remaja mengeluh bahwa tubuhnya terlalu 

gemuk. 

 

Perubahan lain yang dialami siswa adalah pubertas dan pematangan 

seksual. Perubahan jasmani yang cepat dan beragam akan 

menyebabkan kecemasan bagi sebagian siswa. Selain sistem otot 

rangka dan reproduksi, perubahan terjadi pada sistem fisiologis, seperti 

perubahan ukuran dan berat jantung-paru, perubahan sistem syaraf dan 

percenaan.  

 

Perubahan penting lainnya adalah perkembangan keterampilan motorik. 

Kinerja motorik siswa mengalami penghalusan. Siswa diarahkan untuk 

mengalami pencapaian dan penghalusan keterampilan khusus cabang 

olahraga. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebugaran jasmani 

siswa. Kebugaran terkait dengan kesehatan, seperti kekuatan dan daya 

tahan otot, daya tahan kardiorespirasi, fleksibilitas, dam komposisi tubuh 

perlu mendapatkan perhatian.  

 

 

 

    2.    Perkembangan Aspek Kognitif 

Bloom dan Krathwohl (Arma Abdoellah dan Agusmanaji, 1994) 

menyatakan bahwa aspek kognitif meliputi fungsi intelektual, seperti 

pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Untuk siswa SMP, 

perkembangan kognitif utama yang dialami adalah operasional formal 

yaitu kemampuan berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol 

tertentu. Menurut Wuest dan Lombardo (1994) perkembangan kognitif 

yang terjadi pada siswa meliputi peningkatan fungsi intelektual, 

kapabilitas memori dan bahasa, dan pemikiran konseptual. 
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Perkembangan kematangan intelektual sangat bervariasi, dan 

variabilitasnya perlu mendapatkan perhatian guru saat merencanakan 

pelajaran. Memori remaja ekuivalen dengan memori orang dewasa dalam 

hal kemampuan untuk menyerap, memproses, dan mengungkapkan 

informasi. Siswa mampu berkonsentrasi lebih lama, dan mampu 

mengingat lebih lama apa yang dilihat dan didengar. 

 

Siswa mengalami peningkatan kemampuan mengekpresikan diri. 

Kemampuan berbahasa menjadi lebih baik dan canggih, perbendaharaan 

kata lebih banyak. Ketika remaja mencapai kematangan, mereka akan 

memiliki kemampuan untuk menyusun alasan rasional, menerapkan 

informasi, mengimplementasikan pengetahuan, dan menganalisa situasi 

secara kritis. Karenanya, kemampuan memecahkan masalah dan 

membuat keputusan akan meningkat.  

 

3.    Perkembangan Aspek Afektif 

Menurut Bloom dan Krathwohl (Arma Abdoellah dan Agusmanaji, 1994) 

ranah afektif menyangkut perasaan, moral, dan emosi. Perkembangan 

afektif siswa menurut Wuest dan Lomabardo (1994) mencakup proses 

belajar perilaku yang layak pada budaya tertentu, seperti bagaimana cara 

berinteraksi dengan orang lain, disebut sosialisasi. Sebagian besar 

sosialisasi berlangsung lewat pemodelan dan peniruan perilaku orang 

lain. Pihak yang sangat berpengaruh dalam proses sosialisasi remaja 

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

berpengaruh dari ketiganya bagi remaja adalah teman sebaya.  

 

Siswa mengalami kondisi egosentris, yaitu kondisi yang hanya 

mementingkan pendapatnya sendiri dan mengabaikan pandangan orang 

lain. Remaja banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan penampilan, 
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tindakan dan perasaan, perhatian, dan penampilan dan tindakan diri 

sendiri. Siswa mengalami perubahan persepsi diri selaras dengan 

peningkatan kemampuan kognitif. Persepsi diri akan berkaitan dengan 

persepsi atas kemampuan dan keyakinan yang kuat bahwa ia mampu 

mengerjakan sesuatu, sehingga timbul rasa percaya diri. Selain itu, guru 

perlu memberikan berbagai kesempatan agar siswa mengalami 

keberhasilan dalam melakukan berbagai tugas, sehingga kepuasan diri 

siswa akan tumbuh. Kepuasan diri mengalami perkembangan yang pesat 

selama masa remaja. 

 

Secara emosional, siswa mengalami peningkatan rentang dan intensitas 

emosinya. Remaja belajar untuk mengatur emosi, dengan cara mampu 

mengekspresikan emosi dan mengetahui waktu dan tempat yang tepat 

untuk mengekspresikannya. Siswa belajar memformulasikan sistem nilai 

yang akan dianutnya, sikap terhadap sesuatu. Siswa mengalami proses 

untuk mencapai tingkat pemahaman norma dan moral yang lebih baik. 

 

D.  Pengertian Silabus 

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar 

ke dalam indikator ketercapaian kompetensi, materi pokok, pengalaman 

belajar, dan penilaian. Dengan demikian, silabus pada dasarnya menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

 

1. Kompetensi apa yang harus dicapai siswa yang dirumuskan dalam 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi pokok ; 

2. Bagaimana cara mencapainya, yang dijabarkan dalam pengalaman 

belajar serta alokasi waktu dan sumber belajar yang diperlukan ; dan 

3. Bagaimana mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator 

sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai. 
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E. Pengembangan Silabus 

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau 

berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru 

(PKG), dan Dinas Pendidikan. 

 

1. Guru 

Sebagai tenaga professional yang memiliki tangung jawab langsung 

terhadap kemajuan belajar siswa, seorang guru diharapkan mampu 

mengembangkan silabus sesuai dengan kompentensi mengajarnya 

secara mandiri. Di sisi lain guru lebih mengenal karakteristik siswa dan 

kondisi sekolah serta lingkungannya. 

 

2. Kelompok Guru 

Apabila guru kelas atau guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum 

dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak 

sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru kelas 

atau guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan 

dipergunakan oleh sekolah tersebut 

 

3. Kelompok Kerja Guru (MGMP/PKG) 

Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, 

sebaiknya bergabung dengan sekolah  lain melalui forum MGMP/PKG 

untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan 

oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP/PKG setempat. 

 

4. Dinas Pendidikan 
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Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus 

dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru 

berpengalaman di bidangnya masing-masing. 

 

Dalam pengembangan silabus ini sekolah, kelompok kerja guru, atau dinas 

pendidikan dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, 

atau unit utama terkait yang ada di Departemen Pendidikan Nasional 

 

F. Prinsip Pengembangan Silabus 

 

1. Ilmiah 

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus 

harus benar dan dapat dipertangungjawabkan secara keilmuan. 

 

2. Relevan 

Cakupan, Kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi 

dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, 

sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 

 

3. Sistematis 

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional 

dalam mencapai kompetensi. 

 

4. Konsisten 

Ada hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 

penilaian. 

 

5. Memadai 
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Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, 

dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapain kompetensi 

dasar 

 

6. Aktual dan Kontekstual 

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sistem 

penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni 

mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

 

7. Fleksibel 

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta 

didik, pendidikan, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan 

tuntutan masyarakat.  Sementara itu, materi ajar ditentukan berdasarkan 

dan atau memperhatikan kultur daerah masing-masing.  Hal ini 

dimaksudkan agar kehidupan peserta didik tidak tercerabut dari 

lingkungannya. 

 

8. Menyeluruh 

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi ( kognitif, 

afektif, psikomotor) 

 

9. Desentralistik 

Pengembangan silabus ini bersifat desentralistik.  Maksudnya bahwa 

kewenangan pengembangan silabus bergantung pada daerah masing-

masing, atau bahkan sekolah masing-masing.   
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G. Tahap-tahap Pengembangan Silabus 

1. Perencanaan 

Tim yang ditugaskaan untuk menyusun silabus terlebih dahulu perlu 

mengumpulkan informasi dan mempersiapkan kepustakan atau referensi 

yang sesuai untuk mengembangkan silabus. Pencarian informasi dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi 

seperti multi media dan internet. 

 

2. Pelaksanaan 

Dalam melaksanakan penyusunan silabus perlu memahami semua 

perangkat yang berhubungan dengan penyusunan silabus, seperti 

Standar Isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang 

bersangkutan dan Standar Kompetensi Lulusan serta Kurikulum Tingkat 

satuan Pendidikan. 

 

3. Perbaikan 

Buram silabus perlu dikaji ulang sebelum digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Pengkajian dapat terdiri atas para spesialis kurikulum, ahli 

mata pelajaran, ahli didaktik-metodik, ahli penilaian, psikolog, 

guru/instruktur, kepala sekolah, pengawas, staf profesional dinas 

pendidikan, perwakilan orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. 

 

4. Pemantapan 

Masukan dari pengkajian ulang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk memperbaiki buram awal. Apabila telah memenuhi kriteria dengan 

cukup baik dpat segera disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan 

dan komunitas sekolah lainnya. 

 

5. Penilaian Silabus 



 

 

134 

134 

Penilaian pelaksanaan silabus perlu dilakukan secara berkala dengan 

mengunakaan model-model penilaian kurikulum. 

Komponen silabus 

Silabus memuat sekurang-kurangnya komponen-komponen berikut ini : 

a. Identitas Silabus 

b. Standar Kompentensi 

c. Kompetensi Dasar 

d. Materi Pokok/Pembelajaran 

e. Kegiatan Belajar Mengajar 

f. Indikator 

g. Penilaian 

h. Alokasi Waktu 

i. Sumber Belajar 

 

Komponen-komponen silabus di atas, selanjutnya dapat disajikan dalam 

contoh format silabus secara horisontal sebagai berikut. 
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Silabus 

Sekolah   :    
Kelas   :   
Semester   :    
Mata Pelajaran :  
Kompetensi Dasar :  
 

 
Kompetensi 

Dasar Materi 
Pokok 

Pengalaman  
Belajar 

Indikator Tema 

Penilaian 
 
 

 
Alokasi 
Waktu 

 
Sumber 
Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Catatan:  
* Pengalaman belajar: Hal-hal pokok yang dilakukan siswa 
* Alokasi waktu: Termasuk alokasi penilaian yang terintegrasi dg 

pembelajaran (n x 35/40/45 menit) 
* Sumber belajar: Buku teks (tanpa menyebut judul dan pengarang dan 

penerbit, alat, bahan, nara sumber, lingkungan, media cetak, media 
elektronik, dsb 

 

Silabus 

Sekolah   :    
Kelas   :   
Semester   :    
Mata Pelajaran :  
Kompetensi Dasar :  
 

 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok 

Pengalaman  
Belajar   

Indikator 
Penilaian 

 
 

 
Alokasi 
Waktu 

 
Sumber 
Belajar 



 

 

136 

136 

Teknik 
Bentuk 
 Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Catatan:  
* Pengalaman belajar: Hal-hal pokok yang dilakukan siswa 
* Alokasi waktu: Termasuk alokasi penilaian yang terintegrasi dg 

pembelajaran (n x 35/40/45 menit) 
* Sumber belajar: Buku teks (tanpa menyebut judul dan pengarang dan 

penerbit, alat, bahan, nara sumber, lingkungan, media cetak, media 
elektronik, dsb 
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H. Langkah-langkah Pengembangan Silabus 

1. Mengisi Identitas 

Identitas adalah sesuatu yang akan diuraikan atau penanda silabus, 

seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas/jurusan, dan semester.  

Identitas silabus ditulis di atas matriks silabus. 

 

2. Menentukan Standar Kompentensi 

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau 

semester untuk mata pelajaran tertentu. Standar Kompetensi yang dipilih 

atau digunakan sesuai dengan yang terdapat dalam Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran. 

Sebelum menentukan atau memilih Standar Kompetensi, penyusun 

terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat 

kesulitan  materi; 

b. keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran; 

c. keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata 

pelajaran. 

d. menuliskan Standar Kompetensi di dalam kolom matriks silabus 

yang tersedia. 

 

3. Menentukan Kompentensi Dasar 

Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk 

menyusun indikator kompetensi. Kompetensi dasar yang digunakan atau 
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dipilih sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Kompetensi dan 

Kompetesi Dasar Mata Pelajaran. 

Sebelum menentukan atau memilih Kompetensi Dasar, penyusun terlebih 

dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat 

kesulitan materi; 

b. keterkaitan antarstandar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran ; 

c. keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata 

pelajaran, 

 

4.  Mengidentifikasi Materi Pokok 

Dalam mengidentifikasi materi pokok harus dipertimbangkan: 

a. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual 

peserta didik 

b. kebermanfaatan bagi peserta didik 

c. struktur keilmuan 

d. kedalaman dan keluasan materi 

e. relevansi dengan kebutuhan peseta didik dan tuntutan lingkungan 

f. alokasi waktu 

 

Selain itu juga harus diperhatikan: 

a. kesahihan (validity): materi memang benar-benar teruji kebenaran dan 

kesahihannya 

b. tingkat kepentingan (Significance): materi yang diajarkan memang benar-

benar diperlukan oleh siswa 

c. kebermanfaatan (utility) : materi tersebut memberikan dasar-dasar 

pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya 
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d. layak dipelajari (learnability): materi layak dipelajari baik dari aspek 

tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi 

setempat. 

e. menarik minat (interest) : materinya menarik minat siswa dan 

memotivasinya untuk mempelajari lebih lanjut. 

- Menuliskan materi pokok yang sudah teridentifikasi di dalam kolom matriks 

silabus yang tersedia. 

 

5.  Mengembangkan Pengalaman Belajar 

Pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan 

siswa dalam berinteraksi dengan bahan ajar. 

