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KATA PENGANTAR 

 

 

  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. 

 Dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani disekolah-sekolah 

banyak menemukan kendala terutama yang berkaitan dengan sarana dan 

prasarana, keterbatasan waktu, jumlah siswa yang banyak, serta yang 

paling utama pengembangan media yang dimiliki oleh guru. 

Modul ini menjawab permasalahan guru dalam pembelajaran yang 

berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dalam modul ini membahas 

secara detail tentang Media Pembelajaran, Penggunaan Media, Belajar 

dan Pembelajaran, Pendidikan Jasmani, Sarana dan Prasarana serta, 

modifikasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani.  

 Tujuan penulisan modul ini untuk menjadi salah satu modul wajib 

rujukan mahasiswa dalam perkuliahan Media Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta pada 

khususnya, dan guru pendidikan jasmani pada umumnya.  

 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 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk 

jamak dari kata medium, yang berarti sesuatu yang terletak ditengah 

(antara dua pihak atau kutub) atau suatu alat. Dalam Webster Dictonary  

(1960), media atau medium adalah segala sesuatu yang terletak di tengah 

dalam bentuk jenjang, atau alat apa saja yang digunakan sebagai 

perantara atau penghubung dua pihak atau dua hal. Oleh karena itu, 

media pembelajaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengantarkan 

pesan pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima pesan. 

Assiciation for Educational Communications and Technology 

(AECT, 1977) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang 

digunakan untuk menyalurkan informasi. Berbeda dengan pendapat 

Briggs (1977) yang mengatakan bahwa media pada hakekatnya adalah 

peralatan fisik untuk membawakan atau menyempurnakan isi 

pembelajaran. Termasuk didalamnya, buku, video tape, slide suara, suara 

guru, atau salah satu komponen dari suatu sistem penyampaian. Di 

dalamnya tercakup segala peralatan fisik pada komunikasi seperti, buku, 

slide, buku ajar, tape recorder. 

Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa media adalah sesuatu 

yang terletak di tengah-tengah, jadi suatu perantara (Bretz, 1971). Bret 

(1971) menghubungkan semua pihak yang membutuhkan terjadinya suatu 

hubungan dan membedakan antara media komunikasi dan alat bantu 

komunikasi. Perbedaannya adalah bahwa yang pertama merupakan 

sesuatu yang berkemampuan untuk menyajikan keseluruhan informasi 

dan menggerakkan saling tindak antara pebelajar dengan subjek yang 

dipelajari, sedangkan yang kedua semata-mata adalah penunjang pada 

penyajian yang dlakukan oleh guru 

Gerlach & Ely (1980) menjelaskan pula bahwa media adalah grafik, 

fotografi, elektronik, atau alat-alat mekanik untuk menyajikan, memproses, 
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dan menjelaskan informasi lisan atau visual. Smaldino, dkk (2008) 

mengatakan bahwa media adalah suatu alat komunikasi dan sumber 

informasi. Berasal dari bahasa latin yang berarti “antara” menunjuk pada 

segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima 

pesan. Dikatakan media pembelajaran,  bila segala sesuatu tersebut 

membawakan pesan untuk suatu tujuan pembelajaran. Masih banyak lagi 

pengertian media, yang masing-masing memberi tekanan pada hal-hal 

tertentu, misalnya ada definisi yang menekankan pada anggota tubuh 

yang dikenal rangsangan. Anggota tubuh itu misalnya mata dan telinga, 

dengan kata lain media audio dan media visual. 

Bertolak dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

media adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat 

menciptakan kondisi yang memungkinkan pebelajar untuk menerima 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan pengertian itu, maka guru 

atau dosen, buku ajar, serta lingkungan adalah media. Setiap media 

merupakan sarana untuk menuju ke suatu tujuan. Di dalamnya 

terkandung informasi ini mungkin didapat dari buku-buku, rekaman, 

internet, film, microfilm, dan sebagainya. Semua itu adalah media 

pembelajaran karena memuat informasi yang dapat dikomunikasikan 

kepada pebelajar. 

Konsep media pembelajaran mempunyai dua segi yang satu sama 

lain saling menunjang, yaitu perangkat keras (harware) dan materi atau 

bahan yang disebut perangkat lunak (software). Contoh: bila guru 

membuat bagan/ tulisan pada suatu transparansi, kemudian diproyeksikan 

melalui Overhead Projector (OHP), maka bahan/ materi pada transparan 

tersebut dinamakan perangkat lunak (software) sedangkan OHP itu sendiri 

merupakan alat/ perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

memproyeksikan (memantulkan) materi pelajaran pada layar. 

Dewasa ini orang membedakan antara alat peraga dengan media, 

namun banyak pula yang menggunakan kedua istilah itu saling berganti 

untuk menunjuk kepada suatu alat atau benda yang sama. Sebetulnya 

perbedaan antara keduanya hanyalah pada fungsi, bukan substansi 
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maupun benda itu sendiri. Sesuatu disebut sebagai alat peraga bila 

fungsinya hanya sebagai alat bantu belaka, dan disebut media bila 

merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan pembelajaran, serta ada 

pembagian tanggung jawab antara guru di satu pihak dan media di lain 

pihak. Contoh: pada suatu pembelajaran bahasa dengan materi 

deklamasi, suatu saat mungkin tak perlu ada guru untuk memberi contoh, 

pebelajar dapat diminta mendengarkan kaset audio sebagai media 

pembelajaran. Guru hanya diperlukan sewaktu memberi penjelasan 

tentang isi sajak yang dimengerti oleh pebelajar. 

  

B. Media Visual 

Media visual juga disebut media pandang, karena seseorang dapat 

menghayati media tersebut melalui penglihatannya. Media ini dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Media visual yang tidak diproyeksikan 

2. Media visual yang diproyeksikan 

Media Visual yang Tidak Diproyeksikan 

Media visual yang tidak diproyeksikan merupakan media yang 

sederhana, tidak membutuhkan proyektor dan layar untuk 

memproyeksikan perangkat lunak. Media ini tidak tembus cahaya (non 

transparan), maka tidak dapat dipantulkan pada layar. Namun, media ini 

hanya digunakan oleh guru karena lebih mudah pembuatan maupun 

penggunaannya. Faktor-faktor seperti: tidak adanya aliran listrik, daerah 

terpencil, tidak tersedianya peralatan, kelompok kelas kecil, menyebabkan 

guru memilih media yang dirasa praktis. Termasuk dalam jenis ini  antara 

lain: 

1. Gambar mati atau gambar diam (still picture) 

Gerlach & Ely (1980) mengatakan bahwa gambar tidak hanya 

bernilai seribu bahasa, tetapi juga seribu tahun atau seribu mil. Melalui 

gambar dapat ditunjukkan kepada pebelajar suatu tempat, orang, dan 

segala sesuatu dari daerah yang jauh dari jangkauan pengalaman 

pebelajar sendiri. Gambar juga dapat memberikan gambaran dari waktu 
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yang telah lalu atau potret (gambaran) masa yang akan datang. Smaldino, 

dkk (2008) mengatakan bahwa gambar atau fotografi dapat memberikan 

gambaran tentang segala sesuatu, seperti: binatang, orang, tempat atau 

peristiwa. Gambar diam yang pada umumnya digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu: potret, kartu pos, ilustrasi dari buku, katalog, dan 

gambar cetak. Melalui gambar dapat diterjemahkan ide-ide abstrak dalam 

bentuk yang lebih realistis. Edgar Dale (1963) mengatakan bahwa gambar 

dapat mengalihkan pengalaman belajar dari taraf belajar dengan lambang 

kata-kata ke taraf yang lebih konkrit (pengalaman langsung). Misalnya 

guru akan menjelaskan terjadinya letusan gunung berapi, maka pebelajar 

akan lebih mudah menangkap gambar daripada uraian guru dengan kata-

kata. Selain dapat menggambarkan berbagai hal, gambar mudah 

diperoleh dari majalah, koran atau buletin, dan lain-lain. Kalau terpaksa 

tidak dapat menggambar dengan bagus, guru dapat menggambar dengan 

sederhana, misalnya stick figure drawing (gambar dengan bentuk-bentuk 

seperti tongkat/garis-garis/ gambar corek). 

Kelebihan gambar, antara lain: 

a. Dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih 

nyata. 

b. Banyak tersedia dalam buku-buku. 

c. Sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan 

d. Relatif tidak mahal 

e. Dapat dipakai untuk berbagai tingkat pelajaran dan bidang studi. 

Kelemahan gambar, antara lain: 

a. Kadang-kadang terlampau kecil untuk ditunjukkan di kelas yang 

besar 

b. Gambar mati adalah gambar dua dimensi. Untuk menunjukkan 

dimensi yang ketiga (kedalam benda), harus digunakan satu seri 

gambar dari objek yang sama tetapi dari sisi yang berbeda. 

c. Tidak dapat menunjukkan gerak 

d. Pebelajar tidak selalu mengetahui bagaimana membaca 

(menginterprestasi) gambar. 
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Manfaat gambar sebagai media visual, antara lain sebagai berikut:  

a. Cocok dengan tingkatan umur dan kemampuan belajar. 

b. Bersahaja dalam arti tidak terlalu kompleks, karena dengan gambar 

itu pebelajar mendapat gambaran yang pokok. Kalau gambar 

kompleks, perhatian pebelajar terbagi, akibatnya ada sesuatu yang 

justru penting tetapi tidak tertangkap oleh pebelajar. 

c. Realistis, maksudnya gambar itu seperti benda yang sesungguhnya 

atau sesuai dengan apa yang digambar, sudah tentu perbandingan 

ukuran juga harus diperhatikan. 

d. Gambar dapat diperlakukan dengan tangan. Ada yang 

menganggap bahwa gambar adalah sesuatu yang suci, tetapi 

sebagai media pembelajaran, gambar harus dapat dipegan, diraba 

oleh pebelajar. 

Teknik penggunaan gambar 

Sebelum menggunakan gambar, hal yang perlu diperhatikan 

adalah: 

a. Pengetahuan apa yang akan diperlihatkan melalui gambar itu, 

harus jelas terlebih dahulu. 

b. Kemungkinan salah pengertian yang akan ditimbulkan oleh gambar 

c. Persoalan apa yang hendak dijawab oleh gambar 

d. Reaksi emosional apa yang hendak dibina oleh gambar 

e. Apakah gambar itu membawa pebelajar ke penyelidikan lebih lanjut 

f. Apakah sekiranya ada media lain yang lebih tepat untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan 

Cara menunjukkan gambar 

Kepada pebelajar hendaknya ditunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan 

pada waktu mempelajari gambar, antara lain: 

a. Apa yang harus dicari pebelajar dalam gambar itu 

b. Pebelajar harus mengerti bagaimana mempelajari gambar 

c. Bagaimana pebelajar memberikan kritik terhadap gambar  

d. Bagaimana hubungan gambar tersebut dengan materi pelajaran 

lain 
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e. Bila gambar terlampau luas, berikan dalam seri-seri gambar yang 

mempunyai ukuran logis 

f. Wkatu melihat gambar, mungkin tidak semua pebelajar dapat 

melihat dengan jelas, maka sesudah pembelajaran berakhir 

hendaknya gambar diletakkan ditempat yang dapat dijangkau oleh 

pebelajar. 

 

Media Visual yang Diproyeksikan 

Media ini juga merupakan suatu media visual, namun dapat 

diproyeksikan pada layar melalu suatu pesawat proyektor. Oleh karena itu, 

media inti terdiri dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Melalui pesawat 

proyektor, materi atau perangkat lunak yang berwujud gambar, bagan, 

atau tulisan, dapat diproyeksikan pada layar. Misalnya guru akan 

menunjukkan gambar-gambar pada transparan atau slide, maka gambar-

gambar tersebut merupakan perangkat lunaknya. Pesawat proyektor yang 

digunakan untuk menampilkan gambar itu, disebut perangkat keras. 

Media visual ini banyak jenisnya, akan tetapi pada buku ajar ini hanya 

akan ditampilkan beberapa jenis yang banyak digunakan. Secara berturut-

turut akan dikemukakan sebagai berikut: 

1) Overhead projector (OHP) 

Nama pesawat ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

namun kalau diartikan secara harfiah merupakan suatu pesawat yang 

memproyeksikan sesuatu melalui atas kepala (overhead). Maksudnya, 

bahwa sinar yang dipantulkan oleh pesawat ini melampaui kepala 

orang yang menggunakannya. Untuk lebih jelasnya, silahkan 

mengikuti penjelasan beserta sketsa (gambar sederhana) tentang 

posisi pesawat dengan orang yang menggunakannya. 

2) Slide projector (projector film bingkai) 

Alat ini diterjemahkan demikian karena perangkatnya terdiri dari film 

yang digunting satu persatu, kemudian diberi bingkai dari kertas karton 
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atau plastik yang dapat dibeli di toko-toko fato atau membuat sendiri 

dari karton. 

3) Filmstrip projector 

Film ini sama halnya dengan slide, akan tetapi tidak dipotong-potong, 

melainkan dibiarkan dalam gulungan satu rol, kemudian diproyeksikan 

dengan projektor filmstrip. 