Kriteria mengembangkan pengalaman belajar sebagai berikut : 

a. Pengalaman belajar disusun bertujuan untuk memberikan bantuan 

kepada para pendidik, khususnya guru, agar mereka dapat bekerja dan 

melaksanakan proses pembelajaran secara propesional sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 

b. Pengalaman belajar disusun berdasarkan atas satu tuntutan kompetensi 

dasar secara utuh 

c. Pengalaman  belajar memuat rangkaian kegiatan yan harus dilakukan 

oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. 

d. Pengalaman belajar berpusat pada siswa (student centered). Guru harus 

selalu berfikir kegiatan apa yang bisa dilakukan agar siswa memiliki 

kompetensi yang telah di tetapkan 

e. Materi (content) pengalaman belajar dapat berupa pengetahuan, sikap 

dan keterampilan. 

f. Perumusan pengalaman belajar harus jelas materi/konten yang ingin 

dikuasai siswa. 

g. Penentuan urutan langkah pembelajaran sangat penting artinya bagi 

materi-materi yang memerlukan prasyarat tertentu. 
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h. Pendekatan pembelajaran yang di gunakan bersifat spiral (mudah ke 

sukar; konkret ke abstrak;  dekat ke jauh) dan juga memerlukan urutan 

pembelajaran yang berstruktur. 

i. Rumusan pernyataan dalam pengalaman belajar minimal mengandung 

dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar 

siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. 

 

Dalam memilih kegiatan siswa mempertimbangkan hal sebagai berikut: 

a. memberikan peluang bagi siswa untuk mencari, mengolah dan 

menemukan sendiri pengetahuan, di bawah bimbingan guru. 

b. mencerminkan ciri khas dalam pegembangan kemapuan mata pelajaran. 

c. Disesuaikan dengan kemampuan siswa, sumber belajar dan sarana yang 

tersedia 

d. Bervariasi dengan mengkombinasikan kegiatan individu/perorangan, 

berpasangan, kelompok dan klasikal. 

e. Memperhatikan pelayanan terhadap perbedaan individual siswa seperti: 

bakat, minat, kemampuan, latar belakang keluarga, sosial-ekomomi dan 

budaya serta masalah khusus yang dihadapi siswa yang bersangkutan. 

- Mencantumkan pengalaman belajar siswa yang diskenariokan guru di 

dalam kolom matriks silabus yang tersedia. 

 

6.  Merumuskan Indikator 

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang nenunjuk 

tanda-tanda, perbuatan dan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan 

oleh peserta didik. Indikator dirumuskan sesuai dengan karakteristik satuan 

pendidikan, potensi daerah dan peserta didik dan dirumuskan dalam kata 

kerja operasioanl yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian. 

Kriteria indikator sebagai berikut. 
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 Sesuai tingkat perkembangan berfikir siswa 

 Berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

 Memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (Life Skills). 

 Harus dapat menunjukan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh 

(kognitif, afektif dan psikomotor). 

 Memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan 

 Dapat diukur / dapat dikuantifikasi 

 Memperhatikan ketercapaian standar lulusan secara nasional 

 Berisi kata kerja operasional 

 Tidak boleh mengandung pengertian ganda (ambigu). 

 Menuliskan indikator yang sudah ditentukan ke dalam kolom matriks 

silabus yang sudah tersedia. 

 

7.  Menetukan Alokasi waktu 

Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian satu 

Kompetensi dasar, dengan memperhatikan: 

a. Minggu efektif per semester 

b. Alokasi waktu mata pelajaran 

c. Jumlah kompetensi per semester. 

 Jumlah waktu yang diperlukan untuk ketercapaian suatu Standar 

Kompetensi adan atau Kompetensi dasar dituliskan di dalam kolom 

matriks silabus yang tersedia. 

 

8. Menentukan Sumber /Fasilitas/Alat   

 Sumber 

Merupakan rujukan, referensi atau literatur yang digunakan dalam 

menyusun silabus atau pembelajaran. 

 Fasilitas 
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Fasilitas adalah sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran 

yang sifatnya menetap seperti:  lapangan, ruang senam, kolam  

 Alat 

Alat adalah segala sesuatu yang digunakan pembelajaran yang sifatnya 

mudah dipindahkan, misalnya: bola, net, satelkok, matras, boks senam, 

simpai, tongkat, pita  

Sumber /fasilitas/alat ini dicantumkan di dalam kolom matriks silabus 

yang tersedia. 

9.  Penentuan  Penilaian 

Di dalam kegiatan penilaian ini terdapat tiga komponen penting, yang 

meliputi: (a) teknik penilaian, (b) bentuk instrumen, dan (c) contoh instrumen. 

 

a.  Teknik Penilaian  

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis 

dan menafsirkan proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang 

bermakna dalam pengambilan keputusan.  Adapun yang dimaksud dengan 

teknik penilaian adalah cara-cara yang ditenmpuh untuk memperoleh 

informasi mengenai proses dan produk yang dihasilkan pembelajaran yang 

dilakukan oleh peserta didik.  Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan 

dalam rangka penilaian ini, yang secara garis besar dapat dikategorikan 

sebagai teknik tes dan teknik nontes. 

- Teknik tes merupakan cara untuk memperoleh informasi melalui 

pertanyaan yang memerlukan jawaban betul atau salah, sedangkan teknik 

nontes adalah suatu cara untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan 

yang tidak memerlukan jawaban betul atau salah.  

 

Untuk melaksanakan teknik penilaian diperlukan adanya berbagai kriteria 

berikut ini. 
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1) Penulisan jenis penilaian harus disertai dengan aspek-aspek yang akan 

dinilai sehingga memudahkan dalam pembuatan soal-soalnya. 

2) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator. 

3) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan siswa setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, dan 

bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. 

4) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 

Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya 

dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan 

yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. 

5) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindakan perbaikan, berupa 

program remedi. Apabila siswa belum menguasai suatu kompetensi 

dasar, ia harus mengikuti proses pembelajaran lagi, sedang bila telah 

menguasai kompetensi dasar, ia diberi tugas pengayaan. 

6) Siswa yang telah menguasai semua atau hampir semua kompetensi 

dasar dapat diberi tugas untuk mempelajari kompetensi dasar berikutnya. 

7) Dalam sistem penilaian berkelanjutan, guru harus membuat kisi-kisi 

penilaian dan rancangan penilaian secara menyeluruh untuk satu 

semester dengan menggunakan teknik penilaian yang tepat. 

8) Penilaian dilakukan untuk menyeimbangkan berbagai aspek 

pembelajaran: kognitif, afektif dan psikomotorik dengan menggunakan 

berbagai model penilaian, formal dan tidak formal secara 

berkesinambungan. 

9) Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan pelajaran dan 

penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan 

prinsip berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat dan konsisten sebagai 

akuntabilitas publik. 

10) Penilaian merupakan proses identifikasi pencapaian kompetensi dan 

hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang 
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standar yang harus dan telah dicapai disertai dengan peta kemajuan 

hasil belajar siswa. 

11) Penilaian berorientasi pada Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan 

indikator dengan demikian hasil akan memberikan gambaran mengenai 

perkembangan pencapaian kompetensi. 

12) Penilaian dilakukan secara berkelanjutan ( direncanakan dan dilakukan 

terus menerus) guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai 

perkembangan penguasaan kompetensi oleh siswa, baik sebagai efek 

langsung (main effect) maupun efek pengiring (nurturant effect) dari 

proses pembelajarn. 

13) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang 

ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran 

menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi 

harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik 

wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang 

berupa informasi yang dibutuhkan. 

 

b. Bentuk Instrumen 

 Bentuk instrumen yang dapat dikembangkan dapat meliputi instrumen-

instrumen yang erat terkait dengan jenis tes.  Oleh karena itu, bentuk 

instrumen dapat dibedakan menjadi: 

1) Instrumen Tes, dapat berbentuk: esai/uraian, objektif, isian, 

menjodohkan, unjuk kerja 

2) Instrumen Nontes, dapat berupa: lembar observasi, penugasan, 

kuesioner,    

Penentuan dan pencantuman bentuk instrumen ini dapat diperhatikan jenis 

tes apa yang akan digunakan.  Sesudah penentuan instrumen tes telah 

dipandang tepat, selanjutnya instrumen tes itu dituliskan di dalam kolom 

matriks silabus yang tersedia. 
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c. Contoh Instrumen 

Instrumen yang sudah tersusun, selanjutnya diberikan contoh yang dapat 

dituliskan di dalam kolom matriks silabus yang tersedia.  Namun, apabila 

dipandang hal itu menyulitkan karena kolom yang tersedia tidak mencukupi, 

selanjutnya bentuk instrumen penilaian diletakkan di dalam lampiran. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, selanjutnya keseluruhan 

komponen yang semestinya terdapat di dalam suatu silabus mata pelajaran 

dapat dilihat di bawah ini. 
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Silabus 
Sekolah  : SD 
Kelas   : II ( dua ) 
Mata Pelajaran  : Penjasorkes 
Semester  : 1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktikkan variasi gerak melalui permainan dan aktivitas 
jasmani dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kopetensi 
Dasar 

Materi 
pokok 

Kegiatan 
Pembelaj

aran 

Indikat
or 

Tema 

Penilaian 

Wak
tu 

Sumbe
r 

belajar 
dan 
alat 

Teh
nik 

Bent
uk 

Contoh 
instrume

n 

1.1 

Memprakti
kkan gerak 
dasar 
jalan,lari,lo
mpat yang 
bervariasi 
dalam 
permainan 
yang 
menyenan
gkan dan 
nilai kerja 
sama, 
toleransi, 
kejujuran, 
tanggung 
jawab, 
mengharg
ai lawan 
dan 
memahami 
diri sendiri 
 
1.2 
Memprakti
kkan gerak 
dasar 
memutar, 
mengayun, 
menekuk 
lutut dalam 
berbagai 
variasi 
permainan 
sederhana 
serta nilai 
kerjasama, 
toleransi, 
kejujuran, 
tanggung 
jawab, 
mengharg

Pola 
gerak 
lokom
otor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pola 
gerak 
non 
lokom
otor 

> 
Melakuka
n latihan 
latihan 
gerak 
lokomoto
r : Lari 
dan jalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 
Melakuka
n latihan 
gerak 
non 
lokomoto
r : 
Menarik, 
memutar 
badan, 
mengayu
n lengan, 
dan 
menekuk 
lutut 
 

Melaku
kan 
gerak 
dasar 
lokomo
tor 
dalam 
berbagi 
kecepa
tan  
 
 
 
 
 
 
Melaku
kan 
latihan 
gerak 
non 
lokomo
tor 
dalam 
bebaga
i variasi 

Lingkun
gan 

Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 

Prakt
ek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prakt
ek 

1.Lakuka
n jalan 
dari 
pelan ke 
cepat 
2. 
Lakukan 
lari dari 
pelan 
kecepat. 
 
 
 
 
 
 
1. 
Lakukan 
tarik 
menarik 
tangan 
berpasa
ngan 
2. 
Lakukan 
gerakan 
menekuk 
badan 
kedepan. 

2 X 
35 
men
it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 X 
35 
men
it 

Sumbe
r : 
1. Std 
Isi 
2. 
Buku 
Pegan
gan 
 Alat : 
Kardus
, con 
 
 
 
 
 
 
Sumbe
r : 
1. Std 
Isi 
2. 
Buku 
Pegan
gan 
 Alat : 
Kardus
, con 
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ai lawan 
dan 
memahami 
diri sendiri  
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d. Pengembangan Silabus Berkelanjutan 

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh masing-

masing guru. 

 

Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan 

memperhatikan masukan hasil evaluasi belajar, evaluasi proses 

(pelaksanaan pembelajaran) dan evaluasi rencana pembelajaran. 

 

I. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 
Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

Sekolah          : ................................... 

Mata Pelajaran        : ................................... 

Kelas/Semester       : ................................... 

Standar Kompetensi: ................................... 

Kompetensi Dasar   : ................................... 

Indikator                 :  ................................... 

Alokasi Waktu          : … jam pelajaran (… x pertemuan) 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran   : ................................... 

B. Materi Ajar                    : ................................... 

C. Metode Pengajaran      :  ................................... 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

 Pertemuan      1: ................................................ 

 Pertemuan      2: ............................................... 

dst. 

E. Sumber Belajar           : ................................... 
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F. Penilaian Hasil Belajar: ...................................     
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Penjelasan  

 
A. Mencantumkan identitas 

 Nama sekolah 

 Mata Pelajaran 

 Kelas/Semester 

 Standar Kompetensi 

 Kompetensi Dasar 

 Indikator 

 Alokasi Waktu 
Catatan: 

 RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar. 
 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dikutip dari 

silabus. 
 Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi 

dasar yang bersangkutan, yang dinyatakan dalam jam pelajaran 
dan banyaknya pertemuan. Oleh karena itu, waktu untuk 
mencapai suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam 
satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada karakteristik 
kompetensi dasarnya. 

 
 

B. Mencantumkan Tujuan Pembejaran  
Tujuan Pembelajaran berisi  penguasaan kompetensi yang operasional 
yang ditargetkan/dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 
Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang 
operasional dari kompetensi dasar. Apabila rumusan kompetensi dasar 
sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam 
merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri 
atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan.  
 

C. Mencantumkan Materi Ajar  
Materi ajar adalah  materi yang digunakan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Materi ajar dikembangkan dengan mengacu pada materi 
pokok yang ada dalam silabus. 
 

D. Mencantumkan Metode.  
Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula 
diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung 
pada karakteristik pendekatan dan/atau strategi yang dipilih. 
 

E. Mencantumkan Langkah-langkah Kegiatan.  
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Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-
langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah 
kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, 
dan kegiatan penutup. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh 
rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model yang dipilih, 
menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, 
kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup 
tidak harus ada dalam setiap pertemuan.  
   

F. Mencantumkan  Sumber Belajar.  
Pemilihan alat dan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada 
dalam silabus dan dituliskan secara lebih operasional. Misalnya,  
sumber belajar dalam silabus dituliskan buku teks, dalam RPP harus 
dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang 
diacu. 

 
G. Mencantumkan penilaian  

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan 
instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Apabila penilaian 
menggunakan  teknik  tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas 
rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian.  
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BAB XII 
STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Mata Pelajaran      : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek 

pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas 

jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara 

sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan 

di sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani,  olahraga dan kesehatan yang terpilih yang 

dilakukan secara sistematis.  Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan 

untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak 

ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi 

manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang secara alami 

berkembang searah dengan perkembangan zaman. 

Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan makna mutu 

pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan kognitif. 
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Pandangan ini telah membawa akibat terabaikannya aspek-aspek moral, 

akhlak, budi pekerti, seni, psikomotor, serta life skill. Dengan diterbitkannya 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan akan memberikan peluang untuk menyempurnakan kurikulum 

yang komprehensif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-

emosional-sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat 

yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas 

fisik dan psikis  yang seimbang. 

 

B.  Tujuan  

 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih 

2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik. 

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar 

4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-

nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan 

5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, 

kerjasama, percaya diri dan demokratis 

6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 
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orang lain dan lingkungan 

7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang 

bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang 

sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki 

sikap yang positif.  

 

C.    Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendiidikan Jasmani, Olahraga dan  

Kesehatan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. 

eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor,dan manipulatif, 

atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis 

meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya 

2. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya 

3. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa 

alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya 

4. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam 

aerobic serta aktivitas lainnya 

5. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air,  dan renang serta aktivitas lainnya  

6. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan 

lingkungan,  

 berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung 

7. Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap 
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sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman 

yang sehat, mencegah dan merawat cidera, mengatur  waktu istirahat 

yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan  P3K dan UKS. Aspek 

kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke 

dalam semua aspek. 
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D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
 
Kelas I,  Semester 1 
 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mempraktikkan gerak dasar 
ke dalam permainan 
sederhana/ aktivitas 
jasmani dan nilai yang 
terkandung di dalamnya 

1.1  Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari 
dan lompat dalam permainan 
sederhana, serta nilai sportivitas, 
kejujuran, kerjasama, toleransi dan 
percaya diri 

1.2   Mempraktikkan gerak dasar memutar, 
mengayun ataupun menekuk dalam 
permainan sederhana, serta nilai 
sportivitas, kejujuran, kerjasama, 
toleransi dan percaya diri  

1.3   Mempraktikkan gerak dasar lempar 
tangkap dan sejenisnya dalam 
permainan sederhana, serta nilai 
sportivitas, kejujuran, kerjasama, 
toleransi dan percaya diri 

2. Mendemonstrasikan sikap 
tubuh dalam berbagai posisi 

 

2.1  Mendemonstrasikan sikap tubuh 
dalam posisi berdiri  

2.2  Mendemonstrasikan sikap tubuh 
dalam posisi berjalan  

3. Mempraktikkan senam lantai 
sederhana tanpa alat dan 
nilai yang terkandung di 
dalamnya 

3.1  Mempraktikkan gerak keseimbangan 
statis tanpa alat, serta nilai percaya 
diri dan disiplin 

3.2  Mempraktikkan gerak keseimbangan 
dinamis tanpa alat, serta nilai percaya 
diri dan disiplin  

4. Mengungkapkan perasaan 
melalui   gerak berirama dan 
nilai yang terkandung di 
dalamnya 

4.1   Mempraktikkan gerak bebas 
berirama tanpa menggunakan musik 
dan nilai disiplin dan kerjasama 

4.2   Mempraktikkan gerak bebas 
berirama menggunakan musik dan 
nilai disiplin dan kerjasama 

5. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

5.1   Menjaga kebersihan diri yang 
meliputi kuku dan kulit 
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5.2   Mengenal pentingnya imunisasi 

 

 

Kelas I, Semester  2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6.  Mempraktikkan gerak dasar 
ke dalam aktivitas jasmani 
dan nilai yang terkandung di 
dalamnya 

6.1  Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari 
dan lompat ke berbagai arah dengan 
berbagai pola dalam permainan 
sederhana, serta nilai kerjasama, 
kejujuran, tanggung jawab dan 
toleransi 

6.2  Mempraktikkan gerak dasar memutar, 
mengayun, menekuk dalam 
permainan sederhana, dan nilai 
kerjasama, toleransi, kejujuran dan 
tanggung jawab  

6.3  Mempraktikkan gerak dasar 
menangkap obyek berbagai ukuran 
dalam permainan sederhana , dan 
kerjasama, toleransi, kejujuran dan 
tanggung jawab 

 

7.  Membiasakan penampilan 
sikap tubuh dalam berbagai 
posisi 

 

7.1  Membiasakan penampillan sikap 
tubuh  dalam posisi diam  

7.2  Membiasakan penampilkan sikap 
tubuh dalam posisi bergerak 

 

8.  Mempraktikkan gerakan 
senam lantai sederhana 
dan nilai yang terkandung di 
dalamnya 

8.1  Mempraktikkan gerakan senam lantai 
sederhana, serta nilai percaya diri dan 
disiplin 

8.2  Mempraktikkan gerak peregangan 
dan pelemasan dalam kegiatan 
pemanasan sederhana dengan benar 
serta nilai disiplin 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

9.  Menampilkan perasaan 
melalui musik dan gerak 
berirama serta nilai yang 
terkandung di dalamnya 

9.1   Menampilkan gerak bebas berirama 
diorientasikan dengan arah mengikuti 
bunyi-bunyian secara individu, serta 
nilai estetika 

9.2   Menampilkan gerak bebas berirama 
diorientasikan dengan arah 
menggunakan bunyi-bunyian secara 
berpasangan/ kelompok kecil, serta 
nilai estetika 

10. Mempraktikkan dasar-dasar 
pengenalan air dan nilai 
yang terkandung di 
dalamnya*) 

10.1 Mempraktikkan aktivitas dasar di air 

10.2 Mempraktikkan berbagai permainan 
di air  dangkal disertai nilai percaya 
diri, kebersihan, dan disiplin 

 

11. Mempraktikkan pengenalan 
lingkungan sekolah melalui 
aktivitas jasmani  dan nilai 
yang terkandung di 
dalamnya***) 

11.1 Mempraktikkan pengenalan 
lingkungan sekolah secara beregu, 
dan nilai disiplin, kerjasama, dan 
kebersihan lingkungan 

11.2  Mempraktikkan berbagai aktivitas 
jasmani yang menyenangkan di 
lingkungan sekolah, dan nilai disiplin, 
kerja sama dan pola hidup sehat 

11.3  Mempraktikkan pemanfaatan 
makanan dan minuman yang baik 

 

12. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

12.1 Menjaga kebersihan  gigi dan mulut 

12.2 Mengenal makanan sehat 
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Kelas  II, Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Mempraktikkan variasi 
gerak dasar  melalui 
permainan dan aktivitas 
jasmani, dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 

1.1 Mempraktikkan gerak dasar jalan, lari, 
lompat yang bervariasi dalam 
permainan yang menyenangkan dan 
nilai kerjasama, toleransi, kejujuran, 
tanggungjawab, menghargai lawan 
dan menghargai diri sendiri 

1.2 Mempraktikkan gerak dasar memutar, 
mengayun, menekuk lutut dalam 
berbagai variasi permainan sederhana 
serta nilai kerjasama, toleransi, 
kejujuran, tanggungjawab, 
menghargai lawan dan memahami diri 
sendiri 

1.3 Mempraktikkan gerak dasar  
melempar, menangkap, menendang 
dan menggiring bola ke berbagai arah 
dalam permainan sederhana serta 
nilai kerjasama, toleransi, kejujuran, 
tanggungjawab, menghargai lawan 
dan memahami diri sendiri 

 

2.  Mempraktikkan latihan 
dasar kebugaran jasmani 
dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya  

 

2.1  Mempraktikkan satu jenis bentuk 
latihan untuk meningkatkan kekuatan 
otot lengan dan tungkai dengan 
mengikuti  aturan  

2.2  Mempraktikkan berbagai aktivitas 
untuk melatih keseimbangan statis 
dan dinamis, serta nilai  disiplin dan 
estetika 

2.3  Membiasakan bergerak dengan 
benar 

 

3. Mempraktikkan senam 
ketangkasan dasar     dan 
nilai-nilai yang terkandung di 

3.1 Mempraktikkan senam ketangkasan 
sederhana    tanpa menggunakan alat: 
melompat dan meloncat dengan 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

dalamnya isyarat ke berbagai arah  

3.2  Mempraktikkan senam ketangkasan 
dengan menggunakan alat sederhana 
dengan percaya diri 

4. Mempraktikkan 
keterampilan    dasar ritmik 
diorientasikan dengan arah 
dan ruang dan nilai-nilai 
yang terkandung di 
dalamnya 

4.1  Mempraktikkan gerak ritmik ke depan, 
belakang ataupun samping secara 
berpasangan dengan diiringi musik , 
dan nilai kerja sama    

4.2  Mempraktikkan gerak ritmik 
diorientasikan dengan ruang secara 
beregu tanpa menggunakan musik, 
serta nilai disiplin dan kerja sama 

5. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

5.1  Menjaga kebersihan rambut, hidung, 
dan telinga 

5.2  Memilih makanan bergizi  

 

 
 
Kelas II , Semester 2 
 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Mempraktikkan gerak dasar 
kebugaran jasmani dan nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya 

 

6.1 Mempraktikkan latihan dasar   untuk 
meningkatkan kekuatan otot dada, otot 
punggung, dengan mengikuti aturan  

6.2 Mempraktikkan latihan dasar untuk 
melatih kelentukan persendian 
anggota badan bagian atas dengan 
mengikuti aturan  

 

7. Mempraktikkan senam 
ketangkasan sederhana dan  
nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya 

 

7.1 Mempraktikkan dua bentuk senam 
ketangkasan: melompat dan berputar 
90 derajat saat di udara, melompati 
benda sesuai dengan kemampuan 
serta memperhatikan faktor 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

keselamatan 

7.2  Mempraktikkan rangkaian gerak 
senam ketangkasan sederhana: 
berjalan dan berguling ke depan, 
memindahkan berat tubuh dari satu 
titik ke titik yang lain dengan kontrol 
yang baik 

 

8.  Mempraktikkan 
keterampilan dasar ritmik 
diorientasikan dengan arah 
dan ruang dengan 
menggunakan atau tanpa 
musik, memiliki 
pengetahuan dan nilai-nilai 
yang terkandung di 
dalamnya 

8.1 Mempraktikkan keterampilan dasar 
gerak ritmik yang berorientasi pada 
arah dan ruang secara berpasangan, 
menggunakan atau tanpa musik, serta 
nilai kerjasama, dan disiplin 

8.2 Mempraktikkan keterampilan dasar 
gerak ritmik yang berorientasi pada 
arah dan ruang secara beregu 
menggunakan atau tanpa musik serta 
nilai kerjasama, dan disiplin 

9.  Mempraktikkan gerak dasar 
renang, dan nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya*) 

 

9.1   Mempraktikkan gerak lengan dan 
tungkai untuk mengangkat tubuh di 
dalam air 

9.2    Mempraktikkan keseimbangan 
tubuh dan penyelamatan diri di air 
serta memperhatikan faktor 
keselamatan diri dan orang lain, serta 
nilai kebersihan 

9.3   Mempraktikkan gerak dasar renang: 
mengapung, menenggelamkan diri di 
dalam air, dan bernapas, serta nilai 
disiplin  

 

10. Mempraktikkan kegiatan 
jasmani di lingkungan di 
sekitar sekolah, dan nilai-
nilai yang terkandung di 

10.1 Mempraktikkan berbagai aktivitas 
fisik di lingkungan sekolah dan nilai 
kebersihan, kesehatan dan 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

dalamnya***) 

 

keselamatan 

10.2  Mengikuti rambu-rambu perjalanan 
di lingkungan sekolah secara beregu 
dan memperhatikan faktor 
keselamatan, kerjasama dan disiplin 

10.3  Membiasakan menggunakan 
pakaian dan sepatu yang sesuai 

11. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

11.1  Menjaga kebersihan tangan dan 
kaki 

11.2  Mengenal cara makan sehat 
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Kelas III, Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mempraktikkan berbagai 
kombinasi gerak dasar 
melalui permainan  dan nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya  

 

1.1  Mempraktikkan kombinasi berbagai 
pola gerak jalan dan lari dalam 
permainan sederhana, serta aturan 
dan kerja sama 

1.2  Mempraktikkan kombinasi berbagai 
gerak mengayun, membungkuk dan 
menekuk dalam permainan 
sederhana, serta aturan, dan kerja 
sama 

1.3   Mempraktikkan kombinasi gerak 
dasar melempar, menangkap dan 
menendang dengan koordinasi yang 
baik dalam  permainan 
sederhana,serta aturan, dan kerja 
sama  

 

2. Mempraktikkan aktivitas 
kebugaran jasmani secara 
sederhana dan nilai nilai 
yang terkandung 
didalamnya 

2.1 Mempraktikkan berbagai bentuk 
latihan untuk meningkatkan 
kekuatan otot-otot bahu dan dada 
secara sederhana serta nilai disiplin 

2.2   Mempraktikkan berbagai bentuk 
latihan untuk meningkatkan daya 
tahan secara sederhana serta nilai 
disiplin 

 

3. Mempraktikkan gerak senam 
lantai, senam ketangkasan 
dasar dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 

 

3.1   Mempraktikkan keseimbangan dalam 
bentuk senam lantai dasar, serta nilai 
keselamatan, disiplin dan keberanian 

3.2   Mempraktikkan gerak kombinasi 
senam ketangkasan dasar, serta nilai 
keselamatan, disiplin dan keberanian 

4.   Mempraktikkan gerak dasar 
melaului aktivitas ritmik dan 
nilai-nilai yang terkandung 

4.1  Mempraktikkan gerak dasar 
mengayun dan menekuk lutut dalam 
aktivitas ritmik sederhana tanpa 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

didalamnya musik, serta nilai percaya diri dan 
disiplin 

4.2  Mempraktikkan gerak dasar 
mengayun dan menekuk lutut dalam 
aktivitas ritmik sederhana beregu 
tanpa atau dengan iringan musik, 
serta nilai percaya diri, disiplin dan 
kerja sama 

5. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

5.1  Menjaga kebersihan pakaian 

5.2  Mengenal kebutuhan tidur dan 
istirahat 

 

 

Kelas III, Semester  2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6.  Mempraktikkan berbagai 
gerak dasar dalam 
permainan sederhana dan 
nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya  