4) Opaque projector 

Nama projektor ini juga belum diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. Kalau tiga jenis alat diatas perangkat lunaknya merupakan 

lembaran plastik atau film yang transparan, maka untuk opaque, 

perangkat lunaknya tidak tembus cahaya, seperti gambar dalam 

majalah, koran, tulisan dibuku, dan sebagainya. 

Bahasa tentang keempat jenis media visual tersebut secara 

berturut-urut diuraikan berikut ini: 

1) Overhead projector (OHP) 

OHP adalah salah satu jenis alat (pesawat) projecto yang 

digunakan untuk memproyeksikan (memantulkan) objek yang tembus 

cahaya (transparan) ke permukaan layar. Alat ini dipakai oleh guru 

sebagai pengganti papan tulis, dapat diletakkan di meja guru, dengan 

layar pada dinding di muka kelas. Tinggi layar tidak kurang dari satu meter 

dari lantai dengan posisi agak condong ke depan sekitar 200. 

Kelebihan OHP 

a. Guru dapat mempersiapkan materi pelajaran sebelumnya sehingga 

jam mengajar dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. 

b. Tidak menyebabkan tangan kotor seperti kapur  

c. Dapat digunakan untuk mejelaskan berbagai bidang studi  

d. Sinar lampunya cukup terang sehingga dapat digunakan di ruang 

normal (tak perlu digelapkan) 

e. Penyaji (guru) berhadapan dengan pebelajar sehingga kontak 

antara guru-pebelajar tetap berlangsung 

f. Mudah digunakan karena sederhana. 

g. Dapat digunakan untuk pebelajar yang besar jumlahnya. 
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Kelemahan OHP 

a. Efektifitas penyajian OHP tergantung pada penyaji 

b. OHP tidak dipersiapkan untuk belajar mandiri 

c. Bahan-bahan cetak seperti gambar, majalah, koran tidak dapat 

secara langsung diproyeksikan karena harus dipindahkan dahulu 

ke bahan transparan 

d. Kadang-kadang ada bagian yang tidak dapat diamati bila guru perlu 

menambahkan suatu tulisan pada transparan, karena tertutup oleh 

bayangan guru. 

Teknik penggunaan OHP 

a. Guru tetap menghadap ke kelas (menghadap pebelajar) 

b. Tulisan transparan tidak perlu dipasang terbalik 

c. Untuk menunjuk suatu gambar, guru cukup menunjuk dengan 

pensil pada transparan, tidak perlu menunjuk langsung pada layar. 

d. Sewaktu guru berbicara tanpa menunjuk OHP, pesawat harap 

dimatikan, kemudian dapat dihidupkan kembali bila diperlukan. Hal 

ini dilakukan untuk menghemat lampu yang jumlah jam 

penggunaannya terbatas. 

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana posisi guru waktu 

menggunakan OHP, berikut ini disajikan suatu gambar penggunaan 

pesawat OHP. 

2) Slide r (projector bingkai) 

Slide merupakan suatu gambar transparan dalam bentuk kecil yang 

bersifat individual, dalam arti dipertunjukkan satu persatu. Bahan 

transparan dapat dibuat dari celluloid (seperti film, tetapi khusus film slide), 

dari kaca atau plastik bening. Materi yang berupa gambar, kata-kata atau 

lukisan, dapat ditulis dengan tangan atau hasil pemotretan. Slide biasanya 

berukuran 24 x 36 mm. Film slide yang telah dicuci, diberi bingkai satu 

demi satu untuk diatur dalam tempat slide sesuai dengan jumlah yang 

direncanakan, kemudian disajikan melalui pesawat proyektor. 
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Kelebihan slide 

a. Gambar yang bersifat individual, memudahkan guru dalam 

mengatur urutan penyajian 

b. Materi pelajaran dapat dibuat sendiri oleh guru dengan 

menggunakan prinsip pemotretan  

c. Lama penyajian satu gambar dapat diatur oleh guru sesuai dengan 

kebutuhan 

d. Projektor slide yang bersifat otomatis, dapat menampilkan sendiri 

urutan gambar yang telah diatur 

e. Projektor slide sederhana shingga mudah digunakan 

f. Dapat digunakan untuk pembelajaran individual maupun kelompok 

 Kelemahan 

a. Tidak dapat memberikan kesan yang berhubungan dengan gerak, 

emosi maupun suara  

b. Pembuatan bahan membutuhkan biaya yang lebih mahal 

dibandingkan bahan untuk OHP 

c. Gambar yang bersifat individual mudah hilang 

d. Kesalahan menempatkan gambar menyebabkan gambar terbalik 

pada layar  

e. Tidak dapat menunjukkan kedalaman benda (dimensi ketiga) 

f. Slide yang dibuat dari kaca mudah pecah 

g. Membutuhkan keterangan yang banyak dari guru 

h. Sukar menunjukkan hubungan, karena gambar-gambar yang lepas-

lepas, sehingga dapat merosort menjadi pertunjukkan gambar. 

   
C.  Media Audio 

Berbagai jenis kegiatan belajar dilakukan oleh pebelajar di dalam 

kelas seperti, membaca bahan pelajaran, menjawab pertanyaan guru, 

mengerjakan tugas-tugas, ulangan (tes), dan mendengarkan uraian guru. 

Ditingkat sekolah lanjutan ke bawah. Berbagai jenis kegiatan tersebut 

sering dilakukan oleh guru. Akan tetapi kalau diamati di perguruan tinggi, 

masih banyak waktu para mahasiswa di kelas yang digunakan untuk 

mendengarkan ceramah dosen, diskusi, atau seminar. Dengan media 

audio, informasi (bahasa pelajaran) dapat disampaikan dengan berbagai 
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cara penyampaian dan rekaman suara manusia atau suara-suara lain 

untuk tujuan pembelajaran. 

Jenis media audio yang dapat dipergunakan di dalam kelas adalah 

berbagai jenis alat rekaman seperti, open-reel tape recorder, cassette tape 

recorder, piringan hitam, radio, atau MP3. 

1. Karakteristik media audio 

Media audio merupakan suatu media untuk menyampaikan pesan 

dari pengirim ke penerima pesan melalui indera pendengaran. Agar media 

tersebut benar-benar dapat membawakan pesan yang mudah diterima 

oleh pendengar, harus digunakan bahasa audio. Secara sederhana 

bahasa audio adalah bahasa yang memadukan elemen-elemen suara, 

bunyi dan musik, yang mengandung nilai abstrak. Misalnya: bahasa puitis, 

musik yang agung, suara yang merdu, dan lain-lain. 

Kelebihan Media Audio 

a. Tidak begitu mahal untuk kegiatan pembelajaran 

b. Audio-tape cukup hemat, sebab suatu rekaman dapat dihapus dan 

diganti dengan materi yang baru 

c. Dapat digunakan untuk pembelajaran kelompok maupun individual 

d. Pebelajar yang tuna netra maupun yang tuna aksara dapat belajar 

melalui media audio 

e. Untuk anak yang masih kecil atau untuk pebelajar yang belum 

dapat membaca, media audio dapat membentuk pengalaman 

belajar bahasa pemula 

f. Media audio, dapat membawakan pesan verbal yang lebih dramatis 

daripada media cetak. Contoh; sandiwara, deklamasi 

g. Dengan sedikit imaginasi guru, program audio dapat bervariasi 

h. Audio cassete tape-recorder dapat dibawa kemana-mana dan 

dapat digunakan di lapangan dengan batery 

i. Cassete tape-recorder sangat ideal untuk belajar mandiri di rumah, 

karena bahan pembelajar pada pita kaset mudah diperbanyak bila 

diperlukan. 
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Kelemahan media audio 

a. Melalui media audio kaset, dapat mendengarkan urutan penyajian 

yang tepat, bahkan bila diputar kembali, akan terdengar hal-hal 

yang sama. Hal ini kadang-kadang membosankan. 

b. Tanpa ada penyaji yang bertatap muka langsung dengan pebelajar, 

beberapa diantara pebelajar kurang memperhatikan penyajian itu. 

c. Pengembangan program audio yang baik, akan banyak menyita 

waktu 

d. Penentuan cara penyampaian informasi dapat menimbulkan 

kesulitan bila pendengar memiliki latar belakang serta kemampuan 

mendengar yang berbeda. 

e. Tidak dapat diperoleh balikan secara langsung karena hanya ada 

satu jalur penyampaian informasi. 

 

Bentuk-bentuk Program Audio 

a. Program wicara 

Program ini paling tua dan sederhana. Berbeda dengan sebuah 

kuliah atau pidato, pendengar tidak harus diam mendengarkan atau 

melihat gerak-gerik pembicara. Intinya adalah pada kata-kata yang akrab, 

dengan bahasa yang digiunakan sehari-hari. Program ini berisi suatu 

pembicaraan yang bersahabat tentang suatu topik tertentu, dan 

kepribadian pembicara sangat menentukan. Pribadi yang membosankan, 

jarang menarik minat pendengar untuk mengikuti, walaupun topik 

pembicaraan yang dibawakan sebenarnya penting. 

b. Wawancara 

Salah satu variasi program wicara adalah wawancara. Pada 

hakikatnya wawancara merupakan suatu pembicaraan yang berpangkal 

dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada 

seseorang atau lebih untuk memperoleh informasi. 

Ada dua jenis wawancara yaitu: 

Wawancara informasi, yang mengemukakan fakta-fakta dan berlangsung 

dalam waktu yang wajar. Ada sedikit ulasan dari pewawancara dalam 
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rangka melancarkan pembicaraan. Termasuk kategori ini adalah 

wawancara berita. Wawancara dalam majalah udara dan wawancara 

program dokumenter.  

Wawancara pribadi, dimaksudkan untuk mengenal pribadi seseorang 

yang penting, menarik, berprestasi, dan sebagainya; untuk dikemukakan 

ide-idenya, kehidupannya sehari-hari, pengalamannya, prestasi yang 

dicapainya, karakter atau potret dari seseorang yang ditokohkan. 

  

D. Multimedia 

Multimedia diartikan sebagai penggunaan berbagai jenis media 

secara berurutan maupun simultan untuk menyajikan suatu informasi. 

Multimedia tidak harus menggunakan alat canggih (Smaldino, dkk, 2008). 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Helzafah (2004) yang 

mengatakan bahwa multimedia digunakan untuk mendeskripsikan 

penggunaan berbagai media secara terpadu dalam menyajikan atau 

mengajarkan suatu topik mata pelajaran. Ciri-ciri unik tiap media saling 

memperkuat satu sama lain dalam memperkaya pengalaman belajar. 

Konsep multimedia menurut Duffy, Mc. Donald & Mizell (2003) merupakan 

kombinasi  multilepel media dengan satu jenis sehingga terjadi 

keterpaduan secara keseluruhan. 

Multimedia saat ini sinonim dengan format computer based yang 

mengombinasikan teks, grafis, audio, bahkan video ke dalam satu 

penyajian digital tunggal dan koheren. Lebih jauh, software multimedia 

disusun dalam bentuk hypermedia, yang memperkenankan pebelajar 

memilih diantara unsur-unsur tersebut sesuai dengan gaya belajar dan 

keinginan pebelajar masing-masing. Multimedia merupakan kegiatan 

interaktif yang sangat tinggi, mengajak pebelajar untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan memilih dan mengendalikan layar di antara jendela 

informasi dalam penyajian media. Dengan multimedia berbagai gaya 

belajar pebelajaran terakomodasi seperti pebelajar yang auditorial, visual, 

maupun kinestetik, sehingga pebelajar dapat memilih media yang sesuai 

dengan gaya belajar masing-masing. 
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Sistem multimedia mungkin terdiri dari kombinasi media tradisional 

yang dihubungkan dengan komputer untuk menyajikan teks, grafis, 

gambar, suara, dan video. Multimedia melibatkan lebih dari sekedar 

pengintegrasian bentuk-bentuk tersebut ke dalam suatu program 

terstruktur yang terdiri dari unsur-unsur yang saling melengkapi satu sama 

lain. Contoh multimedia dalam pendidikan dan pelatihan, slide  yang 

disingkroniskan dengan audiotape, videotape, CD-DOM, World Widw Web 

dan kenyataan yang sebenarnya. 

Tujuan penggunaan multimedia dalam pendidikan dan pelatihan 

adalah melibatkan pebelajar dalam pengalaman multi sensori untuk 

meningkatkan kegiatan belajar. Padamasa lalu, pengalaman yang paling 

dominan adalah kata-kata tertulis dan lisan melalui buku teks dan 

ceramah. Saat ini, dimanfaatkannya multimedia dan berbagai sumber 

informasi serta metode pembelajaran pencapaian hasil pembelajaran 

diharapkan lebih meningkat. Multimedia menggunakan komputer untuk 

menyusun informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk 

teks, gambar diam, grafis video, suara, musik, efek suara (sound effectl 

FX) 

Smaldino, dkk (2008) mengklasifikasikan multimedia sebagai 

berikut: 

1. Multimedia kit, merupakan kumpulan bahan-bahan yang berisi lebih 

dari satu jenis media yang diorganisasikan untuk satu topik. 

2. Hypermedia, merupakan media yang memiliki komposisi materi-

materi yang tidak berurutan. 

3. Media interaktif, yaitu media yang meminta pebelajar mempraktikan 

suatu keterampilan dan menerima balikan. 

4. Virtual Reality, media yang melibatkan pengalaman multi sensori 

dan berinteraksi dengan fenomena sebagaimana yang ada di dunia 

nyata. 

5. Expert system, pakar software yang mengajarkan kepada pebelajar 

bagaimana memecahkan masalah yang kompleks dengan 

menerapkan kebijakan para ahli secara kolektif di lapangan. 
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BAB II 

PENGGUNAAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN. 

 

A. Prinsip-Prinsip Umum Penggunaan Media. 

Dalam memilih media untuk pembelajaran, guru sebenarnya tidak 

hanya cukup mengetahui tentang kegunaan, nilai, serta landasannya, 

tetapi juga harus mengetahui bagaimana cara menggunakan media 

tersebut. Adapun prinsip-prinsip umum penggunaan media adalah 

sebagai berikut: 

Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai 

bagian integral dalam sistem pembelajaran. Media pembelajaran 

hendaknya dipandang sebagai sumber dana. 

Guru hendaknya memahami tingkat hierarki (sequence) dari jenis 

alat dan kegunaannya. Pengujian media pembelajar hendaknya 

berlangsung terus, sebelum, selama, dan sesudah pemakaiannya. 

Penggunaan multimedia akan sangat menguntungkan dan memperlancar 

proses pembelajaran. 

Langkah-langkah penggunaan 

Untuk menggunakan media, seharusnya dilakukan perencanaan 

yang sistematik. Perlu diingat pula bahwa media pembelajaran digunakan 

bila media itu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang 

disampaikan. Langkah-langkah penting dalam penggunaan media yaitu: 

1. Persiapan sebelum menggunakan media 

Langkah awal penggunaan adalah membuat persiapan sebaik-

baiknya, yang dilakukan dengan cara: 

a. Mempelajari petunjuk penggunaan media, terutama bila dibutuhkan 

perangkat keras, seperti berbagai jenis pesawat proyektor (media 

elektronik). 

b. Semua peralatan yang akan digunakan perlu disiapkan 

sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tidak 

akan terganggu oleh hal-hal yang bersifat teknis. 

14 
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Perhatikan pengaturan ruang maupun pebelajar, bila media akan 

digunakan secara kelompok, penempatan media diatur sedemikian rupa, 

sehingga memungkinkan semua pebelajar untuk mengikuti kegiatan 

pembelajar dengan baik. 

2. Pelaksanaan penggunaan media 

Pada saat kegiatan belajar dengan menggunakan media 

berlangsung, hendaknya dijaga agar suasana tetap tenang. Keadaan 

tenang tidak berarti pebelajar harus duduk diam dan pasif, yang penting 

perhatian pebelajar tetap terjaga. 

Bila hendak menggunakan pesawat proyektor yang memerlukan 

kegelapan ruang, usahakan agar pebelajar masih dapat menulis, 

sehingga masih mungkin membuat catatan yang perlu. Jika dalam proses 

pembelajaran guru masih perlu manambahkan penjelasan yang harus 

ditulis dipapan tulis atau transparansi, usahakan agar pebelajar tidak 

terhalang oleh posisi guru. Disamping itu, guru jangan sampai terlampau 

lama membelakangi pebelajar, sehingga kelas kacau karena perhatian 

guru berkurang. 

Kalau media akan digunakan secara kelompok, usahakan setiap 

kelompok secara bergiliran dipantau. Dengan demikian, guru dapat 

membatu pebelajar bila mendapat kesulitan. Selain itu, dapat menjaga 

ketertiban kelas (antar kelompok tidak saling terganggu). Selama sajian 

media berlangsung dapat diselingi dengan pertanyaan, meminta pebelajar 

melakukan sesuatu, misalnya menunjuk gambar, mengerjakan soal, atau 

merumuskan sesuatu. 

3. Evaluasi 

Tahap ini merupakan tahap penyajian apakah tujuan pembelajar 

telah tercapai, selain untuk memantapkan pemahaman materi yang 

disampaikan melalui media. Untuk itu perlu di sediakan tes yang harus 

dikerjakan oleh pebelajar sebagai umpan balik. Kalau ternyata tujuan 

belum tercapai guru perlu mengulangi sajian program media tersebut. 
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4. Tindak lanjut 

Dari umpan balik yang diperoleh, guru dapat meminta pebelajar 

untuk memperdalam sajian dengan berbagai cara, misalnya; diskusi 

tentang hasil tes, mempelajari referensi dan membuat rangkuman, 

melakukan suatu percobaan, observasi, dll. 

Uraian diatas merupakan suatu prinsip penggunaan media secara 

umum dalam pembelajaran. Smaldino dkk (2005) mengemukakan 

penggunaan media yang disebut “The Assure model”  dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

 

A = Analyze Learner Characteristic (menganalisis karakteristik pebelajar). 

Langkah yang pertama adalan mengidentifikasi karakteristik 

pebelajar. Pebelajar, mungkin siswa, mahasiswa, peserta pelatihan, atau 

anggota suatu organisasi pebelajar. Media dan teknologi dikatakan efektif 

bila ada kesesuaian antara karakteristik pebelajar dengan metode, media, 

dan materi pembelajaran. Dalam praktek guru tidak mungkin menganalisis 

setiap individu pebelajar. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang 

penting untuk dipertimbangnkan dalam membuat keputusan tentang 

penggunaan metode dan media, yaitu; 

1. Karakteristik umum.  

Karakteristik umum meliputi faktor-faktor usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan/ posisi, kebudayaan dan sosial ekonomi. Dengan analisis 

pebelajar akan membantu pemilihan metode dan media pembelajaran 

yang sesuai, contoh: pebelajar yang lemah dalam keterampilan 

membaca lebih tepat diberi media non cetak. Bila pebelajar pertama 

kali belajar suatu konsep baru, maka dibutuhkan pengalaman belajar 

langsung dan konkrit seperti karyawisata atau latihan bermain peran 

(mengacu pada kerucut pengalaman Edgar Dale) 
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2. Kemampuan awal 

Ketika seorang guru merencanakan pembelajaran, tes kemampuan 

awal merupakan penilaian, baik formal maupun informal, yang 

menentukan apakah pebelajar kemampuan awal yang diperlukan. 

Dengan menganalisis kemampuan yang telah dimiliki pebelajar, guru 

dapat memilih metode dan media yang sesuai 

 

3. Gaya belajar 

Gaya belajar berkenaan dengan pengelompokkan sifat-sifat psikologis 

yang menentukan bagaimana seorang individu merasakan 

berinteraksi dengan, dan merespon secara emosional pada 

lingkungan belajar.  Gadner (1999) mengemukakan 3 jenis gaya 

belajar yaitu; visual, auditory dan kinestetik. Guru perancang kurikulum 

dan spsialis media harus bekerjasama mendesain kurikulum sehingga 

pebelajar memiliki kesempatan mengembangkan perbedaan gaya 

tersebut. Variable gaya belajar dapat dikategorikan menjadi empat 

kelopok, yaitu kekuatan persepsi, kebiasaan memproses informasi, 

factor-faktor  motivasi, dan factor-faktor psikologis. 

a.  Kekuatan persepsi 

Pebelajar sangat bervariasi dalam penggunaan inderanya, yang 

meliputi; auditory, visual, taktil dan kinestetik. Pendukung 

pentingnya varibel ini mengatakan bahwa sebagian besar 

pebelajar  tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk 

menangkap pelajaran melalui pendengaran dan menyangsikan 

keluasan penggunan  metode guru. Dikatakan pula bahwa 

pebelajar yang agak lambat belajar cenderung menyukai 

pengalaman taktil atau kinestetik, duduk dan mendengarkan sukar 

baginya. 

b. Kebiasaan memproses informasi 

Kategori ini termasuk variable-variabel yang berkaitan dengan 

bagaimana kecenderungan pebelajar memproses informasi. Modek 

Gregore (dalam Molenda, dkk 2005) tentang “gaya berpikir” 
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mengemukakan kelompok pelajar dari konkrit versus abstrak, dan 

gaya acak versus berurutan. Maka ada 4 kategori utama pada gaya 

berpikir ini yaitu; berurutan konkrit, acak konkrit, berurutan abstrak, 

dan acak abstrak. 

1. Pebelajar kategori berurutan konkrit, lebih suka pengalaman 

langsung dan penyampaian dengan urutan yang logis. 

2. Pebelajar ketegori acak konkrit senang pada pendekatan coba-

coba (trial dan error) membuat kesimpulan secara cepat dari 

pengalaman-pengalaman yang terjadi. 

3. Pebelajar kategori berurutan abstrak, kelompok ini terampil 

menyandi pesan verbal dan simbolik, khususnya bila disajikan 

dalam urutan yang logis. 

4. Pebelajar kelompok acak abstrak, menunjukkan kemampuannya 

untuk manangkap makna dan presentasi yang disajikan, merespon 

nada dan gaya pembicara sebaik menangkap pesannya. 

 

B. Faktor-faktor motivasional 

Berbagai factor emosional sangat berpengaruh pada perhatian 

terhadap sesuatu, berapa lama memperhatikan, seberapa jauh usaha 

memahami pelajaran, dan bagaimana perasaan ikut ambil bagian dalam 

kegiatan belajar. Ketakutan, perhatian, tingkat struktur, motivasi 

berprestasi, motivasi social, keberhati-hatian, dan persaingan, merupakan 

variable yang penting dalam belajar. Motivasi ini dibedakan menjadi dua 

yaitu; motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Cara yang baik untuk 

medieskripsikan movasi belajar yaitu dengan menggunakan model ARCS 

dan Keller, yang membedakan aspek penting motivasi yaitu;  atensi, 

relevan, keyakinan dan kepuasan. 

 

C. Faktor-faktor psikologis 

Factor-faktor ini berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, dan 

kondisi lingkungan diantara pengaruh-pengaruh yang paling jelas 

mempengaruhi keefektifan belajar. Anak laki-laki dan perempuan berbeda 
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dalam merespon pengalaman-pengalaman sekolah. Contoh; anak laki-laki 

lebih kompetitif dan agresif daripada perempuan, akibatnya merespon 

lebih baik dalam permainan-permainan kompetitif. Lapar dan sakit sangat 

mempengaruhi kegiatan belajar. Temperature, suara bising, 

pencahayaan, dan waktu merupakan fenomena sehari-hari yang 

mempengaruhi kemampuan konsentrasi dan pemusatan perhatian. 

S = State objectives (menyatakab tujuan) 

 Langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran 

sekhusus mungkin. Tujuan ini mungkin dijabarkan dari silabus, buku teks, 

kurikulum, atau dikembangkan sendiri oleh guru. Suatu pernyataan tujuan, 

bukan apa yang direncanakan oleh guru dalam pembelajaran melainkan 

apa yang harus dicapai pebelajar dengan pembelajaran itu. Suatu tujuan 

merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai, bukan bagaimana 

tujuan itu akan dicapai. 

Teknik ABCD untuk menyatakan tujuan (Mager, 1997)  

A  (audience); apa yang dikerjakan oleh pebelajar (bukan apa yang 

dilakukan oleh guru) 

B  (behavior); kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan yang akan 

dicapai setelah pembelajaran 

C  (conditions); pernyataan tujuan yang meliputi kondisi dimana untuk 

kerja itu diamati 

D  (Degree); pernyataan tujuan yang mengindikasikan standar atau 

criteria yang akan memutuskan sejauh mana keberhasilan untuk kerja 

itu dapat diterima. 

 

D. Klasifikasi tujuan 

Pengelompokkan tujuan ini sangat penting karena pemilihan 

metode dan media pembelajaran, juga cara mengevaluasi, tergantung 

pada jenis tujuan yang ditetapkan. Suatu tujuan mungkin diklasifikasikan 

menurut jenis belajar utama yang akan dicapai. Meskipun ada rentangan 

pendapat mengenai cara terbaik untuk mendeskripsikan dan 

mengorganisasikan jenis-jenis belajar, ada 3 kategori (dominan) yang 
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secara luas diterima yaitu: keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Molenda (2005) menambahkan keterampilan interpersonal, karena 

keterampilan ini sangat penting dalam suatu kerja tim. 

Dalam domain kognitif, belajar meliputi susunan kemampuan 

intelektual yang dikelompokkan sebagai informasi verbal/ visual atau 

keterampilan intelektual.  

Domain afektif melibatkan perasaan dan nilai. Tujuan afektif 

memiliki rentangan dari misalnya, menstimulasi minat dalam pelajaran 

disekolah, meningkatkan kepedulian social, mengadopsi standar etika. 

S = Select method, media, and materials (memilih metode, media dan 

materi) 

Rencana untuk penggunaan media dan teknologi, pertama-tama tentu 

saja menuntut pemilihan yang sistematis. Proses memilih ada 3 tahap 

yaitu; (1) menentukan metode yang sesuai untuk suatu tugas belajar, (2) 

memilih bentuk media yang cocok dengan metode yang akan disajikan, 

dan (3) memilih, memodifikasi, atau merancang materi secara khusus 

dalam bentuk media. 

 

E. Memilih metode 

Pertama yakinlah bahwa tidak ada metode yang paling baik untuk 

semua kegiatan belajar. Untuk suatu kegiatan pembelajaran, mungkin 

diperlukan penggabungan satu atau dua metode untuk tujuan yang 

berbeda pada pelajaran yang berbeda pula. Misalnya, suatu pembelajaran 

dilakukan dengan kegiatan simulasi untuk menambah perhatian dan 

mnimbulkan minat pada awal pelajaran, kemudian menggunakan 

demostrasi untuk menampilkan informasi baru, selanjutnya memberikan 

latihan computer untuk mempraktekan keterampilan baru. 