6.1 Mempraktikkan kombinasi gerak 
dasar jalan, lari dan lompat dengan 
koordinasi yang baik dalam 
permainan sederhana, serta nilai 
kerjasama, toleransi, kejujuran, 
tanggung jawab dan menghargai 
lawan atau diri sendiri 

6.2 Mempraktikkan kombinasi gerak 
memutar, menekuk lutut, mengayun 
lengan dan meliukkan badan dengan 
koordinasi gerak yang baik dalam 
permainan sederhana, serta nilai 
kerjasama dan menghargai lawan 
atau diri sendiri 

6.3  Mempraktikkan kombinasi    gerak 
dasar memvoli,   memantulkan, 
menendang, dan       mengontrol bola 
dengan koordinasi      yang baik 
dalam permainan sederhana, serta 
nilai kerjasama, toleransi, tanggung 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

jawab, menghargai  lawan atau diri 
sendiri,  dan  bersedia berbagi    
tempat dan peralatan dalam bermain 

7. Mempraktikkan latihan dasar 
kebugaran jasmani dan nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya 

7.1  Mempraktikkan berbagai bentuk 
latihan untuk meningkatkan 
kelentukan dan kelenturan, serta nilai 
disiplin, dan keselamatan 

 

7.2  Mempraktikkan berbagai bentuk 
latihan untuk meningkatkan 
koordinasi gerak, dan nilai disiplin 

 

8. Mempraktikkan senam 
ketangkasan dasar dan nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya 

 

8.1 Mempraktikkan senam  ketangkasan 
sederhana tanpa alat, dan nilai disiplin  

8.2 Mempraktikkan senam ketangkasan 
yang agak kompleks menggunakan 
alat, dan nilai disiplin, 

 

9.  Mempraktikkan gerak ritmik 
dasar yang berorientasi 
dengan arah, ruang, dan 
waktu dengan atau tanpa 
musik, dan nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya 

 

9.1 Mempraktikkan gerak lokomotor 
dalam gerak ritmik diorientasikan 
pada arah, ruang, dan waktu secara 
individual dengan atau tanpa 
menggunakan musik, serta nilai 
percaya diri dan disiplin 

9.2 Mempraktikkan gerak lokomotor 
dalam aktivitas ritmik yang 
berorientasi pada arah, ruang dan 
waktu secara beregu dengan atau 
tanpa menggunakan musik, serta nilai 
percaya diri, 
disiplin dan kerjasama 

 

10. Mempraktikkan gerak dasar 
renang gaya dada, dan 
nilai-nilai yang terkandung 

10.1  Mempraktikkan gerak dasar 
meluncur, menggerakkan tungkai, 
menggerakkan lengan dan nilai 



 

 166 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

didalamnya*) 

 

kebersihan 

10.2  Mempraktikkan cara bernapas 
renang gaya dada dan nilai 
kebersihan  

10.3  Mengkombinasikan gerakan lengan 
dan tungkai renang gaya dada dan 
nilai kebersihan 

 

11. Mempraktikkan 
pemanfaatan lingkungan 
sekitar sekolah untuk 
aktivitas jasmani dan nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya***) 

 

11.1 Mempraktikkan gerak lokomotor 
dalam mengikuti jejak dan nilai 
disiplin, kerjasama, memperhatikan 
faktor keselamatan 

11.2 Mempraktikkan pemilihan  tempat 
yang aman untuk bermain di 
lingkungan sekolah 

11.3 Mempraktikkan penjagaan  
keselamatan diri dan orang lain 
selama melakukan aktivitas di 
lingkungan sekitar sekolah, dan nilai 
kebersihan 

 

12. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

12.1 Mengenal bahaya penyakit diare, 
demam berdarah dan influenza 

12.2 Mengenal cara menggunakan 
peturasan 
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Kelas  IV, Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mempraktikkan gerak dasar 
permainan sederhana dan 
olahraga dan nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya 

1.1 Mempraktikkan gerak dasar dalam 
permainan bola kecil sederhana 
dengan peraturan yang dimodifikasi, 
serta nilai kerjasama tim, sportivitas, 
dan kejujuran**) 

1.2 Mempraktikkan gerak dasar atletik  
sederhana, serta nilai semangat, 
percaya diri dan disiplin**) 

1.3. Mempraktikkan gerak dasar 
permainan bola besar sederhana 
dengan peraturan yang dimodifikasi, 
serta nilai kerja  sama, sportivitas, dan 
kejujuran**) 

 

2.  Mempraktikkan   latihan  
untuk meningkatkan 
kebugaran dan     nilai-nilai  
yang terkandung di dalamnya 

2.1 Mempraktikkan aktivitas        
permainan sederhana    untuk melatih  
daya  tahan  dan   kekuatan otot, 
serta nilai   kerja   keras, dan disiplin  

2.2 Mempraktikkan aktivitas permainan 
untuk melatih kelenturan dan 
koordinasi, serta nilai kerja keras, dan 
disiplin 

 

3. Mempraktikkan berbagai 
bentuk latihan senam lantai 
yang lebih kompleks dan nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya 

 

3.1 Mempraktikkan kombinasi gerak 
senam lantai tanpa alat dengan 
memperhatikan  faktor keselamatan, 
dan nilai disiplin serta keberanian 

3.2 Mempraktikkan kombinasi gerak 
senam lantai dengan alat  dengan 
memperhatikan  faktor keselamatan, 
dan nilai disiplin serta keberanian 

 

4. Mempraktikkan keterampilan 
gerak ritmik terstruktur secara 

4.1  Mempraktikkan gerak ritmik 
diorientasikan  pada arah, ruang dan 
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beregu tanpa dan dengan 
menggunakan musik dan  
nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya 

waktu secara beregu menggunakan 
musik,serta nilai estetika 

4.2  Mempraktikkan keterampilan gerak 
ritmik terstruktur secara beregu tanpa 
menggunakan musik, serta nilai 
estetika 

 

5. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

5.1  Menjaga kebersihan lingkungan 
rumah dan sekolah 

5.2  Membiasakan membuang sampah 
pada tempatnya  

 

 

Kelas IV, Semester  2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6.  Mempraktikkan gerak dasar 
ke dalam permainan dan 
olahraga dan nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya 

6.1 Mempraktikkan gerak dasar berbagai 
gerakan yang bervariasi dalam  
permainan bola kecil beregu dengan 
peraturan yang dimodifikasi,  serta 
nilai kerja sama regu, sportivitas, dan 
kejujuran**) 

6.2  Mempraktikkan gerak dasar berbagai 
gerakan yang bervariasi dalam  
permainan bola besar beregu dengan 
peraturan yang dimodifikasi,  serta 
nilai kerja sama regu, sportivitas, dan 
kejujuran**) 

 6.3   Mempraktikkan gerak dasar atletik 
yang dimodifikasi:  lompat, loncat dan 
lempar, dengan memperhatikan nilai-
nilai pantang menyerah, sportifitas, 
percaya diri, dan kejujuran**) 
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7.  Mempraktikkan latihan 
kebugaran yang lebih 
kompleks untuk 
meningkatkan keterampilan 
dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 

7.1    Mempraktikkan aktivitas dan 
permainan untuk  melatih daya tahan 
dan kekuatan dengan kecepatan dan 
kualitas gerak yang meningkat, serta 
nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, 
dan kejujuran  

7.2   Mempraktikkan aktivitas dan 
permainan untuk melatih kelentukan 
dan koordinasi dengan kecepatan 
dan kualitas gerak  yang meningkat, 
serta nilai kerja keras, disiplin, kerja 
sama, dan kejujuran 

 

8.  Mempraktikkan senam lantai 
dengan kompleksitas 
gerakan yang lebih tinggi, 
dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya   

8.1 Mempraktikkan senam lantai tanpa 
menggunakan alat dengan koordinasi 
yang baik serta nilai kerja sama dan 
estetika 

8.2  Mempraktikkan senam  ketangkasan 
dengan menggunakan alat dengan 
koordinasi yang  baik serta nilai  
disiplin dan kerja sama 

 

9.  Mempraktikkan keterampilan 
gerak ritmik terstruktur 
secara beregu tanpa dan 
dengan menggunakan musik, 
serta nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya 

9.1 Mempraktikkan keterampilan gerak 
ritmik terstruktur (misal SKJ) secara 
beregu menggunakan musik, serta 
nilai kerja sama, disiplin dan estetika.  

9.2 Memperbaiki kesalahan gerak dalam 
gerak ritmik terstruktur (misal SKJ) 
secara beregu menggunakan musik, 
serta nilai kerja sama,disiplin dan 
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estetika 

10.  Mempraktikkan gerak dasar 
renang gaya bebas dan nilai-
nilai yang terkandung 
didalamnya *) 

10.1 Mempraktikkan gerak dasar; 
meluncur, menggerakkan tungkai, 
menggerakkan lengan serta nilai 
kebersihan 

10.2 Mempraktikkan cara bernapas 
dalam renang gaya bebas 

10.3 Mengkombinasaikan gerakan lengan 
dan tungkai renang gaya bebas 

10.4 Mempraktikkan dasar-dasar  
keselamatan di air 

11. Mempraktikkan kegiatan 
berkemah di lingkungan 
sekitar sekolah dan nilai-nilai 
yang terkandung 
didalamnya***) 

11.1  Mempraktikkan berbagai 
keterampilan yang sesuai untuk  
kegiatan perkemahan, serta nilai 
kerja sama, tanggungjawab, disiplin, 
dan mengikuti aturan 

11.2 Mempraktikkan aktivitas jasmani 
yang berisi tantangan dalam 
perkemahan 

11.3  Mempraktikkan pola hidup sehat 

 

12. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

12.1 Mengenal berbagai upaya dalam 
menjaga kebersihan lingkungan 

12.2 Menjaga kebersihan lingkungan  
terhadap sumber penularan penyakit 
seperti nyamuk dan unggas 
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Kelas V,  Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Mempraktikkan berbagai 
variasi gerak dasar ke dalam 
permainan dan olahraga 
dengan peraturan yang 
dimodifikasi serta nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya 

1.1  Mempraktikkan variasi gerak dasar 
ke dalam modifikasi permainan bola 
kecil, serta nilai kerjasama, 
sportivitas, dan kejujuran**) 

1.2  Mempraktikkan variasi gerak dasar 
ke dalam modifikasi permainan bola 
besar, serta nilai kerjasama, 
sportivitas, dan kejujuran**) 

1.3   Mempraktikkan variasi gerak dasar 
ke dalam modifikasi atletik, serta nilai 
semangat, sportivitas, percaya diri 
dan kejujuran**) 

 

2.  Mempraktikkan latihan dasar 
kebugaran jasmani dan nilai-
nilai yang terkandung 
didalamnya 

2.1  Mempraktikkan aktivitas untuk 
kekuatan otot-otot anggota badan 
bagian atas, serta nilai kerja keras, 
disiplin, kerjasama, dan kejujuran 

2.2  Mempraktikkan aktivitas untuk 
kecepatan dan kualitas gerak yang 
meningkat,  serta nilai kerja keras, 
disiplin, kerjasama, dan kejujuran 

3. Mempraktikkan berbagai 
bentuk senam ketangkasan 
dengan kontrol yang baik, dan 
nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya 

3.1  Mempraktikkan latihan peregangan 
dan pelemasan yang benar sebelum 
memulai aktivitas senam,serta nilai 
percaya diri, dan disiplin  

3.2  Mempraktikkan bentuk-bentuk 
senam ketangkasan dalam 
meningkatkan koordinasi dan nilai 
nilai percaya diri dan disiplin 

 

 

4.   Mempraktikkan berbagai 
gerak dasar dalam gerak 
ritmik, dan nilai-nilai yang 

4.1 Mempraktikkan pola jalan, lari dan 
lompat dalam gerak ritmik, serta nilai 
kerjasama, percaya diri, dan disiplin 
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terkandung di dalamnya 4.2 Mempraktikkan kombinasi pola gerak 
jalan, lari dan  lompat dalam gerak 
ritmik, serta nilai kerjasama, percaya 
diri, dan disiplin 

 

5.  Menerapkan budaya hidup 
sehat 

5.1 Mengenal cara menjaga kebersihan 
alat reproduksi 

5.2 Mengenal berbagai bentuk 
pelecehan seksual 

5.3 Mengenal cara menjaga diri dari 
pelecehan seksual 

 

Kelas V,  Semester  2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Mempraktikkan   berbagai  
variasi gerak dasar ke dalam 
permainan dan olahraga 
dengan peraturan yang 
dimodifikasi dan nilai-nilai 
yang terkandung didalamnya 

 

6.1 Mempraktikkan variasi teknik dasar 
salah satu permainan dan olahraga 
bola besar, serta nilai kerja sama, 
sportivitas, dan kejujuran**) 

6.2 Mempraktikkan variasi teknik dasar 
ke dalam modifikasi permainan bola 
kecil,  serta nilai kerja sama, 
sportivitas, dan kejujuran**) 

6.3 Mempraktikkan variasi teknik dasar 
atletik yang dimodifikasi, serta nilai 
semangat, sportivitas, kerjasama, 
percaya diri dan kejujuran**) 

7. Mempraktikkan latihan dasar 
kebugaran jasmani dan nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya 

7.1 Mempraktikkan aktivitas untuk 
kekuatan otot-otot anggota badan 
bagian bawah, serta nilai kerja keras, 
disiplin, kerjasama, dan kejujuran 

7.2 Mempraktikkan aktivitas untuk 
kelincahan dengan kualitas gerak 
yang meningkat , serta nilai kerja 
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keras, disiplin, kerjasama, dan 
kejujuran 

8. Mempraktikkan berbagai 
bentuk senam ketangkasan 
dengan koordinasi yang baik, 
dan  nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 

 

8.1 Mempraktikkan sebuah rangkaian 
gerak senam ketangkasan dengan 
konsisten, tepat, dan koordinasil yang 
baik, serta nilai keselamatan, disiplin, 
dan keberanian. 