 

F. Memilih bentuk media 

Bentuk media adalah bentuk fisik yang membawakan pesan yang 

akan disajikan. Bentuk media misalnya, bagan lembaran balik (gambaran 

diam dan teks), slide (gambaran proyeksi diam), audio (suara dan music), 
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video (gambaran bergerak pada layar TV), dan multimedia computer 

(grafik, teks dan gambaran bergerak pada monitor). Tiap bentuk itu 

memiliki kelebihan dan kelemahan dalam hal jenis pesan yang direkam 

dan ditampilkan.  

 

G. Mendapatkan materi khusus 

Untuk mendapatkan materi yang sesuai ada 3 alternatif yaitu; 

memilih materi yang tersedia, memodifikasi materi yangt ada dan 

merancang materi baru. Sebagian besar materi yang siap pakai 

digunakan oleh guru merupakan materi yang siap pakai dan tersedia 

disekolah, atau koleksi dari sumber-sumber lain, seperti spesialis media / 

teknologi. Guru harus selalu memperbaharui konten bidanf studi dengan 

materi-materi mutakhir. 

 

H. Memodifikasi materi yang ada 

Bila guru tidak dapat menemukan materi-materi yang sesuai, 

mungkin melakukan modifikasi materi yang ada. Ini merupakan tantangan 

dan memerlukan kreatifitas. Dalam hal waktu dan biaya ini merupakan 

prosedur yang lebih efisien daripada merancang sendiri materi baru. 

 

I. Merancang materi baru 

Dalam memilih materi memang lebih mudah dan efisien dari segi 

biaya bila menggunakan materi yang tersedia dengan atau tanpa 

modifikasi, daripada mulai menyusun materi baru. Namun bila anda ingin 

menyusun materi baru, perlu mempertimbangkan unsure-unsur dasar 

tertentu, yaitu: 

Tujuan, apa yang diinginkan untuk dipelajari oleh pebelajar? 

Pebelajar,  bagaimana karakteristik pebelajar?apakah memerlukan 

pengetahuan dan keterampilan prasyarat untuk 

mempelajari materi itu? 
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Biaya,  cukup dana yang tersedia, yang diperlukan untuk 

menyiapkan materi itu (misalnya, videotape, audiotape, 

dan lain-lain) 

Keahlian teknis, apakah diperlukan keahlian untuk mendisain dan 

memproduksi materi yang akan digunakan? 

 

U = Utilize media an materials (memanfaatkn media dan meteri) 

Perubahan paradigma pembelajaran dari teacher-centered ke 

student-centered, yang lebih memungkinkan pebelajar memanfaatkan 

materi, baik secara mandiri atau kelompok kecil daripada mendengarkan 

presentasi guru secara klasikal. Untuk mengaplikasikan media dan materi, 

baik untuk teacher-centered maupun student-centered, perlu melakukan; 

Privieu materi, seorang guru tidak pernah menggunakan materi tanpa 

pertama melakukan revieu awal. Selama proses pemilihan, harus 

menentukan apakan materi itu sesuai untuk pebelajar dan tuajuan 

yang ditetapkan. 

Menyiapkan materi, guru perlu menyiapkan media untuk mendukung 

kegiatan pemebalajaran yang telah direncanakan. Langkah 

pertama adalah menyiapkan seluruh materi dan peralatan yang 

dibutuhkan oleh pebelajar, dan menentukan urutan apakah yang 

akan digunakan untuk memanfaatkan media dan materi. 

Menyiapkan lingkungan, dimanapun kegiatan belajar dilakukan, didalam 

kelas, di laboratorium, di pusat olahraga, atau dilapangan yang lain, 

fasilitas harus ditata terlebih dahulu sebelum pebelajar 

menggunakan media dan materi pembelajaran. 

Menyiapkan pebelajar, banyak hasil riset menunjukkan bahwa belajar dari 

suatu kegiatan tergantung pada bagaimana pebelajar disiapkan 

untuk kegiatan pembelajaran. Beberapa fungsi seperti, 

mengarahkan perhatian, meningkatkan motivasi, menjelaskan 

rasional mepelajari suatu materi, merupakan kegiatan untuk 

menyiapkan pebelajar, baik kelas yang teacher-centered maupun 

student-centered. 
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Menyajikan pengalaman belajar, jika materi itu berpusat pada guru, maka 

guru harus menyajikan sebagai seorang professional. Jika 

pengalaman yang akan diberikan kepada pebelajar adal student-

centered, guru harus berperan sebagai fasilisator atau pembimbing.  

R = Require learner participation (meminta partisipasi pebelajar) 

Pendidik yang merealisasikan partisipasi aktif dalam pembelajaran, 

akan meningkatkan kegiatan belajar. John Dewey pada tahun 90’an telah 

mengemukakan partisipasi tersebut. Perkembangan selanjutnya muncul 

teori belajar kognitif yang menekankan pada proses mental, juga 

mendukung partisipasi aktif tersebut. Kaum behavioris menyarankan 

bahwa individu harus melakukan sesuatu, jadi belajar merupakan suatu 

proses untuk mencoba berbagai prilaku dengan hasil yang 

menyenangkan. Dengan pendekatan ini berarti perancang pembelajaran 

harus mencari cara agar pebelajar melakukan sesuatu. Dari sudut 

pandang psikologi kognitif disarankan bahw pebelajar membangun 

schemata katika otaknya secara aktif mengingat atau mengaplikasikan 

beberapa konsep atau prinsip. Kaum konstruktivis seperti juga behavioris 

memandang belajar sebagai proses aktif. Tetapi penekanannya berbeda. 

Aliran konstruktivistik lebih menekankan pada proses mental bukan pada 

kegiatan fisik. 

E = Evaluate (menilai) 

Evaluasi dan revisi merupakan komponen yang paling penting 

untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. 

1. Menilai hasil pebelajar 

Pernyataan tentang tujuan akan membantu untuk mengembangkan 

criteria guna mengevaluasi unjuk kerja pebelajar baik individual 

maupun kelompok. Cara menilai pencapaian hasil belajar 

tergantung pada hakekat tujuan itu. Ada tujuan yang menuntut 

keterampilan kognitif, misalnya mengingat hokum OHM, 

membedakan kata sifat dengan kata keterangan, menyimpulkan 

sesuatu.  
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2. Menilai metode dan media. 

Evaluasi juga menilai metode dan media pembelajaran. Apakah 

materi pembelajaran efektif? Dapatkah meningkatkan 

pembelajaran? Apakah penyajian membutuhkan waktuyang lebih 

banyak daripada apa yang seharusnya? Analisis reaksi pebelajar 

pada metode pembelajaran dapat membatu untuk memperoleh 

data dengan cara yang halus. Misalnya; diskusi  gur dengan 

pebelajar  mengindikasikan bahwa pebelajar lebih suka belajar 

mandiri pada waktu presentasi kelompok. Percakan dengan 

spesialis media akan memusatkan perhatian pada nilai khusus  

media dalam suatu unit pembelajaran, yang diperlukan untuk 

meningkatkan pembelajaran dimasa mendatang. 

3. Revisi 

Langkah terakhir adalah melihat kembali hasil data evaluasi yang 

dikumpulkan. Adakah kesenjangan antara apa yang diharapkan 

dengan apa yang terjadi. Apakah pebelajar mencapai suatu tujuan? 

Bagaimana pebelajar mereaksi suatu materi dan media yang 

disajikan? Apakah guru puas dengan nilai materi yang dipilih? Guru 

seharusnya melakukan refleksi pelajaran dan tiap komponen 

didalamnya. Buat catatan segera sebelum mengimplementasikan 

pelajaran lagi. Bila dari hasil data evaluasi menunjukan ada 

kelemahan pada komponen tertentu, kembalilah pada bagian itu 

dengan merencanakan dan merevisinya. 

 

Rangkuman pemilihan dan penggunaan media  

Pemilihan media 

Untuk memilih media yang akan digunakan dalam pembelajaran, 

perlu dipertimbangkan factor-faktor ; tujuan pembelajaran, 

pebelajar, ketersediaan, ketepatgunaan, biaya, mutu teknis, dan 

kemampuan SDM. Ada dua model dalam memilih media, yaitu; 

model tertutup dan model terbuka. 

Penggunaan media 
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Secara umum, ada 4 langkah yang perlu diperhatikan dalam 

penggunaan media, persiapan sebaelum menggunakan, 

pelaksanaan penggunaan media, evaluasi, dan tindak lanjut. 

Smaldino dkk (2005) mengemukakan model ASSURE dalam 

penggunaan media, ayng merupakan akronim dari; Analyze learner 

characteristic (menganalisa karakteristik belajar) state 

objective(menyatakan tujuan), select methods, media, and 

materials (memilih metode, media, dan materi), utilize media and 

materials (memanfaatkan media dan materi), require learner 

participation (meminta partisipasi siswa) evaluate (mengevaluasi). 
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BAB III 

BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

A.  Pengertian Belajar, Ciri-ciri Belajar dan Mengapa Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup,sejak dia masih bayi (bahkan dalam 

kandungan) hingga ke liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang 

telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya.  

Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut 

nilai dan sikap (afektif). Kalau sebelumnya Pandu tidak tahu nama dan letak 

ibukota provinsi Banten, dan sekarang sebagai siswa SD dia dapat menyebutkan 

nama dan menunjukkan letak ibukota provinsi tersebut, maka kita katakan siswa 

SD itu telah belajar. Begitu pula halnya kalau dia sebelumnya tak dapat menulis 

angka 1 s.d 10 dan sekarang dapat menuliskannya dengan lancar, baik dan 

benar. Begitu pula Mirna, sebelum kursus komputer, dia tak dapat 

mengoperasikan komputer, sekarang dengan lancar dan mahir dia dapat 

menggunakannya. Atau si Koko, dulu dia tidak tahu siapa R.A.Kartini, sekarang 

dia tahu dan sangat kagum serta menghargai perjuangan serta jasa-jasanya. 

Koko telah belajar karena ada perubahan baik dalam pengetahuan  maupun 

sikapnya. 

Berikut ini beberapa perspektif para ahli tentang pengertian belajar. 

Dalam The Guidance of Learning Activities W.H. Burton (1984) mengemukakan 

bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena 

adanya interaksi antara individu  dengan individu  dan individu dengan 

lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya.  Sementara Ernest R. Hilgard dalam Introduction to Psychology 

mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan kegiatan, reaksi 

terhadap lingkungan. 

H.C. Witherington dalam Educational Psychology menjelaskan pengertian 

belajar sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan 

kepribadian atau suatu pengertian. Gage Berlinger mendefinisikan belajar 

26 
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sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai 

akibat dari pengalaman. 

Harold Spears mengemukakan pengertian belajar dalam perspektifnya 

yang lebih detail. Menurut Spears learning is to observe, to read, to imitate, to try 

something them selves, to listen, to follow direction (Belajar adalah mengamati, 

membaca, meniru, mencoba sesuatu pada dirinya sendiri, mendengar dan 

mengikuti aturan. Sementara Singer (1968) mendefinisikan belajar sebagai 

perubahan perilaku yang relatif tetap yang disebabkan praktek atau pengalaman 

yang sampai dalam situasi tertentu. Gagne (1977) pernah mengemukakan 

perspektifnya tentang belajar. Salah satu definisi belajar yang cukup simple 

namun mudah diingat adalah yang dkemukakan oleh Gagne:  “Learning is 

relatively permanent change in behavior that result from past experience or 

purposeful instruction”. Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif 

menetap  yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari 

pembelajaran yang bertujuan/ direncanakan.  Pengalaman diperoleh individu 

dalam interaksinya dengan lingkungan, baik  yang tidak direncanakan maupun 

yang direncanakan, sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif 

menetap. 

Belajar adalah sebuah proses yang kompleks yang di dalamnya 

terkandung beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah (1) bertambahnya 

jumlah pengetahuan, (2) adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi, (3) 

ada penerapan pengetahuan, (4) menyimpulkan makna, (5) menafsirkan dan 

mengaitkannya dengan realitas, dan (6) adanya perubahan sebagai pribadi. Dari 

berbagai perspektif pengertian belajar sebagaimana dijelaskan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental (psikis)  yang 

berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan 

perubahan yang bersifat relatif konstan.  

Ada sebagian kalangan mempertanyakan jika belajar ada korelasinya 

dengan perubahan, lalu apakah semua jenis perubahan adalah hasil belajar? 

Tentu saja tidak semua perubahan tingkah laku dapat kita sebut belajar. Iwan si 

pendiam, sejam yang lalu diajak kawan-kawannya masuk ke sebuah rumah 

makan. Sekarang dia keluar dengan banyak bicara, tertawa-tawa berceloteh tak 

karuan dan gontai jalannya. Perubahan tingkah laku siswa kelas III SMA tersebut 

bukan karena proses belajar, tapi akibat minuman keras yang mengganggu 

syaraf pengontrol kesadarannya. Atau sebaliknya Tati yang ceria itu tiba-tiba 
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menjadi pendiam dan pemurung karena penyakit yang dideritanya. Perubahan 

tingkah laku ini bukan pula karena proses belajar. Begitu pula dengan Achmad 

yang menginjak remaja, tiba-tiba suaranya menjadi bertambah berat.  Perubahan  

ini bukan pula karena proses belajar tetapi karena proses pertumbuhan fisik. 