 

8.2 Mempraktikkan bentuk-bentuk 
rangkaian gerak senam ketangkasan 
dengan koordinasi dan kontrol yang 
baik, serta nilai keselamatan, disiplin, 
dan keberanian 

9. Mempraktikkan kombinasi 
berbagai gerak dasar dalam 
gerak berirama dan  nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya 

 

9.1  Mempraktikkan kombinasi pola gerak 
mengayun, menarik, menekuk, 
meliuk, memutar dalam gerak 
berirama , serta nilai kerja sama, 
percaya diri, dan disiplin 

9.2 Mempraktikkan satu pola gerak 
berirama terstruktur dengan konsisten 
dan lancar serta nilai kerjasama, 
percaya diri, dan disiplin 

 

10. Mempraktikkan gerak dasar 
renang gaya punggung, dan  
nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya*) 

 

10.1 Mempraktikkan gerak dasar renang 
gaya punggung: meluncur, 
menggerakkan tungkai, 
menggerakkan lengan, serta nilai 
kebersihan, keberanian dan percaya 
diri 

10.2   Mempraktikkan kombinasi gerakan 
lengan dan tungkai renang gaya 
punggung, serta nilai keberanian dan 
percaya diri\ 

11. Mempraktikkan penjelajahan 
di linkungan sekitar sekolah, 
dan nilai-nilai yang 

11.1 Mempraktikkan pembuatan  rencana 
kegiatan penjelajahan 
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terkandung di dalamnya***) 

 

11.2 Mempraktikkan berbagai 
keterampilan gerak dalam kegiatan 
penjelajahan di lingkungan sekolah 
yang sehat, serta nilai kerjasama, 
disiplin, keselamatan, kebersihan, 
dan etika 

12. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

12.1 Mengenal bahaya merokok bagi 
kesehatan 

12.2 Mengenal bahaya miruman keras 

 



 

 175 

Kelas  VI, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mempraktikkan berbagai 
gerak dasar permainan dan 
olahraga dengan peraturan 
yang dimodifikasi, dan nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya 

 

1.1  Mempraktikkan gerak dasar salah 
satu permainan bola kecil dengan 
koordinasi dan kontrol yang baik 
dengan peraturan yang dimodifikasi, 
serta nilai kerjasama, sportivitas, dan 
kejujuran**) 

1.2  Mempraktikkan gerak dasar salah 
satu permaian bola besar dengan 
koordinasi dan kontrol yang baik 
dengan peraturan yang dimodifikasi, 
serta nilai kerjasama, sportivitas, dan 
kejujuran**) 

1.3  Mempraktikkan koordinasi gerak 
dasar dalam teknik lari, lempar dan 
lompat dengan peraturan 
yangdimodifikasi, serta nilai 
semangat, sportivitas, percaya diri 
dan kejujuran 

 

2. Mempraktikkan latihan 
peningkatan kualitas jasmani 
(komponen kebugaran 
jasmani), dan 
 nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya 

 

2.1  Mengidentifikasi anggota tubuh yang 
perlu dilatih untuk memperbaiki 
postur  

2.2  Mempraktikkan berbagai latihan 
untuk memperbaiki cacat jasmani 
bukan bawaan, serta nilai 
keselamatan, disiplin, dan kerja keras 

2.3  Mempraktikkan jenis latihan yang 
sesuai untuk mempertahankan dan 
memperbaiki postur tubuh, serta nilai 
keselamatan, disiplin, kerjakeras 
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3. Mempraktikkan kombinasi 
senam lantai dan senam 
ketangkasan dalam bentuk 
sederhana, dan nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya 

3.1  Mempraktikkan pemanasan dan 
pendinginan sebelum dan sesudah 
melaksanakan aktivitas senam 

 

 3.2   Mempraktikkan rangkaian senam 
lantai dan senam ketangkasan 
dengan gerakan yang lebih halus, 
jelas dan lancar, serta nilai percaya 
diri, disiplin dan estetika 

4.  Mempraktikkan rangkaian 
gerak ritmik sederhana 
berpasangan, dan beregu, 
serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 

4.1  Mempraktikkan rangkaian gerak 
ritmik sederhana menggunakan gerak  
jalan dan lompat secara 
berpasangan, serta nilai kerja sama,  
disiplin dan estetika 

4.2  Mempraktikkan rangkaian gerak 
ritmik sederhana beregu dengan 
kompak, serta nilai kerjasama, 
disiplin dan estetika 

 

5. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

5.1  Mengenal bahaya narkoba 

5.2  Mengenal cara menghindari bahaya 
narkoba 

 

 

Kelas  VI, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Mempraktikkan berbagai 
gerak dasar ke dalam 
permainan dan olahraga 
dengan peraturan yang 
dimodifikasi, dan nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya 

6.1 Mempraktikkan penerapan teknik 
dasar salah satu permainan dan 
olahraga bola besar dengan peraturan 
yang dimodifikasi, serta nilai kerja 
sama, sportivitas dan kejujuran**) 

6.2 Mempraktikkan penerapan teknik 



 

 177 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 dasar salah satu permainan dan 
olahraga bola kecil dengan peraturan 
yang dimodifikasi, serta nilai kerja 
sama, sportivitas dan kejujuran**)  

6.3 Mempraktikkan pengembangan 
koordinasi beberapa nomor teknik 
dasar atletik dengan peraturan yang 
dimodifikasi, serta nilai sportivitas, 
percaya diri dan kejujuran**) 

7.Mempraktikkan latihan 
peningkatan kualitas 
kebugaran jasmani dan  nilai-
nilai yang terkandung di 
dalamnya  

 

7.1 Mempraktikkan sikap hidup sehat 
untuk          memelihara kondisi 
kesehatan 

7.2 Mempraktikkan peregangan otot dan 
pelemasan persendian dengan baik 
sebelum latihan, serta nilai disiplin. 

7.3 Mempraktikkan aktivitas kondisi fisik 
secara terencana dan sungguh 
sungguh 

7.4 Mempraktikkan aktivitas secara 
berkelanjuatan dalam rangka 
meningkatkan kebugaran , serta nilai 
keselamatan, disiplin dan kerja keras 

8.  Mempraktikkan kombinasi 
senam lantai dan senam 
ketangkasan dalam bentuk 
sederhana, dan nilai-nilai 
yang terkandung di 
dalamnya 

 

8.1 Mempraktikkan kombinasi gerak 
senam lantai dan senam ketangkasan 
dengan konsisten, dan kontrol yang 
baik, serta nilai keselamatan,disiplin, 
dan kerjasama 

8.2 Mempraktikkan kombinasi bentuk-
bentuk senam lantai dan senam 
ketangkasan dengan koordinasi, dan 
kontrol yang baik, serta nilai 
keselamatan, disiplin, dan kerjasama 
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9.  Mempraktikkan rangkaian 
gerak ritmik sederhana 
secara berpasangan maupun 
beregu, dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya 

  

9.1 Mempraktikkan  gerak  ritmik 
sederhana di tempat dengan 
gerakan membungkuk, menekuk 
maupun meliuk secara berpasangan 
dan beregu, serta nilai kerja sama, 
disiplin, dan estetika 

9.2 Mempraktikkan kombinasi gerak 
ritmik sederhana  dengan jalan dan 
lompat secara  berpasangan dan 
beregu, serta nilai kerja sama, 
disiplin, dan estetika 

 

10. Mempraktikkan gerak dasar 
salah satu gaya renang 
dengan koordinasi gerak 
yang baik, dan nilai-nilai 
yang terkandung di 
dalamnya*) 

 

10.1    Mempraktikkan gerak dasar 
meluncur, menggerakkan tungkai 
maupun lengan  renang gaya dada 
dengan koordinasi gerak yang lebih 
baik serta nilai keberanian, disiplin, 
dan kebersihan 

10.2   Mempraktikkan cara bernapas 
salah satu gaya renang, serta nilai 
keberanian, disiplin, dan kebersihan 

10.3 Mempraktikkan kombinasi gerakan 
lengan dan tungkai dalam renang 
gaya dada, serta  nilai keberanian 
dan disiplin 

10.4 Mempraktikkan dasar-dasar 
keselamatan di air 

11. Mempraktikkan penjelajahan 
dan perkemahan di alam 
bebas, serta nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya***) 

 

11.1  Mempraktikkan  aktivitas 
penjelajahan di alam bebas secara 
sederhana, serta nilai kerja sama, 
tanggung jawab, disiplin, dan 
keselamatan 

11.2  Mempraktikkan pemasangan 
kemah bersama, serta nilai kerja 
sama, tanggung jawab, disiplin, dan 
keselamatan 
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12. Menerapkan budaya hidup 
sehat 

12.1 Mengenal cara menolak ajakan 
menggunakan narkoba 

12.2 Mengenal cara menolak perlakuan 
pelecehan seksual 

 

    
   Keterangan 

1. *) Diajarkan sebagai kegiatan pilihan, disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi sekolah 

 **) Materi pilihan, disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang tersedia  

        ***) Diajarkan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam semester 1 

dan atau   semester 2 

2. Untuk pembinaan peserta didik ynag berminat terhadap salah satu atau 

beberapa cabang tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan ekstra 

kurikuler 

 
 

E. Arah Pengembangan 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk 

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan 

pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan 

Standar Penilaian. 
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BAB XIII 

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 

 

Satuan Pendidikan  :   Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) 

Mata Pelajaran :   Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek 

pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas 

jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara 

sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan 

di sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani,  olahraga dan kesehatan yang terpilih yang 

dilakukan secara sistematis.  Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan 

untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak 

ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi 
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manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang secara alami 

berkembang searah dengan perkembangan zaman. 

Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan makna mutu 

pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan kognitif. 

Pandangan ini telah membawa akibat terabaikannya aspek-aspek moral, 

akhlak, budi pekerti, seni, psikomotor, serta life skill. Dengan diterbitkannya 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan akan memberikan peluang untuk menyempurnakan kurikulum 

yang komprehensif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-

emosional-sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat 

yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas 

fisik dan psikis  yang seimbang. 

 

B. Tujuan  

      Mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

8. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih 

9. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik. 

10. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar 

11. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-
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nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan 

12. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, 

kerjasama, percaya diri dan demokratis 

13. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan 

14. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang 

bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang 

sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki 

sikap yang positif 

  

C.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendiidikan Jasmani, Olahraga dan  

Kesehatan untuk jenjang SMP / MTs adalah sebagai berikut. 

8. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. 

eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor,dan manipulatif, 

atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis 

meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya 

9. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya 

10. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa 

alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya 

11. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam 

aerobic serta aktivitas lainnya 

12. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air,  dan renang serta aktivitas lainnya  
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13. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan 

lingkungan,  

 berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung 

14. Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap 

sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman 

yang sehat, mencegah dan merawat cidera, mengatur  waktu istirahat 

yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan  P3K dan UKS. Aspek 

kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke 

dalam semua aspek.  

 

D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Kelas  VII, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mempraktikkan berbagai teknik 

dasar permainan dan olahraga , 

dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya 

 

1.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan 

dengan koordinasi yang baik , serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, 

keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan 

peralatan**) 

1.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola kecil lanjutan 

dengan koordinasi yang baik , serta nilai 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

kerjasama, toleransi, percaya diri, 

keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan 

**) 

1.3 Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar  atletik  serta nilai toleransi, 

percaya diri, keberanian, menjaga 

keselamatan diri dan orang lain, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan. 

**) 

1.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan 

olahraga bela diri lanjutan dengan 

koordinasi yang baik  serta nilai 

keberanian, kejujuran, menghormati 

lawan dan percaya diri **) 

 

2. Mempraktikkan latihan kebugaran 

jasmani , dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

 

2.1  Mempraktikkan jenis latihan kekuatan 

dan daya tahan otot  serta nilai disiplin 

dan tanggung jawab 

2.2 Mempraktikkan latihan daya tahan 

jantung dan paru-paru , serta nilai 

disiplin dan tanggung jawab 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 

3. Mempraktikkan senam dasar 

dengan teknik  dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

 

3.1 Mempraktikkan senam dasar dengan 

bentuk latihan keseimbangan bertumpu 

pada kaki , serta nilai disiplin, 

keberanian, dan tanggung jawab 

3.2 Mempraktikkan senam dasar dengan 

bentuk latihan keseimbangan bertumpu 

selain kaki  serta nilai disiplin, 

keberanian dan  tanggung jawab 

 

4   Mempraktikkan senam irama 

tanpa alat , dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

4.1 Mempraktikkan teknik dasar senam 

irama tanpa alat, gerak langkah kaki 

mengikuti irama , serta nilai disiplin, 

estetika, toleransi dan keluwesan 

4.2 Mempraktikkan teknik dasar senam 

irama tanpa alat, gerak mengayun satu 

lengan mengikuti irama , serta nilai 

kedisiplinan, estetika, toleransi dan 

keluwesan 

 

5.  Mempraktikkan sebagian teknik 

dasar renang gaya dada , dan 

nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya*) 

 

5.1 Mempraktikkan teknik dasar gerakan 

kaki renang gaya dada  serta nilai 

disiplin, keberanian dan kebersihan 

5.2  Mempraktikkan teknik dasar gerakan 

lengan renang gaya dada  serta nilai 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

disiplin, keberanian dan kebersihan 

5.3 Mempraktikkan teknik dasar gerakan 

kaki, gerakan lengan, dan pernapasan 

gaya dada  serta nilai disiplin, 

keberanian dan kebersihan 

 

6.  Mempraktikkan perkemahan dan 

dasar-dasar penyelamatan di 

lingkungan sekolah , dan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya***) 

 

6.1  Mempraktikkan pemilihan tempat yang 

tepat untuk mendirikan tenda 

perkemahan, mempraktikkan teknik 

dasar pemasangan tenda untuk 

perkemahan di lingkungan sekolah 

secara beregu , serta nilai kerjasama, 

tanggung jawab dan tenggang rasa 

 

6.2 Mempraktikkan penyelamatan dan P3K 

terhadap jenis luka ringan  serta nilai 

kerja sama, tanggung jawab dan 

tenggang rasa 

 

7. Menerapkan budaya hidup sehat 7.1 Memahami pola makan sehat 

7.2 Memahami perlunya keseimbangan gizi 

 

 

Kelas VII, Semester 2 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

8.  Mempraktikkan teknik dasar 

permainan dan olahraga  dan 

nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya 

8.1 Mempraktikkan teknik dasar salah 

satu nomor olahraga bola besar 

beregu lanjutan  serta nilai kerja sama, 

toleransi, memecahkan masalah, 

menghargai teman dan keberanian**)        

8.2 Mempraktikkan teknik dasar salah 

satu nomor olahraga bola kecil beregu 

dan perorangan , serta nilai 

kerjasama, kejujuran, dan 

menghormati lawan**) 

8.3 Mempraktikkan teknik dasar 

perorangan lanjutan atletik , serta nilai 

disiplin, semangat, sportifitas, percaya 

diri dan kejujuran**) 

8.4 Mempraktikkan teknik dasar salah 

satu permainan dan olahraga 

perorangan beladiri lanjutan  serta 

nilai kerjasama, kejujuran, percaya diri 

dan menghormati lawan**) 

9.  Mempraktikkan latihan 

kebugaran jasmani  dan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya 

 

9.1  Mempraktikkan jenis latihan untuk 

kelentukan dan keseimbangan  serta 

nilai disiplin dan tanggung jawab 

9.2 Mempraktikkan jenis latihan 

kecepatan dan kelincahan   serta nilai 

disiplin dan tanggung jawab 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

10. Mempraktikkan teknik dasar 

senam lantai  dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

10.1 Mempraktikkan teknik dasar gerak 

guling depan  serta nilai kedisiplinan, 

keberanian, tanggung jawab 

10.2 Mempraktikkan teknik dasar guling 

belakang  serta nilai disiplin, 

keberanian dan tanggung jawab 

11. Mempraktikkan senam irama 

tanpa alat  dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

 

11.1 Mempraktikkan teknik dasar senam 

irama tanpa alat gerak mengayun 

dua lengan mengikuti irama , serta 

nilai disiplin, estetika  toleransi dan 

keluwesan 

 11.2 Mempraktikkan teknik dasar senam 

irama tanpa alat  dengan melangkah 

dan mengayun , serta nilai disiplin, 

estetika, toleransi dan keluwesan 

12. Mempraktikkan teknik dasar 

renang gaya bebas , dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya*) 

 

12.1 Mempraktikkan koordinasi gerakan 

kaki dan lengan renang gaya bebas  

serta nilai disiplin, keberanian dan 

kebersihan 

12.2  Mempraktikkan koordinasi gerakan 

lengan dan pernapasan renang 

gaya bebas  serta nilai disiplin, 

keberanian dan kebersihan 

12.3  Mempraktikkan koordinasi renang 

gaya bebas  serta nilai disiplin, 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

keberanian dan kebersihan 

13. Menerapkan budaya hidup sehat 13.1 Memahami berbagai penyakit 

menular seksual (PMS) 

13.2 Memahami cara menghindari 

penyakit menular seksual 

 

 

Kelas VIII, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mempraktikkan berbagai teknik 

dasar permainan dan olahraga  

dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya 

 

1.1 Mempraktikkan teknik dasar salah satu 

permainan dan olahraga beregu bola 

besar lanjutan dengan koordinasi yang 

baik  serta  nilai kerjasama, toleransi, 

percaya dini, keberanian, menghargai 

lawan, bersedia berbagi tempat dan 

peralatan**) 

1.2  Mempraktikkan teknik dasar salah satu 

permainan dan olahraga beregu bola 

kecil lanjutan dengan koordinasi yang 

baik  serta  nilai kerjasama, toleransi, 

percaya diri, keberanian, menghargai 

lawan, bersedia berbagi tempat dan 

peralatan**) 

1.3 Mempraktikkan teknik dasar salah satu 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

permainan olahraga atletik lanjutan 

dengan koordinasi yang baik  serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, 

keberanian, menghargai lawan, bersedia 

berbagi tempat dan peralatan **) 

1.4 Mempraktikkan teknik dasar salah salah 

satu permainan olahraga bela diri 

lanjutan dengan koordinasi yang baik  

serta nilai keberanian, kejujuran, 

menghormati lawan dan percaya diri **) 

2.  Mempraktikkan latihan 

kebugaran dalam bentuk latihan 

sirkuit  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

2.1  Mempraktikkan latihan kekuatan dan 

daya tahan anggota badan bagian atas 

dengan sistem sirkuit  serta nilai disiplin 

dan tanggung jawab 

2.2  Mempraktikkan latihan kekuatan dan 

daya tahan anggauta badan bagian 

bawah dengan sistem sirkuit  serta nilai 

disiplin dan tanggung jawab 

3.  Mempraktikkan teknik dasar 

senam lantai  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

3.1 Mempraktikkan teknik dasar senam lantai 

meroda berdasarkan konsep yang serta 

nilai kedisiplinan, keberanian dan 

tanggung jawab 

3.2 Mempraktikkan teknik dasar senam lantai 

guling lenting  serta nilai kedisiplinan, 

keberanian dan tanggung jawab 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 

4.  Mempraktikkan senam irama 

dengan alat  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

4.1  Mempraktikkan teknik dasar senam 

irama menggunakan tongkat atau simpai 

dengan gerakan mengayun dan 

memutar ke berbagai arah  serta nilai 

disiplin, toleransi dan estetika 

4.2  Mempraktikkan kombinasi gerakan 

mengayun/memutar ke berbagai arah 

dengan gerak melangkah  serta nilai 

disiplin,toleransi, keluwesan gerak, dan 

estetika 

5. Mempraktikkan teknik dasar 

renang gaya bebas  dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya*) 

 

5.1 Mempraktikkan teknik dasar gerakan kaki 

renang gaya bebas  serta nilai disiplin, 

keberanian dan kebersihan 

5.2 Mempraktikkan teknik dasar gerakan 

lengan renang gaya bebas  serta nilai 

disiplin, keberanian dan kebersihan 

5.3 Mempraktikkan teknik dasar pernapasan 

renang gaya bebas  serta nilai disiplin, 

keberanian dan kebersihan 

 

6. Menerapkan budaya hidup sehat 6.1 Mengenal bahaya seks bebas 

6.2 Menolak budaya seks bebas 
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Kelas VIII, Semester 2 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Mempraktikkan berbagai teknik 

dasar permainan dan olahraga  

dan mlai-nilai yang terkandung di 

dalamnya 

 

7.1  Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan 

dengan koordinasi yang baik  serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, 

keberanian, menghargai lawan, bersedia 

berbagi tempat dan peralatan**) 

7.2  Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga bola kecil lanjutan dengan 

koordinasi yang baik  serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, 

keberanian, menghargai lawan, bersedia 

berbagi tempat dan peralatan**) 

7.3  Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar lanjutan atletik dengan 

koordinasi yang baik  serta nilai  percaya 

diri, keberanian, menjaga keselamatan 

diri dan orang lain, bersedia berbagi 

tempat dan peralatan**) 

7.4  Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

olahraga bela diri lanjutan dengan 

koordinasi yang baik  serta nilai 

keberanian, kejujuran, menghormati 

lawan dan percaya diri**) 

8. Mempraktikkan latihan kebugaran 

dalam bentuk latihan sirkuit  dan 

nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya 

 

8.1  Mempraktikkan latihan kecepatan dan 

kelincahan anggota badan bagian atas  

serta nilai disiplin dan  tanggung jawab 

8.2 Mempraktikkan latihan kecepatan dan 

kelincahan anggota badan bagian bawah  

serta nilai disiplin dan tanggung jawab 

 

9. Mempraktikkan teknik dasar 

senam lantai  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

 

9.1  Mempraktikkan rangkaian teknik dasar 

gerak meroda dan guling depan  serta 

nilai disiplin, keberanian dan tanggung 

jawab 

9.2  Mempraktikkan rangkaian teknik dasar   

guling depan dan guling lenting  serta 

nilai disiplin, keberanian dan  tanggung 

jawab. 

 

10. Mempraktikkan senam irama 

dengan alat  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

10.1 Mempraktikkan variasi gerakan 

mengayun ke berbagai arah  serta nilai 

disiplin, toleransi  dan keluwesan gerak 

10.2 Mempraktikkan variasi gerakan 

memutar ke berbagai arah  serta nilai 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

disiplin, toleransi dan keluwesan  

 

11. Mempraktikkan teknik dasar 

renang gaya dada  dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya*) 

 

11.1 Mempraktikkan koordinasi teknik dasar 

meluncur lanjutan, gerakan kaki dan 

lengan renang gaya dada dalam jarak 

tertentu  serta nilai disiplin, keberanian 

dan kebersihan 

11.2 Mempraktikkan koordinasi teknik dasar 

pernapasan renang gaya dada  serta 

nilai disiplin, keberanian dan kebersihan 

 

12. Mempraktikkan penjelajahan di 

sekitar sekolah  dan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya***) 

12.1 Mendiskripsikan perencanaan kegiatan 

penjelajahan secara sederhana  

12.2  Mempraktikkan keterampilan 

penjelajahan di sekitar sekolah  serta 

nilai kerjasama, toleransi, tolong 

menolong, etika, memperhatikan 

keselamatan dan kebersihan lingkungan 

 

13. Menerapkan budaya hidup sehat 13.1 Memahami berbagai penyakit menular 

yang bersumber dari lingkungan tidak 

sehat 

13.2 Memahami cara menghindari penyakit 

menular yang bersumber dari lingkungan 

tidak sehat 
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Kelas IX, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

1. Mempraktikkan berbagai teknik 

dasar ke dalam permainan dan 

olahraga  serta nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya 

 

1.1  Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan 

dengan konsisten   serta nilai kerjasama, 

toleransi, percaya diri, keberanian, 

menghargai lawan dan bersedia berbagi 

tempat dan peralatan**) 

1.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola kecil lanjutan 

dengan konsisten  serta nilai kerjasama, 

toleransi, percaya diri, keberanian, 

menghargai lawan, bersedia berbagi 

tempat dan peralatan**) 

1.3 Mempraktikkan teknik dasar atletik 

lanjutan  serta nilai toleransi, percaya diri, 

keberanian, menjaga keselamatan diri 

dan orang lain, bersedia berbagi tempat 

dan peralatan**) 

1.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan 

olahraga bela diri lanjutan dengan 

konsisten  serta nilai keberanian, 

kejujuran, menghormati lawan dan 

percaya diri **) 
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Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

2.  Mempraktikkan jenis latihan 

beban dengan alat sederhana 

untuk meningkatkan kebugaran  

dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya 

2.1 Mengidentifikasi jenis-jenis latihan yang 

sesuai dengan kebutuhan 

2.2  Mempraktikkan latihan kekuatan, 

kecepatan, daya tahan dan kelentukan 

untuk kebugaran jasmani sesuai dengan 

kebutuhan dengan menggunakan alat 

sederhana  serta nilai semangat, 

tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri 

 

3.  Mempraktikkan rangkaian gerak 

senam lantai dengan gerakan 

yang benar  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

3.1 Mempraktikkan rangkaian senam lantai 

tanpa alat  serta nilai percaya diri, kerja 

sama, disiplin, keberanian, dan 

keselamatan 

3.2  Mempraktikkan beberapa rangkaian 

senam lantai , serta nilai keberanian, 

kedisiplinan, keluwesan dan estetika 

4. Mempraktikkan rangkaian gerak 

teknik senam irama tanpa dan 

dengan alat  serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

4.1 Mempraktikkan rangkaian  aktivitas ritmik 

tanpa alat dengan koordinasi gerak yang 

baik  serta nilai disiplin, toleransi, 

keluwesan dan estetika 

4.2  Mempraktikkan rangkaian aktivitas ritmik 

berirama menggunakan alat dengan 

koordinasi gerak  serta nilai disiplin, 

toleransi, keluwesan, dan estetika 
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Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

5.  Mempraktikkan teknik dasar 

renang gaya punggung  dan nilai- 

nilai yang terkandung di 

dalamnya*) 

 

 

 

 

 

5.1 Mempraktikkan teknik dasar gerakan kaki 

renang gaya punggung  serta nilai 

disiplin, keberanian dan kebersihan 

5.2  Mempraktikkan teknik dasar gerakan 

lengan renang gaya punggung  serta 

nilai disiplin, keberanian dan kebersihan 

5.3  Mempraktikkan teknik dasar pernapasan 

renang gaya punggung  serta nilai 

disiplin, keberanian dan kebersihan  

6.  Mempraktikkan dasar-dasar 

penjelajahan di alam bebas  dan 

nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya***) 

 

6.1  Mempraktikkan rencana kegiatan 

penjelajahan 

6.2  Mempraktikkan berbagai keterampilan 

untuk memecahkan masalah yang 

ditemukan dalam aktivitas penjelajahan 

di alam bebas  serta nilai kerjasama, 

disiplin, keselamatan, kebersihan, dan 

etika 

 

7. Menerapkan budaya hidup sehat 7.1 Memahami berbagai bahaya kebakaran 

7.2 Memahami cara menghindari bahaya 

kebakaran 
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Kelas IX,  Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

8. Mengembangkan berbagai teknik 

dasar ke dalam permainan dan 

olahraga  serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

 

 

 

8.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan 

dengan tepat dan lancar  serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, 

keberanian, menghargai lawan, bersedia 

berbagi tempat dan peralatan**) 

8.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola kecil lanjutan 

dengan tepat dan lancar  serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, 

keberanian, menghargai lawan, berbagi 

tempat dan peralatan**) 

8.3 Mempraktikkan teknik dasar atletik 

lanjutan  serta nilai toleransi, percaya 

diri, keberanian, keselamatan, berbagi 

tempat dan peralatan**) 

8.4 Mempraktikkan  variasi dan kombinasi 

teknik dasar salah satu permainan 

olahraga bela diri lanjutan dengan tepat 

dan lancar  serta nilai keberanian, 

kejujuran, menghormati lawan dan 

percaya diri**) 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 

9. Mempraktikkan tes kebugaran 

jasmani secara sederhana   

9.1  Mempraktikkan tes  kesegaran jasmani 

secara sederhana  

9.2  Menginterpretasi secara sederhana hasil 

tes dalam menentukan derajat 

kebugaran  

 

10. Mempraktikkan rangkaian gerak 

senam   dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

10.1 Mempraktikkan rangkaian senam lantai 

tanpa alat  serta nilai percaya diri, kerja 

sama, tanggung jawab, menghargai 

teman 

10.2  Mempraktikkan rangkaian senam lantai 

dengan alat   serta nilai percaya diri dan 

disiplin 

11. Mempraktikkan senam irama   

dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya 

11.1 Mempraktikkan kombinasi gerak 

berirama tanpa alat dengan koordinasi 

yang benar  serta nilai disiplin, toleransi, 

keluwesan dan estetika 

11.2  Mempraktikkan gerak rangkaian senam 

irama menggunakan alat dengan 

koordinasi  serta nilai kedisiplinan, 

toleransi, keluwesan, dan estetika 

12. Mempraktikkan kecakapan 

teknik dasar gaya renang  dan 

nilaii- nilai yang terkandung di 

12.1  Mempraktikkan koordinasi teknik dasar 

meluncur, gerakan kaki dan lengan, 

renang gaya bebas dalam jarak tertentu  
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

dalamnya*) serta nilai disiplin, keberanian dan 

kebersihan 

12.2  Mempraktikkan koordinasi teknik dasar 

meluncur, gerakan kaki, lengan dan 

pernapasan, renang gaya bebas dalam 

jarak tertentu  serta nilai disiplin, 

keberanian dan kebersihan 

 

13. Mempraktikkan keterampilan 

dasar penjelajahan, dan 

penyelamatan aktivitas di alam 

bebas  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya***) 

 

13.1  Mempraktikkan perencanaan dasar-

dasar kegiatan menjelajah alam bebas  

serta nilai kerjasama, toleransi, tolong 

menolong, pengambilan keputusan 

dalam kelompok. 