Kalau kita simpulkan, seseorang telah belajar kalau terdapat perubahan 

tingkah laku dalam dirinya.  Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat interaksi 

dengan lingkungannya,  tidak karena pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak 

karena kelelahan,  penyakit atau pengaruh obat-obatan. Kecuali itu perubahan 

tersebut haruslah bersifat relative permanen, tahan lama dan menetap, tidak 

berlangsung sesaat saja. 

Dengan memahami kesimpulan di atas setidaknya belajar memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut :  

1. Adanya kemampuan baru atau perubahan . Perubahan tingkah laku bersifat 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun nilai dan sikap 

(afektif). 

2. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja melainkan menetap atau dapat 

disimpan 

3. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja melainkan harus dengan usaha. 

Perubahan  terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 

4. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan 

fisik/kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-

obatan. 

Eksistensi manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial 

meniscayakan dirinya untuk berusaha mengetahui sesuatu di luar dirinya. Ini 

yang kemudian dikenal dengan istilah belajar. Namun pertanyaannya mengapa 

manusia mau belajar? Setidaknya ada delapan kecenderungan umum 

mengapa manusia mau belajar. Pertama, ada semacam dorongan rasa ingin 

tahu yang kuat. Dorongan ini berasal dari dalam dirinya untuk mengetahui 

sesuatu . Biasanya rasa ingin tahu ini diwujudkan dengan munculnya sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan. Kedua, ada keinginan untuk menguasai Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi sebagai tuntutan zaman dan lingkungan di 

sekitarnya. Hal ke dua ini adalah faktor eksternal yang mampu mendorong 

manusia mau belajar. Apalagi di era global saat ini yang meniscayakan 

pentingnya kemampuan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ketiga, meminjam istilah Abraham Maslow bahwa segala aktivitas manusia 
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didasari atas kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan biologis sampai 

aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan inilah kemudian manusia mau 

belajar. Keempat, untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang sudah 

diketahuinya. Hal ini biasanya dilakukan untuk menambah wawasan seseorang. 

Kelima, untuk mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. 

Rupanya tidak semua orang begitu mudah untuk melakukan sosialisasi, apalagi 

beradaptasi dengan lingkungannya. Karena itu ada sebagian orang yang khusus 

mau belajar karena adanya kepentingan untuk bersosialisasi dan beradaptasi. 

Keenam, untuk meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi diri. 

Intelektualitas adalah modal penting untuk berkompetisi di era zaman yang 

penuh kompetisi ini, selain itu ada tidak sedikit orang yang merasakan bahwa 

potensi dirinya belum tergali. Karena itu ia mau belajar. Ketujuh, untuk mencapai 

cita-cita. Sebagai manusia yang membutuhkan aktualisasi diri maka cita-cita 

adalah hal lain yang mampu mendorong seseorang untuk belajar. Hampir bisa 

dipastikan tidak mungkin seseorang mau belajar tanpa ada cita-cita terlebih 

dahulu. Kedelapan, sebagian orang ada yang mau belajar hanya karena untuk 

mengisi waktu luang. Hal ini terjadi karena adanya waktu luang yang belum bisa 

dimanfaatkan dengan baik oleh orang tersebut, karena itu untuk mengisi kegiatan 

ia mau mengisi waktu luangnya dan digunakan untuk belajar sesuatu yang 

dinilainya  bermanfaat. 

 

1. Jenis Belajar Menurut Gagne 

          Manusia memiliki beragam potensi, karakter, dan kebutuhan dalam belajar. 

Karena itu banyak tipe-tipe belajar yang dilakukan manusia. Gagne mencatat ada 

delapan tipe belajar:  

1.  Belajar isyarat (signal learning). Menurut Gagne, ternyata tidak semua reaksi 

spontan manusia terhadap stimulus sebenarnya tidak menimbulkan respon. 

Dalam konteks inilah signal learning terjadi. 

2. Belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang tepat 

terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan penguatan 

(reinforcement) sehingga terbentuk perilaku tertentu (shaping). 

3. Belajar merantaikan  (chaining). Tipe ini merupakan belajar dengan membuat 

gerakan-gerakan motorik  sehingga akhirnya membentuk rangkaian gerak 

dalam urutan tertentu. 
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4. Belajar asosiasi verbal (verbal association). Tipe ini merupakan belajar 

menghubungkan suatu kata dengan suatu obyek yang berupa benda, orang 

atau kejadian  dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang  tepat 

5. Belajar membedakan (discrimination). Tipe belajar ini memberikan reaksi 

yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. 

6. Belajar konsep (concept learning).Belajar mengklasifikasikan stimulus, atau 

menempatklan obyek-obyek dalam kelompok tertentu ysng membentuk suatu 

konsep. (Konsep: satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang memiliki 

kesamaan ciri). 

7. Belajar dalil (rule learning). Tipe ini merupakan tipe belajar untuk 

menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa 

konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk 

kalimat. 

8. Belajar memecahkan masalah (problem solving). Tipe ini merupakan tipe 

belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah, 

sehingga terbentuk kaedah yang lebih tinggi (higher order rule). 

Selain delapan jenis belajar, Gagne juga membuat semacam sistematika jenis 

belajar. Menurutnya sistematika tersebut mengelompokan hasil-hasil belajar 

yang mempunyai ciri-ciri sama dalam satu kategori. Kelima hal tersebut adalah : 

1. Keterampilan intelektual: kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya dengan mengunakan simbol huruf, angka, kata atau gambar. 

2.  Informasi verbal: seseorang bealajar menyatakan atau menceritakan suatu 

fakta atau suatu peristiwa secara lisan atau tertulis, termasuk dengan cara  

menggambar. 

3. Strategi kognitif: kemampuan seseorang untuk mengatur proses belajarnya 

sendiri, mengingat dan berfikir. 

4. Keterampilan motorik: seseorang belajar melakukan gerakan secara teratur 

dalam urutan tertentu (organized motor act). Ciri khasnya adalah otomatisme, 

yaitu gerakan berlangsung secara teratur dan berjalan dengan lancar dan 

luwes. 

5. Sikap: keadaan mental yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

pilihan-pilihan dalam bertindak. 

2. Jenis  Belajar Menurut Bloom 

             Benyamin S Bloom (1956) adalah ahli pendidikan yang terkenal sebagai 

pencetus konsep taksonomi belajar. Taksonomi belajar adalah pengelompokan 



31 

 

tujuan belajar berdasarkan domain atau kawasan belajar. Menurut Bloom ada 

tiga domain belajar, yaitu: 

1. Cognitive Domain (kawasan kognitif): perilaku yang merupakan proses 

berfikir atau perilaku yang termasuk hasil kerja otak. Beberapa contoh berikut 

bisa termasuk  kawasan kognitif: menyebutkan definisi manajemen, 

membedakan fungsi meja dan kursi, menggambarkan kegiatan proyek 

dengan PERT, menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus, 

menyusun desian instruksional, dll. Beberapa kemampuan kognitif tersebut 

dapat disebutkan antara lain (1) pengetahuan, tentang suatu materi yang 

telah dipelajari, (2) pemahaman, memahami makna materi, (3) aplikasi atau 

penerapan penggunaan materi atau aturan teoritis yang prinsip, (4) analisa, 

sebuah proses analisis teoritis dengan menggunakan kemampuan akal, (5) 

sintesa, kemampuan memadukan konsep sehingga menemukan konsep 

baru, (6) evaluasi, kemampuan melakukan evaluatif atas penguasaan materi 

pengetahuan. Dalam Revised Taxonomy Anderson dan Krathwohl (2001), 

melakukan  revisi pada kawasan kognitif, ada 2 kategori yaitu  kategori 

dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Pada dimensi  proses 

kognitif, ada  enam jenjang tujuan belajar yakni : 

1) Mengingat: Meningkatkan ingatan atas materi yang disajikan dalam 

bentuk yang sama seperti yang diajarkan 

2) Mengerti: mampu membangun arti dari pesan pembelajaran, termasuk 

komunikasi lisan, tulsan maupun grafis. 

3) Memakai: menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun 

memecahkan masalah. 

4) Menganalisis: memecah bahan2 kedalam unsur2 pokoknya & 

menentukan bagaimana bagian2 saling berhubungan satu sama lain & 

kepada keseluruhan struktur. 

5) Menilai: membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar 

tertentu. 

6) Mencipta: membuat suatu produk yang baru dengan mengatur kembali 

unsur-unsur  atau bagian-bagian ke dalam suatu pola atau struktur yang 

belum pernah ada sebelumnya. 

      Pada dimensi pengetahuan ada empat kategori yaitu: 
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1) Fakta (factual knowledge): berisi unsur2 dasar yang harus dikethui siswa 

jika mereka akan diperkenalkan dengan satu mata pelajaran tertentu atau 

untuk memecahkan suatu masalah tertentu (low level abstraction)  

2) Konsep (conceptual knowledge): meliputi skema, model mental atau teori 

dalam berbagai model psikologi kognitif. 

3) Prosedur (procedural knowledge): pengetahuan tentang bagaimana 

melakukan sesuatu, biasanya berupa seperangkat urutan atau langkah2 

yang harus diikuti. 

4) Metakognitif (metacognitive knowledge): Pengetahuan tentang 

pemahaman umum, seperti kesadaran tentang sesuatu & pengetahuan 

tentang pemahaman pribadi seseorang. 

      Bila digambarkan dalam bentuk matriks, maka taksonomi Bloom yang direvisi 

oleh    

      Anderson dan Krathwohl (2001), terlihat dalam tabel berikut: 

 

TABEL TAKSONOMI (Revised by Anderson dan Krathwohl, 2001) 

Dimensi 
Pengetahuan 

Dimensi Proses Kognitif 

Mengingat Memahami Memakai Menganalisa Menilai Menciptakan 

Penge-
tahuan 
Faktual 

      

Penge-
tahuan 
Konsep-tual 

  1)    

Penge-
tahuan 
Prosedur-al 

 2)     

Penge-
tahuan 
Metakog-nitif 

     3) 

Contoh: 

1) mampu merumuskan kerangka berpikir sesuai landasn teoritik yang dikajinya 

2) mampu menjelaskan cara untuk mengumpulkan data 

3) Mampu menyusun proposal penelitian yang memenuhi syarat sesuai dengan 

kebutuhan di lingkungan kerjanya 

2.  Affective Domain (kawasan afektif): perilaku yang dimunculkan seseorang 

sebagai pertanda kecenderungannya untuk membuat pilihan atau keputusan  

untuk beraksi  di dalam lingkungan tertentu. Beberapa contoh berikut 
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termasuk kawasan afektif: mengganggukkan kepala sebagai tanda setuju, 

meloncat dengan muka berseri-seri sebagai tanda kegirangan, pergi ke 

gereja atau masjid sebagai perilaku orang beriman kepada Tuhan YME. 

Kawasan afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (1964), meliputi tujuan 

belajar yang berkenaan dengan minat, sikap dan nilai serta pengembangan 

penghargaan dan penyesuaian diri.  Kawasan  ini dibagi  dalam lima jenjang 

tujuan , yaitu:  (1) Penerimaan (receiving): meliputi kesadaran akan adanya 

suatu sistem nilai, ingin menerima nilai, dan memperhatikan nilai tersebut, 

misalnya  siswa menerima sikap jujur sebagai sesuatu yang diperlukan. (2) 

pemberian respon (responding): meliputi sikap ingin merespon terhadap 

sistem, puas dalam memberi respon, misalnya bersikap jujur dalam setiap 

tindakannya (3) pemberian nilai atau penghargaan (valuing): penilaian 

meliputi penerimaan terhadap suatu system nilai, memilih system nilai yang 

disukai dan memberikan komitmen untuk menggunakan system nilai tertentu, 

misalnya jika sesorang telah menerima sikap jujur, ia akan selalu komit 

dengan kejujuran, menghargai orang-orang yang bersikap jujur dan ia juga 

berperilaku jujur (4) pengorganisasian (organization): meliputi memilah dan 

menghimpun system nilai yang akan digunakan,  misalnya berperilaku jujur 

ternyata berhubungan dengan nilai-nilai yang lain seperti kedisiplinan, 

kemandirian, keterbukaan dan lain-lain (5) karakterisasi (characterization): 

karakteristik meliputi perilaku secara terus menerus sesuai dengan sistem 

nilai yang telah diorganisasikannya, misalnya karakter dan gaya hidup 

seseorang sehingga ia dikenal sebagai pribadi yang  jujur; keteraturan 

pribadi, sosial dan emosi seseorang sehingga dikenal sebagai orang yang 

bijaksana. 