13.2  Mempraktikkan keterampilan dasar 

penyelamatan penjelajahan di alam 

bebas  serta nilai kerjasama, toleransi, 

tolong menolong, keputusan dalam 

kelompok 

14. Menerapkan budaya hidup sehat 14.1  Memahami berbagai bahaya bencana 

alam 

14.2  Memahami cara menghadapi berbagai 

bencana alam 

Keterangan 

2. *) Diajarkan sebagai kegiatan pilihan, disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi sekolah 

 **) Materi pilihan, disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang tersedia  
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        ***) Diajarkan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam semester 1 
dan atau semester 2 

3. Untuk pembinaan peserta didik ynag berminat terhadap salah satu atau 
beberapa cabang tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan ekstra 
kurikuler 

E. Arah Pengembangan 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk 

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan 

pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan 

Standar Penilaian. 
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BAB XIV 

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah 
(MA) 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 

A.  Latar Belakang 

 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk 

mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, 

keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas 

emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan 

lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih 

yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan 

di sekolah memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani,  olahraga dan kesehatan yang terpilih yang 

dilakukan secara sistematis.  Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan 

untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak 

ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi 
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manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang secara alami 

berkembang searah dengan perkembangan zaman. 

 Selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan makna 

mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan kognitif. 

Pandangan ini telah membawa akibat terabaikannya aspek-aspek moral, 

akhlak, budi pekerti, seni, psikomotor, serta life skill. Dengan diterbitkannya 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan akan memberikan peluang untuk menyempurnakan kurikulum 

yang komprehensif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

 Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media 

untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan 

motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-

emosional-sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat 

yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas 

fisik dan psikis  yang seimbang. 

 

B.  Tujuan  

      Mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

15. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih 

16. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 

baik 

17. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar 

18. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-
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nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan 

19. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, 

kerjasama, percaya diri dan demokratis 

20. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan 

21. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang 

bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang 

sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki 

sikap yang positif. 

 

C.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendiidikan Jasmani, Olahraga dan  

Kesehatan untuk jenjang SMA/MA meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

15. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. 

eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor,dan manipulatif, 

atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis 

meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya 

16. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya 

17. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa 

alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya 

18. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam 

aerobic serta aktivitas lainnya 

19. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air,  dan renang serta aktivitas lainnya  
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20. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan 

lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung 

7.  Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap 

sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman 

yang sehat, mencegah dan merawat cidera, mengatur  waktu istirahat 

yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan  P3K dan UKS. Aspek 

kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke 

dalam semua aspek.  
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D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Kelas X, Semester 1 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

1.   Mempraktikkan berbagai 

keterampilan permainan 

olahraga dalam bentuk 

sederhana  dan nilai-nilai 

yang terkandung di 

dalamnya 

 

1.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah 

satu permainan dan olahraga beregu bola 

besar  serta nilai kerjasama, kejujuran, 

menghargai, semangat, dan percaya diri**) 

1.2 Mempraktikkan keterampilan salah satu 

permainan olahraga beregu bola kecil 

dengan menggunakan alat dan peraturan 

yang dimodifikasi  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai, semangat dan 

percaya diri**) 

1.3 Mempraktikkan keterampilan atletik 

dengan menggunakan peraturan yang 

dimodifikasi  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai, semangat, dan 

percaya diri**) 

1.4 Mempraktikkan keterampilan salah satu 

cabang olahraga bela diri   serta nilai 

kejujuran, menghargai orang lain, kerja 

keras dan percaya diri**) 

 

2.  Mempraktikkan latihan 

kebugaran jasmani dan 

cara mengukurnya sesuai 

2.1 Mempraktikkan latihan kekuatan, 

kecepatan, daya tahan dan kelentukan 

untuk kebugaran jasmani dalam bentuk 



 

 164 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

dengan kebutuhan  dan 

nilai nilai yang terkandung 

di dalamnya 

 

sederhana  serta nilai tanggungjawab, 

disiplin, dan percaya diri 

2.2 Mempraktikkan tes kebugaran jasmani  

serta nilai tanggungjawab, disiplin, dan 

percaya diri. 

2.3  Mempraktikkan perawatan tubuh agar 

tetap segar   

 

3. Mempraktikkan 

keterampilan rangkaian 

senam lantai  dan nilai nilai 

yang terkandung di 

dalamnya 

 

3.1  Mempraktikkan rangkaian  senam lantai 

dengan menggunakan bantuan  serta nilai 

percaya diri, kerjasama, tanggungjawab, 

menghargai teman 

3.2   Mempraktikkan rangkaian senam lantai 

tanpa alat  serta nilai percaya diri, 

kerjasama dan tanggung jawab 

 

 

 

4.   Mempraktikkan aktivitas 

ritmik tanpa alat dengan 

koordinasi yang baik  dan 

nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya 

 

4.1 Mempraktikkan keterampilan gerak dasar 

langkah dan lompat  pada aktivitas ritmik 

tanpa alat  serta nilai kedisiplinan, 

konsentrasi dan keluwesan 

4.2 Mempraktikkan keterampilan dasar ayunan 

lengan pada aktivitas ritmik tanpa alat 
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Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

dengan koordinasi gerak yang benar  serta 

nilai disiplin, toleransi dan estetika 

 

5.   Mempraktikkan salah satu 

gaya renang dan loncat 

indah sederhana  dan nilai-

nilai yang terkandung di 

dalamnya*) 

 

 

5.1 Mempraktikkan keterampilan dasar renang 

gaya samping  serta nilai disiplin, 

keberanian, tanggung jawab, dan kerja 

keras 

5.2 Mempraktikkan keterampilan teknik  dasar 

loncat indah dari samping kolam dengan 

teknik  serta nilai disiplin, keberanian, 

tanggung jawab, dan kerja keras 

 

6.   Mempraktikkan 

perencanaan penjelajahan 

dan penyelamatan aktivitas 

di alam bebas  dan nilai-

nilai yang terkandung di 

dalamnya***) 

 

6.1 Mempraktikkan keterampilan dasar-

dasar kegiatan menjelajah pantai  serta 

nilai tanggung jawab,  kerjasama, 

toleransi, tolong menolong,  

melaksanakan keputusan kelompok  

6.2 Mempraktikkan keterampilan dasar 

penyelamatan kegiatan penjelajahan di 

pantai  serta nilai tanggung jawab, 

kerjasama, toleransi, tolong menolong, 

keputusan dalam kelompok 

6.3 Mempraktikkan keterampilan memilih 

makanan dan minuman yang sehat  
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Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

7.  Menerapkan budaya hidup 

sehat 

7.1 Menganalisis bahaya penggunaan 

narkoba 

7.2 Memahami berbagai peraturan 

perundangan tentang narkoba 
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Kelas X, Semester 2 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

8.   Mempraktikkan berbagai 

keterampilan permainan 

olahraga dalam bentuk 

sederhana  dan nilai-nilai 

yang terkandung di 

dalamnya 

8.2.   Mempraktikkan keterampilan bermain 

salah satu permainan dan olahraga beregu 

bola dengan menggunakan peraturan yang 

dimodifikasi  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai, semangat, percaya 

diri **) 

8.2  Mempraktikkan keterampilan bermain 

salah satu permainan dan olahraga bola 

kecil dengan menggunakan peraturan yang 

dimodifikasi  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai, percaya diri**) 

8.3  Mempraktikkan keterampilan gerak atletik 

dengan menggunakan peraturan yang 

dimodifikasi  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai, semangat, percaya 

diri **) 

8.4  Mempraktikkan keterampilan gerak  

olahraga bela diri  serta nilai kejujuran, 

toleransi, kerja keras dan percaya diri**) 

 

9.   Mempraktikkan latihan 

kebugaran jasmani dan 

cara mengukurnya sesuai 

dengan kebutuhan  dan 

9.1  Mempraktikkan berbagai bentuk kebugaran 

jasmani sesuai dengan kebutuhan  serta 

nilai kejujuran, tanggungjawab, disiplin, dan 

percaya diri 
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Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

nilai nilai yang terkandung 

di dalamnya 

 

9.2  Mempraktikkan tes kebugaran dan 

interpretasi hasil tes dalam menentukan 

derajat kebugaran  serta nilai kejujuran, 

semangat, tanggungjawab, disiplin, dan 

percaya diri 

 

10. Mempraktikkan 

keterampilan rangkaian 

senam lantai  dan nilai nilai 

yang terkandung di 

dalamnya 

 

10.1 Mempraktikkan keterampilan rangkaian 

senam lantai dengan menggunakan alat  

serta nilai percaya diri, kerjasama, 

tanggungjawab dan menghargai teman 

10.2 Mempraktikkan keterampilan rangkaian 

senam lantai tanpa alat  serta nilai percaya 

diri, kerjasama, tanggungjawab dan 

menghargai teman 

11. Mempraktikkan aktivitas 

ritmik tanpa alat dengan 

koordinasi yang baik dan 

nilai nilai yang terkandung 

di dalamnya 

 

11.1  Mempraktikkan kombinasi keterampilan 

langkah kaki dan ayunan lengan pada 

aktivitas ritmik berirama tanpa alat  serta 

nilai disiplin, toleransi, keluwesan dan 

estetika 

11.2  Mempraktikkan rangkaian senam irama 

tanpa alat dengan koordinasi gerak  serta 

nilai disiplin, toleransi, keluesan dan 

estetika 

12.  Mempraktikkan 

keterampilan beberapa 

12.1 Mempraktikkan kombinasi teknik renang 

gaya dada, gaya bebas dan salah satu 
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Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

gaya renang dan 

pertolongan kecelakaan di 

air  dan nilai nilai yang 

terkandung di dalamnya*)  

 

 

gaya lain  serta nilai disiplin, kerja keras 

keberanian dan tanggung jawab  

12.2 Mempraktikkan keterampilan dasar 

pertolongan kecelakaan di air dengan 

sistim Resusitasi Jantung dan Paru (RJP)  

serta nilai disiplin, kerja keras keberanian 

dan tanggung jawab 

13. Mempraktikkan 

perencanaan penjelajahan 

dan penyelamatan aktivitas 

di alam bebas  dan nilai-

nilai yang terkandung di 

dalamnya***) 

 

13.1 Mempraktikkan keterampilan dasar-dasar 

kegiatan menjelajah gunung  serta nilai 

tanggung jawab, kerjasama, toleransi, 

tolong-menolong, dan melaksanakan 

keputusan dalam kelompok 

13.2  Mempraktikkan keterampilan dasar 

penyelamatan penjelajahan di 

pegunungan  serta nilai tanggung jawab, 

kerjasama, toleransi, tolong menolong, 

dan melaksanakan keputusan kelompok 

13.3  Mempraktikkan keterampilan penjagaan 

lingkungan yang sehat   

 

14. Menerapkan budaya hidup 

sehat 

14.1  Menganalisis dampak seks bebas 

14.2  Memahami cara menghindari seks bebas 
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Kelas XI, Semester 1 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

1.  Mempraktikkan berbagai 

keterampilan permainan 

olahraga dengan teknik  

dan nilai nilai yang 

terkandung di dalamnya. 