3.  Psychomotor Domain (kawasan psikomotor): perilaku yang dimunculkan 

oleh hasil kerja fungsi tubuh manusia. Domain ini berbentuk gerakan tubuh, 

antara lain seperti berlari, melompat, melempar, berputar, memukul, 

menendang, dll. Dave (1970), mengemukakan lima jenjang tujuan belajar 

pada ranah psikomotor, kelima jenjang tujuan tersebut adalah: (1) meniru: 

kemampuan mengamati suatu gerakan agar  dapat merespon, (2) 

menerapkan: kemampuan mengikuti pengarahan, gerakan pilihan dan 

pendukung dengan membayangkan gerakan orang lain, (3) memantapkan: 

kemampuan memberikan respon yang terkoreksi atau respon dengan 

kesalahan-kesalahan terbatas/minimal, (4) merangkai: koordinasi rangkaian 
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gerak dengan membuat aturan yang tepat, (5) naturalisasi: gerakan yang 

dilakukan secara rutin dengan menggunakan energi fisik dan psikis yang 

minimal. 

 

B. Pengertian  Dan  Ciri-ciri Pembelajaran 

              Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian 

ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang 

berlangsung dialami siswa (Winkel, 1991). Sementara Gagne (1985), 

mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama 

dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna.  Dalam 

pengertian lainnya, Winkel (1991) mendefinisikan pembelajaran sebagai 

pengaturan dan penciptaan kondisi-kondisi ekstern sedemikian rupa, sehingga 

menunjang proses belajar siswa dan tidak menghambatnya. 

Salah satu pengertian pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh 

Gagne (1977) akan lebih memperjelas makna yang terkandung dalam  

pembelajaran: Instruction as a set of external events design to support the 

several processes of learning, which are internal. Pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk 

mendukung beberapa proses belajar yang sifatnya internal. Lebih lanjut 

Gagne (1985) mengemukakan suatu definisi pembelajaran yang lebih lengkap: 

Instruction is intended to promote learning, external situation need to be arranged 

to activate, support and maintain the internal processing that constitutes each 

learning event. Pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, 

situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, 

mendukung dan mempertahankan proses internal yang yang terdapat 

dalam setiap peristiwa belajar.   

                Pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Miarso ( 1993), 

menyatakan bahwa “pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan 

secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum 

proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali”. 

            Dari beberapa pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan, maka 

dapat disimpulkan beberapa  ciri  pembelajaran sebagai berikut : 
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1.   merupakan upaya sadar dan disengaja 

2.   pembelajaran harus membuat siswa belajar 

3. tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan 

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

 

Orang yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan, istilah 

“proses belajar mengajar” atau “kegiatan belajar mengajar” adalah istilah yang 

tidak asing lagi. Dalam kedua istilah tersebut kita lihat adanya dua istilah yaitu 

“belajar” dan “mengajar”. Keduanya seolah-olah tak terpisahkan satu sama lain, 

ada anggapan bahwa kalau ada proses belajar tentulah ada proses mengajar. 

Seseorang belajar karena ada yang mengajar. Tetapi benarkah itu? Kalau 

mengajar kita pandang sebagai satu-satunya kegiatan atau proses yang dapat 

menghasilkan belajar pada diri seseorang, pendapat tersebut tidaklah benar. 

Proses belajar dapat terjadi kapan saja terlepas dari ada yang mengajar atau 

tidak. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungannya. Karena itu istilah ”pembelajaran” mengandung makna yang lebih 

luas daripada ”mengajar”, pembelajaran merupakan usaha yang dilaksanakan 

secara sengaja, terarah dan terencana, dengan tujuan yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali, 

dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang.. 

      Perbedaan antara istilah “pengajaran” (teaching) dan “pembelajaran” 

(instruction) bisa diamati pada tabel di bawah ini: 

 

No Pengajaran Pembelajaran 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Dilaksanakan oleh mereka yang 

berprofesi sebagai pengajar 

Tujuannya menyampaikan 

informasi kepada si belajar 

Merupakan salah satu penerapan 

strategi pembelajaran 

 

Kegiatan belajar berlangsung bila 

ada guru/ pengajar 

Dilaksanakan oleh mereka yang dapat 

membuat orang belajar 

Tujuannya agar terjadi belajar pada 

diri siswa /si belajar 

Merupakan cara untuk 

mengembangkan rencana yang 

terorganisir untuk keperluan belajar 

Kegiatan belajar dapat berlangsung 

dengan atau tanpa hadirnya guru 

 

Dari pengertian serta tabel di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa istilah 

”pembelajaran” (instruction) lebih luas daripada ”pengajaran” (teaching). 

Pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus 



36 

 

dilakukan suatu perencanaan yang sistematis, sedangkan mengajar hanya salah 

satu penerapan strategi pembelajaran diantara strategi-strategi pembelajaran 

yang lain dengan tujuan utamanya menyampaikan informasi kepada peserta 

didik. Kalau diperhatikan, perbedaan kedua istilah ini bukanlah hal yang sepele, 

tetapi telah menggeser    paradigma pendidikan, dari yang semula  teacher-

centered kepada student-centered. Kegiatan pendidikan yang semula lebih 

berorientasi pada ”mengajar” (guru yang lebih banyak berperan) telah berpindah  

kepada konsep ”pembelajaran” (merencanakan kegiatan-kegiatan yang 

orientasinya kepada siswa agar terjadi belajar dalam dirinya). 

 

C. Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

            Dalam melaksanakan pembelajaran, agar dicapai hasil yang lebih optimal 

perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran 

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

belajar dan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran.  Prinsip 

pembelajaran  bila diterapkan dalam proses pengembangan pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran akan diperoleh hasil yang lebih optimal. Selain itu 

akan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memberikan dasar-dasar 

teori untuk membangun sistem intruksional yang berkualitas tinggi.  

          Beberapa prinsip pembelajaran dikemukakan oleh Atwi Suparman dengan 

mengadaptasi pemikiran Fillbeck (1974), sebagai berikut 

1.  Respon-respon baru (new responses) diulang sebagai akibat dari respon 

yang terjadi sebelumnya. Implikasinya adalah perlunya pemberian umpan 

balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari 

siswa; siswa harus aktif membuat respon, tidak hanya duduk diam & 

mendengarkan saja. 

2. Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akbat dari respon, tetapi juga di bawah 

pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. Implikasinya adalah 

perlunya menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas kepada siswa 

sebelum pelajaran dimulai agar siswa bersedia belajar lebih giat. Juga 

penggunaan berbagai metode dan media agar dapat mendorong keaktifan 

siswa dalam proses belajar 

3. Perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau 

berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang 

menyenangkan Implikasinya adalah pemberian isi pembelajaran yang 
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berguna pada siswa di dunia luar ruangan kelas dan memberikan balikan 

(feedback) berupa penghargaan terhadap keberhasilan mahasiswa. Juga 

siswa sering diberikan latihan dan tes agar pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap yang baru dikuasainya sering dimunculkan pula. 

4. Belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan 

ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Implikasinya adalah 

pemberian kegiatan belajar   kepada siswa yang melibatkan tanda-tanda atau 

kondisi yang mirip dengan kondisi dunia nyata. Juga penyajian isi 

pembelajaran perlu diperkaya dengan penggunaan berbagai contoh 

penerapan apa yang telah dipelajarinya. Penyajian isi pembelajaran perlu 

menggunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar, diagram, film, 

rekaman audio/video, komputer dll, serta berbagai metode pembelajaran 

seperti  simulasi, dramatisasi dan lain sebagainya. 

5. Belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar 

sesuatu yang kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan 

masalah. Implikasinya adalah perlu digunakan secara luas bukan saja 

contoh-contoh yang positif, tapi juga yang negatif.  

6.  Situasi mental siswa untuk menghadapi pelajaran akan mempengaruhi 

perhatian dan ketekunan siswa selama proses siswa belajar. Implikasinya 

adalah pentingnya menarik perhatian siswa untuk mempelajari isi 

pembelajaran, antara lain dengan menunjukkan apa yang akan dikuasai 

siswa setelah selesai proses belajar, bagaimana menggunakan apa yang 

dikuasainya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana prosedur yang harus 

diikuti atau kegiatan yang harus dilakukan siswa agar mencapai tujuan 

pembelajaran dan sebagainya. 

7.  Kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai 

umpan balik menyelesaikan tiap langkah, akan membantu siswa. 

Implikasinya adalah guru harus menganalisis pengalaman belajar siswa 

menjadi kegiatan-kegiatan kecil, disertai latihan dan balikan terhadap 

hasilnya. 

8. Kebutuhan memecah materi yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil 

dapat dikurangi dengan mewujudkannya dalam suatu model. Implikasinya 

adalah penggunaan media dan metode pembelajaran yang dapat 

menggambarkan materi yang kompleks kepada siswa seperti model, realia, 

film, program video, komputer, drama, demonstrasi dll. 
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9. Keterampilan tingkat tinggi (kompleks) terbentuk dari keterampilan dasar 

yang lebih sederhana. Implikasinya adalah tujuan pembelajaran harus 

dirumuskan dalam bentuk  hasil belajar yang operasional. Demonstrasi atau 

model yang digunakan harus dirancang agar dapat menggambarkan dengan 

jelas komponen-komponen yang termasuk dalam perilaku/ ketrampilan yang 

kompleks itu. 

10. Belajar akan lebih cepat, efisien dan menyenangkan bila siswa diberi 

informasi tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya. Urutan 

pembelajaran harus dimulai dari yang sederhana secara bertahap menuju 

kepada yang lebih kompleks; kemajuan siswa dalam menyelesaikan 

pembelajaran harus diinformasikan kepadanya. 

11. Perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi, ada yang 

maju dengan cepat ada yang lebih lambat. Implikasinya adalah pentingnya 

penguasaan siswa terhadap materi prasyarat sebelum mempelajari materi 

pembelajaran selanjutnya; siswa mendapat kesempatan maju menurut 

kecepatan masing-masing. 

12. Dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan kemampuan 

mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan 

balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Implikasinya adalah 

pemberian kemungkinan bagi siswa untuk memilih waktu, cara dan sumber-

sumber disamping yang telah ditentukan, agar dapat membuat dirinya 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       Melihat ke-12 prinsip pembelajaran yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran 

merupakan pekerjaan yang kompleks, namun bila dilakukan dengan seksama 

diharapkan dapat tercipta kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien.  

             Dalam buku Condition of Learning, Gagne (1977) mengemukakan  

sembilan prinsip yang dapat dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran, 

sebagai berikut:  

1)  menarik perhatian (gaining attention): hal yang menimbulkan minat siswa 

dengan  mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi atau 

kompleks. 

2) menyampaikan tujuan pembelajaran (informing learner of the objectives):   

memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai 

mengikuti pelajaran. 
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3) mengingatkan konsep/prinsip yag telah dipelajari (stimulating recall or prior 

learning): merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari 

yang menjadi prasyarat  untuk mempelajari materi yang baru. 

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

materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. 

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

pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses/alur berpikir siswa agar 

memiliki pemahaman yang lebih baik. 

6) memperoleh  kinerja/ penampilan siswa (eliciting performance): siswa diminta 

untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaannya terhadap 

materi.memberikan balikan (providing feedback): memberitahu seberapa jauh 

ketepatan performance siswa. 

7) menilai hasil belajar (assessing performance): memberikan tes/tugas  untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan pembelajaran. 

memperkuat retensi dan transfer belajar  (enhancing retention and 

transfer):  merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer 

dengan memberikan rangkuman, mengadakan review  atau 

mempraktekkan apa yang telah dipelajari. 
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BAB IV 

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 tertentu, namun karena 

tidak dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka kegiatan itu tidak 

mengandung unsur-unsur pedagogi. 

40 
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  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 kegiatan atau usaha untuk mendorong, 

membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan-kekuatan 
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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 

b. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, 

sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, 

etnis dan agama 
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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 

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 
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e. meningkatkan fleksibelitas, yaitu; rentang gerak dalam 

persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang 

efisien dan mengurangi cidera.   

1. 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 

g. mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti, menjelajah, 

mendaki, berkemah, berenang dan lainnya.   

2. 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 
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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. 

3. Aspek kognitif 

a. mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, 

memahami, memperoleh pengetahuan dan membuat 

keputusan 

b. meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, 

keselamatan, dan etika 

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. 

4. Aspek sosial 

a. menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan   dimana 

berada 

b. mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan 

keputusan dalam situasi kelompok 
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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. 

5. Aspek emosional 

a. mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani 

b. mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton 

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 
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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 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 
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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.  

 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. 
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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. 

(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 
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jasmani dipandang sebagai tempat untuk belajar fair play dan jiwa 

sportivitas yang 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. 

(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. 
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(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. 

(7) Kebugaran jasmani dan keterampilan yang dapat dilakukan dalam 

kegiatan intramural, antar sekolah (interscholastic) dan program 

rekreasi yang komprehensif untuk semua siswa harus ditekankan. 

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 V 

SARANA DAN PRASARANAN 

 

A. Hakikat Sarana 

Istilah sarana adalah terjemahan dari facilities yaitu sesuatu yang 

dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga 

atau pendidikan jasmani (Supartono, tahun 1999-2000). Sarana olahraga 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 

a. Peralatan (apparatus) ialah sesuatu yang digunakan, contohnya 

peti loncat, palang tunggal, palang sejajar, gelang-gelang, kuda-

kuda dan lain–lain. 

b. perlengkapan (device) ialah sesuatu yang melengkapi kebutuhan 

prasarana ( net, bendera untuk tanda, garis batas dan lain – lain ), 

sesuatu yang dapat dimainkan dan dimanipulasi dengan tangan 

atau kaki ( bola, raket, pemukul, dan lain – lain). 

Menurut Achmad Sofyan Hanif dkk, sarana adalah sumber daya 

pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta 

perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. (Achmad Sofyan 

Hanif dkk, 2004). 

Sarana yang dipakai dalam kegiatan pendidikan jasmani pada 

masing–masing cabang olahraga memiliki standar. Akan tetapi apabila 

cabang olahraga tersebut dipakai sebagai materi pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

Sarana yang digunakan dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi 

sekolah dan karakteristik siswa didik, kondisi sarana yang kurang 

sebaiknya dimodifikasi sesuai dengan kemampuan atau kondisi yang ada 

baik alat – alatnya maupun peraturan – peraturannya yang 

disederhanakan agar anak didik biasa  melakukan aktifitas dengan benar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogramkan. 

Dalam buku pembinaan usia dini menyebutkan bahwa sarana dan 

prasarana merupakan factor pendukung keberhasilan pembinaan 

olahraga yang harus tersedia bagi setiap upaya peningkatan prestasi 
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sebagai tujuan utama pembinaan olahraga. Oleh sebab itu 

pengelolaannya diupayakan sebagai berikut: 

1. Kemudahan untuk menggunakan prasarana latihan yang ada 

2. Penambahan dana atau mempertahankan prasaran yang ada agar 

tidak beralih tangan 

3. Pengadaan prasarana dan perlengkapan berlatih dan bertanding 

secara merata di lembaga pendidikan dan lingkungan yang menjadi 

saran pembinaan. 

4. Perawatan sarana dan prasarana didukung dana yang cukup 

sehingga upaya pembinaan tidak terhambat (Kantor Menpora, 

1992).  

Sekolah juga perlu menyediakan saran berupa peralatan 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Matras / kasur – kasuran dari terpal / karung 1 x 2 meter 

b. Tali untuk perorangan dan beregu 

c. Macam – macam bola ( kasti, tennis bekas, tangan, sepak, bola 

karet, bola voli, bola basket ) 

d. Tongkat lari sambung 

e. Balok atau papan keseimbangan  

f. Palang tunggal 

g. Net voli 

h. Gelang basket dan tiang  basket 

i. Tambang 

j. Pengukur tinggi badan  

k. Timbangan ( pengukur berat ) 

l. Snellen chart ( alat pemeriksa ketajaman penglihatan ) 

m. Obat- obatan ringan 

n. Alat – alat P3K 

o. Ruang UKS serta perabotnya (sesuai dengan pebakuan sarana 

sekolah) ( Nadisah, 1992). 
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Minimnya sarana pendidikan jasmani yang tidak menata serta tidak 

sesuai dengan kondisi murid ini menuntut pendidikan jasmani harus lebih 

kreatif. Guru pendidikan jasmani harus biasa memodifikasi pembelajaran 

dengan memanfaatkan keterbatasan sarana pendidikan jasmani yang 

tersedia di sekolah. Pengajaran yang menggunakan peralatan seadanya 

di sekolah ataupun alat – alat yang dibuat guru pendidikan jasmani sendiri 

yang dimodifikasi sesederhana mungkin selain bertujuan untuk menutupi 

kekuranaga saran yang tersedia di sekolah selain itu saran yang di 

modifikasi juga bertujuan untuk membuat siswa penasaran yang 

menimbulkan ketertarikan siswa untuk mencobanya mengikuti proses 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani sebagai suatu proses pembelajaran aak 

melalui aktivitas gerak yang sistematis, berkesinambungan, dan bersifat 

permanent dalam proses pembelajarannya, tidak terlepas dari adanya 

dukungan sarana yang lengkap agar dalam pelaksanaannya dapat 

berjalan dengan lancer dan sesuai dengan tujuan pembelajaran (Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, 2005).  

Menteri Pemuda dan Olahraga ( MENPORA ) menjelaskan ahwa 

saran adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan 

jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan 

olahraga  Berdasarkan definisi tersebut, saranana olahraga adalah segala 

fasilitas pendukung untuk membantu kelancaran kegiatan pendidikan 

jasmani yang telah direncanakan secara sistematis guna mencapai tujuan 

kegiatan jasmani. Kegiatan pendidikan jasmani di sekolah adalah salah 

satu aktifitas gerak yang melibatkan fisik, yang sebelumnya direncanakan 

secara sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani 

harus didukung dengan jumlah sarana yang memadai. Sarana yang 

memadai untuk melakukan proses pembelajaran pendidikan jasmani 

sangat berperan dalam terciptanya dan terselenggaranya kegiatan 

pendidikan jasmani di sekolah. 

Sarana pendidikan jasmani yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran pendidikan jasmani dapat dikategorikan ke dalam dua jenis 
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yaitu suatu tempat yang telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku 

dalam masing–masing cabang olahraga. Sedangkan yang kedua adalah 

bentuk perlengkapan atau kebutuhan yang perlu dilengkapi sehingga 

kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kelengkapan 

lapangan seperti batas–batas lapangan dan isinya, dan benda atau alat 

yang dapat dimainkan oleh tangan dan kaki. 

Berdasarkan hal tersebut maka sarana pendidikan jasmani adalah 

sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan olahraga di 

sekolah yang berbentuk lapngan terbuka dan lapangan olahraga beserta 

peralatan yang menunjangnya. 

Demi terselenggaranya kegiatan olahraga di sekolah, maka 

menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, 

Sistem Keolahragaan Nasional BAB XI tentang sarana dan prasarana 

olahraga yaitu :  

 

Pasal 68 

1. Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri 

sarana olahraga dalam negeri 

2. Setiap orang atau badan usaha yang meproduksi saran olahraga 

wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang 

olahraga yang bersangkutan 

3. Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) 

diproduksi, diperjual belikan, dan atau disewakan untuk 

masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi 

waib memnuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai 

dengan peraturan undang – undang  

4. Produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan 

baku, penggunaan, dan pemnfaatna sarana olahraga untuk 

memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan 

5. Perlakuan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dna pajak 

penjualan atas barang mewah untuk sarana olahraga diatur 
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dalam ketentuan peraturan perundang – undangann di bidang 

kepabeanan dan perpajakan  

6. Ketentuan lebih lanjutmengenai saran olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat ( 4 ) diatur dengan 

Pemerintahan Pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 3, 2005). 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersedianya 

lapangan dan bangsal adalah mutlak. Selain itu diperlukan peralatan 

untuk atletik, senam, permainan, pendidikan kesehatan termasuk ruang 

UKS beserta perabotannya. Bila sekolah tidak memiliki peralatan tersebut 

dianjurkan guru pendidikan jasmani dan kesehatan  dapat membuat 

peralatan sederhana yang diperlukan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sarana 

adalah peralatan ataupun alat – alat olahraga yang dipakai dan 

dimanfaatkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah, contohnya bola basket, bola sepak, bola voli, matras, 

tongkat estafet dan lain – lain. Sarana yang memadai dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani sangat berperan penting dalam tercipta 

dan terselenggaranya kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani di 

sekolah yang berkesinambungan tanpa mengurangi tujuan yang telah 

diprogramkan oleh pendidik. 

 

B. Hakikat Prasarana 

Secara umum fasilitas (prasarana) berarti segala sesuatu yang 

merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha atau 

pembangun). Dalam bidang olahraga  fasilitas (prasarana) didefinisikan  

sebagai sesuatu yang mempermudah atau memperlancarkan tugas dan 

memiliki sifat yang relatif permanen. Salah satu sifat tersebut adalah sulit 

dipindahkan (Supartono, 1999-2000). 

Fasilitas olahraga adalah semua prasarana olahraga yang meliputi 

semua lapanagan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya 
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untuk  melaksanakan program kegiatan pendidikan jasmani (Supartono, 

1999-2000). 

Menurut Sofyan Hanif dkk, prasarana olahraga adalah sumber daya 

pendukung yang berupa tempat atau area berolahraga yang berbentuk 

bangunan di atasnya. Bangunan tersebut dapat berupa lapangan, gedung, 

sungai, pantai, dan lain – lain yang memiliki standar atau ukuran tertentu 

dengan batas fisik yang jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

untuk program kegiatan olahraga Achmad Sofyan Hanif dkk, 2004).  

Dalam buku perkembangan olahraga terkini, Poernomo Hadi 

menjelaskan contoh “wadah” untuk melakukan kegiatan olahraga. 

Beberapa contohnya adalah lapangan untuk melakukan kegiatan olahraga 

yang berupa lapangan voli, lapangan basket, sepak bola, bulu tangkis, 

dan bak lompat jauh (Harsuiki, 2004). 

Fasilitas olahraga di sekolah masih merupakan masalah di 

Indonesia. Jika ditinjau dari kualitasnya fasilitas olahraga tersebut masih 

sangat terbatas dan tidak merata, masih terlalu jauh dari batas ideal 

minimal atau standar minimal. Tanpa adanya fasilitas olahraga yang 

memadai, sulit rasanya mengharapkan partisipasi dan minat siswa dalam 

melakukan aktifitas olahraga. 

Untuk membentuk masyarakat terutama generasi muda yang sehat 

secara fisik, pemerintah daerah perlu mendukung usaha – usaha untuk 

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana berolahraga. 

Meningkatnya ketersediaan prasarana olahraga diyakini mampu 

menghasilkan prestasi baik itu di tingkat nasional maupun internasional 

dan memberikan semangat dan gairah bagi kalangan generasi muda 

untuk berolahraga. Disamping itu, prasarana olahraga juga mampu 

meningkatkan eksistensi diri generasi muda. Untuk mendukung gerakan “ 

Menuju Indonesia Sehat Tahun 2010 “, pemerintah daerah perlu menata 

dan mengkaji ulang kebijakan yang telah dilaksanakan dalam bidang 

olahraga. Melalui peningkatan ketersediaan fasilitas olahraga baik di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat dimana masyarakat terutama 

generasi muda akan terpacu untuk lebih menggalahkan olahraga. 
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Pemerintah daerah yang dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator, perlu 

menyusun pengelolaan bidang olahraga secara sistematis, terpadu, focus 

dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat kemampuan dengan 

mengikutsertakan peran masyarakat dan generasi muda sebagai subjek 

sekaligus objek di bidang keolahragaan terutama pada pendidikan di 

Indonesia yang masih sangat minim dengan jumlah prasarana yang 

tersedia di setiap sekolah baik swasta maupun negeri. 

Dalam buku pembinaan usia dini, disebutkan bahwa prasarana dan 

sarana merupakan faktor pendukung keberhasilan pembinaan olahraga, 

yang harus tersedia bagi setiap upaya peningkatan pendidikan dan 

prestasi sebagai tujuan utama pembinaan olahraga oleh sebab itu 

pengolahannya diupayakan sebagai berikut : 

a. Kemudahan untuk menggunakan prasarana latihan yang ada 

b. Penambahan dana atau mempertahankan prasarana yang ada 

agar tidak beralih fungsi 

c. Pengadaan prasarana dan perlengkapan untuk berlatih dan 

bertanding secara merata di setiap lembaga pendidikan dan 

lingkungan yang menjadi sarana pembinaan 

d. Perawatan sarana dan prasarana harus didukung dengan dana 

yang cukup sehingga upaya pembinaan tidak terhambat (Anon, 

1992). 

 

Prasarana merupakan komponen penting bagi keberhasilan 

pembangunan olahraga. Dengan prasarana yang memadai 

memungkinkan mayarakat berolahraga dan bergerak leluasa, memberikan 

kesempatan berpartisipasi secara aktif dengan penuh kegembiraan dan 

dapat membantu masyarakat memberikan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan gerak. 

Prasarana dan sarana yang memadai jumlah dan jenisnya 

diasumsikan akan berperan banyak dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani. Tanpa tersedianya prasarana dan sarana yang memadai dapat 

mengurangi derajat ketercapaian tujuan pembelajaran. 
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Di Indonesia, standar minimal fasilitas pendidikan jasmani untuk 

sekolah telah ditetapkan oleh Ditjen Dikluspora melalui lokakarya fasilitas 

olahraga pada tahun 1978 – 1979. Mengikuti standar fasilitas di Prancis 

ditetapkan bahwa fasilitas olahraga untuk Perguruan Tinggi sebagai 

berikut: 

 

a. Standar Pendidikan  

1. Lapangan olahraga, luas bruto : 20 m2/ murid 

2. Gedung olahraga, luas efektif  : 0,6m2/ murid  

3. Kolam renang tertutup, luas air : 0,15 m 2/ murid 

b. Standar untuk perguruan tinggi 

1. Lapangan olahraga, luas bruto : 21 m2 / mahasiswa 

2. Gedung olahraga, luas efektif : 0,5 m2 / mahasiswa 

3. Kolam renang tertutup, luas air : 0,6 m2 / mahasiswa 

(Anon, 1992). 

 
Standar minimal fasilitas olahraga di Indonesia masih sangat jauh 

bila dibandingkan dengan standar negara – negara maju seperti Prancis. 

Sesuai dengan hasil survey yang dilakukan Harsuki pada tahun 1973 

mengenai lapangan bermain di Kecamatan Kebayoran Barat Jakarta 

diperoleh standar perorangan tiap orang sebesar 0,38 m2,yang berarti 

masih sangat kecil bila dibandingkan dengan standar negara lain. 