 

1.1 Mempraktikkan keterampilan teknik 

bermain salah satu permainan olahraga 

bola besar secara sederhana  serta nilai 

kerjasama, kejujuran, menghargai, 

semangat dan percaya diri **) 

1.2  Mempraktikkan   keterampilan  teknik 

bermain salah satu permainan olahraga 

bola kecil secara sederhana  serta nilai 

kerjasama, kejujuran, menghargai, kerja 

keras dan percaya diri**) 

1.3  Mempraktikkan keterampilan teknik salah 

satu nomor atletik dengan menggunakan 

peraturan yang dimodifikasi  serta nilai 

kerjasama, kejujuran, kerja keras dan 

percaya diri **) 

1.4  Mempraktikkan   keterampilan teknik 

penyerangan salah satu permainan 

olahraga bela diri  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai orang lain, kerja 

keras dan percaya diri**) 
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Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

2.   Mempraktikkan aktivitas 

pengembangan untuk 

meningkatkan kualitas 

kebugaran jasmani dan 

cara pengukurannya   dan 

nilai nilai yang terkandung 

di dalamnya 

2.1  Mempraktikkan berbagai bentuk latihan 

kelincahan, power dan daya tahan untuk 

peningkatan kebugaran jasmani  serta nilai 

tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri 

2.2  Mempraktikkan tes untuk  kelincahan, 

power dan daya tahan dalam kebugaran 

jasmani  serta nilai tanggungjawab, disiplin, 

dan percaya diri  

 

3.   Mempraktikkan 

keterampilan senam  dan 

nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya 

 

3.1  Mempraktikkan keterampilan rangkaian  

senam ketangkasan dengan menggunakan 

alat  serta nilai percaya diri, kerjasama, 

tanggungjawab, menghargai teman 

3.2  Mempraktikkan keterampilan rangkaian  

senam ketangkasan tanpa menggunakan 

alat  serta nilai percaya diri, kerjasama, 

tanggungjawab, menghargai teman 

 

4.    Mempraktikkan aktivitas 

ritmik menggunakan alat 

dengan koordinasi  dan 

nilai nilai yang terkandung 

di dalamnya 

 

4.1  Mempraktikkan keterampilan  aktivitas ritmik 

tanpa alat  dengan koordinasi gerak lanjutan  

serta nilai kedisiplinan, konsentrasi dan 

keluwesan dan estetika 

 

4.2  Mempraktikkan keterampilan aktivitas ritmik 

menggunakan alat  serta nilai disiplin, 
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toleransi,kerja sama, keluesan dan estetika 

 

 

5.   Mempraktikkan salah satu 

gaya renang   dan loncat 

indah  dan nilai nilai yang 

terkandung di dalamnya*) 

 

 

5.1  Mempraktikkan keterampilan renang gaya 

samping untunk pertolongan  serta nilai 

disiplin, keberanian, kerja sama, dan kerja 

keras 

5.2  Metakukan keterampilan loncat indah dari 

papan satu meter dengan teknik  serta nilai 

disiplin, keberanian dan kerja keras 

 

6.  Menerapkan budaya hidup 

sehat 

6.1  Memahami bahaya HIV/AIDS 

6.2  Memahami cara penularan HIV/AIDS 

6.3  Memahami cara menghindari penularan 

HIV/AIDS 
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Kelas XI, Semester 2 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

7.   Mempraktikkan berbagai 

keterampilan dasar 

permainan olahraga 

dengan teknik dan taktik , 

dan nilai nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

7.1  Mempraktikkan keterampilan bermain salah 

satu permainan olahraga bola besar  serta 

nilai kerjasama, kejujuran,  kerja keras dan  

percaya diri **) 

7.2. Mempraktikkan keterampilan bermain 

salah satu permainan olahraga bola kecil  

serta nilai kerjasama, kejujuran, kerja 

keras, toleransi dan percaya diri**) 

7.3. Mempraktikkan teknik salah atletik dengan 

menggunakan peraturan yang dimodifikasi  

serta nilai kerjasama, kejujuran, 

menghargai, percaya diri**) 

7.4. Mempraktikkan keterampilan  teknik salah 

satu permainan olahraga bela diri  serta 

nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 

percaya diri.**) 

8.   Meningkatkan kualitas 

kebugaran jasmani dan 

cara pengukurannya   dan 

nilai nilai yang terkandung 

di dalamnya 

 

8.1  Mempraktikkan latihan sirkuit untuk 

peningkatan kebugaran jasmani  serta nilai 

tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri 

8.2  Mempraktikkan peningkatan beban latihan 

sirkuit untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani  serta nilai  tanggungjawab, disiplin, 

dan percaya diri 

8.3   Mempraktikkan tes  untuk mengukur 
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tingkat kebugaran jasmani  serta nilai 

tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri  

 

9.   Mempraktikkan 

keterampilan senam 

ketangkasan dengan alat  

dan nilai nilai yang 

terkandung di dalamnya 

9.1  Mempraktikkan keterampilan senam 

ketangkasan dengan menggunakan alat 

lanjutan  serta nilai percaya diri, kerjasama, 

tanggungjawab, menghargai teman 

9.2  Mempraktikkan keterampilan senam 

ketangkasan tanpa menggunakan alat  

lanjutan  serta nilai percaya diri, kerjasama, 

tanggungjawab dan menghargai teman 

 

10. Mempraktikkan aktivitas 

ritmik menggunakan alat 

dengan koordinasi yang 

baik  dan nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

10.1 Mempraktikkan koombinasi gerak 

berirama menggunakan alat dengan 

koordinasi  serta nilai kedisiplinan, 

konsentrasi dan keluwesan 

10.2 Merangkai aktivitas ritmik menggunakan 

alat  serta nilai kedisiplinan, konsentrasi 

dan keluwesan 

 

11. Mempraktikkan dasar 

pertolongan kecelakaan di 

air  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya*) 

 

11.1  Mempraktikkan keterampilan  kombinasi 

gerakan renang  serta nilai disiplin, kerja 

sama serta keberanian 

11.2  Mempraktikkan keterampilan dasar 

pertolongan kecelakaan di air dengan 
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sistim Resusitasi Jantung dan Paru (RJP)  

serta nilai disiplin dan tanggungjawab 

 

12. Mempraktikkan 

perencanaan dan 

keterampilan 

penjelajahan, dan 

penyelamatan di alam 

bebas  dan nilai-nilai yang 

terkandung di 

dalamnya***) 

12.1  Mempraktikkan keterampilan 

merencanakan penjelajahan di perbukitan   

12.2  Mempraktikkan keterampilan dasar 

penyelamatan penjelajahan di perbukitan  

serta nilai disiplin, tanggungjawab dan 

keselamatan 

12.3  Mempraktikkan pola hidup sehat   

 

13. Menerapkan budaya 

hidup sehat 

13.1  Memahami cara pemanfaatan waktu 

luang untuk kesehatan 

13.2  Menerapkan pola hidup sehat 
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Kelas XII, Semester 1 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

1.   Mempraktikkan 

keterampilan permainan 

olahraga dengan peraturan 

yang sebenarnya  dan 

nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya 

 

1.1  Mempraktikkan keterampilan bermain 

salah satu permainan olahraga bola besar 

lanjutan  dengan peraturan yang 

dimodifikasi  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, toleransi, kerja keras dan 

percaya diri**) 

1.2  Mempraktikkan keterampilan bermain 

salah satu permainan olahraga bola kecil 

dengan peraturan yang dimodifikasi  serta 

nilai kerjasama, kejujuran, toeleransi, kerja 

keras dan percaya diri**) 

1.4.  Mempraktikkan teknik atletik dengan 

menggunakan peraturan yang 

sesungguhnya  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai, semangat, percaya 

diri **) 

1.5  Mempraktikkan keterampilan bermain 

salah satu permainan olahraga bela diri  

secara berpasangan dengan peraturan 

yang sebenarnya  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menghargai lawan, kerja keras, 

percaya diri dan menerima kekalahan**)   

 

2.   Mempraktikkan 2.1  Merancang program latihan fisik untuk 
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perancangan aktivitas 

pengembangan untuk 

peningkatan dan 

pemeliharaan kebugaran 

jasmani  

pemeliharaan kebugaran jasmani  serta 

nilai tanggungjawab, disiplin, dan percaya 

diri 

2.2  Melaksanakan program latihan fisik 

sesuai dengan prinsip-prinsip latihan yang 

benar  serta nilai tanggungjawab, disiplin, 

dan percaya diri 

 

3.   Mempraktikkan  rangkaian 

gerak  senam ketangkasan 

dengan konsep yang benar 

dan nilai nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

3.1  Mempraktikkan keterampilan gerakan 

kombinasi rangkaian  senam lantai  serta 

nilai percaya diri, kerjasama, 

tanggungjawab dan  menghargai teman 

3.2. Mempraktikkan keterampilan gerakan  

kombinasi rangkaian senam ketangkasan  

serta nilai percaya diri, kerjasama, 

tanggungjawab, dan  menghargai teman 

4.   Mempraktikkan satu 

rangkaian gerak berirama 

berbentuk aktivitas aerobik 

secara beregu dengan 

diiringi musik  dan nilai nilai 

yang yerkandung di 

dalamnya 

 

4.1.  Mempraktikkan keterampilan gerak 

berirama senam aerobik  serta nilai 

kerjasama, kedisiplinan, percaya diri, 

keluwesan, dan estetika 

4.2  Mempraktikkan keterampilan 

menyelaraskan antara gerak dan irama 

dengan iringan musik  serta nilai 

kerjasama, disiplin, percaya diri, 

keluwesan, dan estetika 
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5.   Mempraktikkan berbagai 

gaya renang  dan nilai nilai 

yang terkandung di 

dalamnya*) 

 

5.1  Mempraktikkan keterampilan  renang gaya 

dada lanjutan  serta nilai disiplin, kerja 

keras dan keberanian 

5.2  Mempraktikkan keterampilan  renang gaya 

bebas lanjutan  serta nilai disiplin, kerja 

keras  dan  keberanian 

5.3  Mempraktikkan keterampilan  renang gaya 

punggung lanjutan  serta nilai disiplin, kerja 

keras  dan keberanian 

5.4  Mempraktikkan keterampilan renang gaya 

samping lanjutan  serta nilai disiplin, kerja 

keras dan keberanian 

 

 

Kelas XII, Semester 2 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

6.   Mempraktikkan 

keterampilan permainan 

olahraga dengan peraturan  

dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya  

 

6.1  Mempraktikkan keterampilan bermain 

salah satu permainan olahraga bola besar 

dengan peraturan yang sebenarnya  serta 

nilai kerjasama, kejujuran, menerima 

kekalahan, kerja keras dan percaya diri**) 

6.2  Mempraktikkan keterampilan bermain 

salah satu permainan olahraga bola kecil 

dengan peraturan sebenarya  serta nilai 
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kerjasama, , kejujuran, menerima 

kekalahan  kerja keras dan percaya diri**) 

6.3   Mempraktikkan keterampilan atletik 

dengan menggunakan peraturan yang 

sebenarnya  serta nilai kerjasama, 

kejujuran, menerima kekalahan,kerja keras 

dan percaya diri**) 

6.5  Mempraktikkan keterampilan bela diri 

secara berpasangan dengan menggunakan 

peraturan yang sebenarnya  serta nilai 

kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan 

kerja keras dan percaya diri**) 

7.   Memelihara tingkat 

kebugaran jasmani yang 

telah dicapai  dan nilai-nilai 

yang terkandung di 

dalamnya 

 

7.1  Mempraktikkan program latihan fisik untuk 

pemeliharaan kebugaran jasmani   

7.2  Mempraktikkan membaca hasil tes 

bedasarkan tabel yang cocok 

8.   Mengkombinasikan 

rangkaian gerakan senam 

lantai dan senam 

ketangkasan dengan alat   

dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

8.1  Mempraktikkan rangkaian gerakan senam 

lantai  serta nilai percaya dirim, tanggung 

jawab, kerja sama, dan percaya kepada 

teman 

8.2.  Mempraktikkan rangkaian gerakan senam 

ketangkasan dengan menggunakan alat  

serta nilai percaya diri,  tanggungjawab, 



 

 181 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

kerja sama, dan percaya kepada teman 

 

9.   Mempraktikkan satu 

rangkaian gerak berirama 

secara beregu  dan nilai-

nilai yang terkandung di 

dalamnya 

9.1   Mempraktikkan rangkaian gerak senam 

aerobik dengan iringan musik   serta nilai 

kerjasama, disiplin, keluwesan dan estetika 

9.2  Mempraktikkan senam irama tradisional 

sesuai budaya daerah secara berkelompok  

serta nilai kerjasama, disiplin, percaya diri, 

keluwesan dan estetika 

 

 

10. Mempraktikkan 

penguasaan   teknik 

berbagai gaya renang  dan 

nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya*) 

 

10.1 Mempraktikkan keterampilan berbagai 

gaya renang untuk kepentingan bermain di 

air dengan peraturan yang dimodifikasi  

serta nilai disiplin, sportif, jujur, toleran, 

kerja keras, dan keberanian 

10.2 Mempraktikkan keterampilan berbagai 

gaya renang untuk estafet sesuai dengan 

peraturan yang dimodifikasi  serta nilai 

disiplin, sportif, jujur, toleran, kerja keras, 

dan keberanian 

10.3 Mempraktikkan keterampilan berbagai 

gaya renang untuk kepentingan 

pertolongan  serta nilai disiplin, sportif, 

jujur, toleran, kerja keras, dan keberanian 
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11.   Mengevaluasi kegiatan 

luar kelas/sekolah  dan 

nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya***) 

11.1 Mengevaluasi kegiatan di sekitar sekolah  

serta nilai percaya diri, kebesamaan, saling 

menghormati, toleransi, etika, dan 

demokrasi  

11.2 Mengevaluasi kegiatan di alam bebas  

serta nilai percaya diri, kebesamaan, saling 

menghormati, toleransi, etika, dan 

demokrasi 

11.3 Mengevaluasi kegiatan kunjungan ke 

tempat-tempat bersejarah  serta nilai 

percaya diri, kebesamaan, saling 

menghormati, toleransi, etika, dan 

demokrasi 

 

11.4 Mengevaluasi kegiatan karya wisata  serta 

nilai percaya diri, kebesamaan, saling 

menghormati, toleransi, etika, dan 

demokrasi 

11.5 Mempraktikkan budaya hidup sehat  

 

Keterangan 

3. *) Diajarkan sebagai kegiatan pilihan, disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi          sekolah 
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 **) Materi pilihan, disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang tersedia  

        ***) Diajarkan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam semester 1 

dan atau   semester 2 

4. Untuk pembinaan peserta didik ynag berminat terhadap salah satu atau 

beberapa cabang tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan ekstra 

kurikuler 

 

 

E.   Arah Pengembangan 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk 

mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan 

pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan 

Standar Penilaian. 
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