Standar prasarana pendidikan jasmani yang digunakan di sekolah 

ternyata adalah standar per murid. Jika jumlah murid sedikit maka 

lapangan olahraga yang diperlukan relatif lebih kecil dibandingkan dengan 

sekolah yang jumlah muridnya banyak. Umumnya prasarana untuk 

pendidikan jasmani tidak sama dengan prasarana untuk cabang -  cabang 

olahraga yang sebenarnya, sehingga dalam pelaksanaannya cabang 

cabang olahraga untuk pendidikan jasmani harus dimodifikasi sedemikian 

rupa.  

Sesuai dengan tabel standar umum prasarana sekolah dan 

olahraga / kesehatan, standar umum kebutuhan prasarana sekolah 

dikelompokkan menjadi beberapa dimensi seperti table di bawah ini : 
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Tabel 1. Standar Umum Prasarana Sekolah dan Olahraga / Kesehatan 

Dari keterangan tabel di atas dapat terlihat bahwa prasarana 

sekolah memerlukan arena yang luasnya sama dengan prasarana 

sekolah ( gedung dan halaman sekolah (Supartono, 1999-2000). 

Standar Umum Prasarana Sekolah dan Olahraga Kesehatan 

Jumlah Kelas A B Jenis Prasarana  

( Jumlah Murid ) 
Kebutuhan 
Prasarana 

Kebutuhan 
Prasarana Olahraga yang Disediakan 

   Sekolah  Sekolah   

Minimum 5 kelas  1250 m2 ( I ) 1.100 m2 Lapangan olahraga serba 

( 125 murid )     guna ( 15 x 30 )m 2 

      Atletik ( 500 m2 ) 

6 - 10 kelas 
8 m2/ 
murid  ( II ) 1.400 m2 

bangsal terbuka (12,5 x 25 
)m2 

      dan tinggi 6 m2 

      Lapangan olahraga serba 

      guna +atletik 

11 - 20 kelas 
8 m2/ 
murid  

( III ) 2.000 
m2 Lapangan olahraga serba 

      guna +atletik 

      Bangsal terbuka  

      lapangan voli / basket 

      
lapangan lain - lain ( 15 x 30 ) 
m2 

20 kelas  
10 m2 / 
murid 

( IV ) 2.700 
m2  

lapangan serbaguna ( 20 x 
40 ) m2 

( di atas 20 kelas )       

( Minimum 500 murid )       

Catatan     

* Angka - angka yang tercantum merupakan standar kebutuhan minimum 

* Dimensi yang tercantum tidak mutlak harus diikuti disesuaikandengan keadaan 
setempat. 
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Dalam buku Indikator Olahraga Indonesia 2002, disebutkan bahwa 

prasarana olahraga secara keseluruhan mencakup prasarana fisik dan 

non fisik. Prasarana fisik mencakup antara lain berupa stadion, 

gelanggang dan lapangan olahraga, sedangkan prasaraan non fisik 

mencakup sarana / perkumpulan olahraga, tenaga pelatih dan guru 

olahraga (Kerjasama Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal 

Olahraga Departemen Pendidikan Dasional, 2002). 

Definisi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa gedung olah raga 

adalah prasarana olahraga berfungsi serba guna yang secara berganti – 

ganti dapat digunakan untuk kegiatan bermacam–macam cabang 

olahraga. Contohnya stadion olahraga dapat dipergunakan untuk kegiatan 

cabang olahraga sepak bola, atletik yang di dalamnya termasuk lintasan 

lari, lapangan lompat jauh, lempar cakram dan lempar lembing. 

Hal ini yang berkaitan dengan fasilitas olahraga adalah manajemen 

atau pengelolaan sarana dan prasarana olahraga. Fasilitas olahraga baik 

yang dimiliki atau ditangani oleh pemerintah maupun kalangan dunia 

usaha dan masyarakat, ternyata banyak dalam hal kondisi yang rusak dan 

hancur. Hal ini diakibatkan kurangnya manajemen atau pengelolaan serta 

terbatasnya, dukungan anggaran daerah bagi pemeliharaan dan 

perawatan fasilitas olahraga tgersebut. 

Fasilitas pendidikan jasmani yang terdapat di sekolah seharusnya 

disediakan sama seperti lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan 

kurikulum sekolah seperti laboratorium, ruang UKS. Oleh karena itu perlu 

disediakan bangsal dan lapangan olahraga yang cukup jumlahnya 

sehingga memungkinkan pelaksanaan kegiatan olahraga secara penuh 

oleh setiap murid. 

Dalam pendidikan jasmani di sekolah – sekolah seringkali hanya 

dilakukan di halaman sekolah ataupun di taman-taman. Hal ini disebabkan 

bukan karena tidak adanya larangan pendidikan jasmani dilakukan di 

lapangan standar, akan tetapi kondisi sekolah yang saat ini hanya sedikit 

yang memiliki prasarana pendidikan jasmani dengan ukuran standar. 

Prasarana yang memadai jumlah serta jenisnya akan sangat berperan 
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penting dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani di sekolah. 

Tanpa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat 

mengurangi derajat ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Dalam undang – undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 Bab 

XI pasal 67, tentang sistem keolahragaan Nasional menyatakan bahwa: 

 

Pasal 67 

1. Pemerintah pusat, daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas 

perencanan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharan, dan pengawasan 

prasarana olahraga 

2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasaran 

olahraga sesuai dengan standard an kebutuhan pemerintah dan 

pemerintah daerah 

3. Jumalh dan jenis prasaran olahraga yang dibangun harus 

memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah 

setempat. 

4. Prasarana olahraga yang dibangun di daerah waib memenuhi jumlah 

dan standar minimum yang ditetapkan olah pemerintah. 

5. Ketentuan mengenai tatacara penetapan prasarana olahraga 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat ( 4 ) diatur 

dengan Peraturan Presiden. 

6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembanguna perumahan 

dan pemukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga 

sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang sebagai 

fasilitas umum dengan standard an kebutuhan yang ditetapkan oleh 

permintah daerah sebagai asset / milik pemerintah daerah setempat. 

7. Setiap orang dilarang meniadakan dan / atau mengalih fungsikan 

prasaran olahraga yang telah menjadi asset / milik Pemerintah atau 

pemerintah daerah tanpa rekomendasi menteri dan tanpa izin atau 

persetujuan dari yang wewenang sesuai dengan peraturann Undang-

Undang (Undang-Undang Republik Indonesia No.3, 2005). 
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Jadi sangat dituntut semua pihak baik itu pemerintah, kalangan 

pebisnis, masyarakat maupun individu untuk dapat berperan serta dalam 

pengadaan maupun pengelolaan fasilitas–fasilitas yang dapat mendukung 

terlaksananya kegiatan olahraga. 

Pembelajaran keterampilan olahaga yang seringkali menjadi 

masalah, terutama keberadaan jenis dan jumlah prasaran dan saran yang 

tersedia. Kekurangan ruang seperti lapangan atau bahkan bangsal tempat 

berolahraga merupakan suatu masalah dalam penyelengaraan pendidikan 

jasmani. Tidak dipungkiri, ketersediaan tanah lapang dan ruangan 

merupakan prasyarat untuk melaksanakan kegiatan pengajaran. 

Demikian juga halnya dengan sarana dan prasaran pendidikan 

jasmani yang dibangun di sekolah–sekolah, pemerintah sebenarnya telah 

mengalokasikan anggaran untuk pembangunan saran dan prasaran 

pendidikan jasmani di sekolah – sekolah, akan tetapi pada perkembangan 

selanjutnya, karena kurangnya atau terbatasnya dukungan anggaran 

pemeliharaan, maka hamper sebagian besar sarana dan prasarana 

olahraga di sekolah – sekolah tersebut terbengkalai atau rusak (Iskandar 

Z Adisapoetra, 2000). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa prasarana merupakan salah satu 

factor terpenting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran 

pendidikan jasmani di sekolah, seperti lapangan olahraga ataupuan 

gedung – gedung penunjang lainya. 

 

C. Stándar Sarana dan Prasarana 

Standar sarana dan prasarana pendidikan telah ditetapkan oleh 

kementrian pendidikan nasional nomor.24/2007 dari berbagai sarana 

sebagai penunjang proses belajar mengajar. Standar  sarana dan 

prasarana untuk pendidikan jasmani yang tertuang dalam lampiran 

peraturan menteri pendidikan naisonal nomor.24/2007 point ke-11 (untuk 
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sekolah dasar) point ke-14 (untuk SMP) dan point ke-18 (untuk SMA) yang 

berisi tentang tempat bermain/ tempat berolahraga. 

Adapun uraian dari tempat bermain/tempat berolahraga menurut 

peraturan Menteri Pendidikan Nacional nomor 24/2007  sebaga berikut: 

a. Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, 

berolahraga pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

b. Rasio mínimum luas tempat bermain/ berolahraga adalah 3 m2 

/peserta didik. Jika banyak peserta didik kurang dari 334 orang, 

maka luas mínimum tempat bermain/ berolahraga adalah 1000 m2 

c. Di dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran 

mínimum 30 m  x 20 m yang memiliki permukaan datar, drainase 

baik, dan terdapat pohon saluran air, serta benda-benda lain yang 

mengganggu kegiatan berolahraga. 

d. Sebagian tempat bermain dinami pohon penghijauan. 

e. Tempat bermain/ berolahraga diletakan ditempat yang paling sedikit 

mengganggu proses pembelajaran di kelas. 

f. Tempat bermain / berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir, 

g. Tempat bermain/ berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana 

tercantum pada tabel; 
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No. Jenis Rasio Deskripsi 

1. Peralatan Pendidikan   

1.1 Tiang Bendera 1 bh/sekolah Tinggi sesuai ketentuan 

yang berlaku 

1.2 Bendera  Ukuran sesuai ketentuan 

yang berlaku 

1.3 Peralatan bola voli 2 bh/ sekolah Mínimum 6 bola 

1.4 Peralatan sepak bola 1 set / sekolah Mínimum 6 bola 

1.5 Peralatan bola basket 1 set / sekolah Mínimum 6 bola 

1.6 Peralatan senam 1 set / sekolah Mínimum matras, peti 

loncat, tali loncat, simpai, 

bola plastik, tongkat 

palang tunggal, gelang 

1.7 Peralatan Atletik 1 set / sekolah Mínimum lembing, 

cakram, peluru, tongkat 

estafet, bak loncat 

1.8 Peralatan seni 

budaya 

1 set / sekolah Disesuaikan dengan 

potensi masing-masing 

1.9 Peralatan 

keterampilan 

1 set / sekolah Disesuaikan dengan 

potensi masing-masing 

2 Perlengkapan lain   

2.1 Pengeras suara 1 set / sekolah  

2.2 Tape recorder 1 buah/sekolah  

 

Diharapkan sekolah-sekolah menyediakan perlengkapan sarana dan 

prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran pendidikan olahraga.
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BAB VI 

MEDIA PEMBELAJARAN PENJAS 

 

A.     Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Media pembelajaran secara umum dapat diartikan sebagai alat 

atau sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dari  suatu pihak 

ke pihak lain. Media pendidikan jasmani artinya sarana yang bisa 

digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang berkaitan 

dengan pendidikkan jasmani.  Media dimaksud harus menunjang tujuan 

proses belajar mengajar dan juga membantu proses berpikir siswa agar 

dapat dengan segera memahami informasi dimaksud.  Media pendidikan 

jasmani secara umum juga bisa disampaikan memalui berbagai macam 

media seperti: Surat kabar, majalah, radio, televisi, film, video, OHP, 

gambar-gambar dan sebagainya. 

Untuk kepentingan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani, alat 

seperti tersebut di atas kalau ada dan bisa diadakan memang akan 

sangat membantu guru maupun siswa.  Misalnya film intruksional tentang 

pembelajaran suatu rangkaian gerak lompat jauh gaya jonggok, dapat 

dilihat dengan jelas oleh para siswa dan dapat diulang beberapa kali. 

Video camera dapat memperlihatkan kembali kegiatan atau gerakan yang 

telah dilakukan oleh siswa, dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

mengkoreksi kegiatan selanjutnya. 

Pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap guru pendidikan 

jasmani adalah: Apakah mereka bisa membuat atau menyiapkan media 

tersebut berkaitan dengan tugasnya  sebagai guru pendidikan jasmani? 

Untuk kepentingan dalam kegiatan pendidikan jasmani bukan 

berarti guru tidak bisa menyampaikan informasi dalam bentuk gambar 

kepada siswa karena tidak mempunyai camera video atau TV. 

Selain hal-hal tersebut di atas, guru pendidikan jasmani masih 

dapat membuat alat bantu untuk menyampaikan informasi kepada 

siswanya dengan jalan memodifikasi.  Media yang sederhana itu dapat 

dibuat sendiri oleh guru atau juga dapat menugaskan kepada siswanya. 

66 
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Media yang dimaksud tersebut adalah berupa foto atau gambar.  

Misalnya gambar yang menunjukkan rangkaian gerak lompat jauh atau 

rangkaian gerak lari mulai start sampai finish.  Gambar yang ditampilkan 

tersebut sebaiknya gambar berupa rangkaian gerak secara keseluruhan. 

agar anak punya landasan pengetahuan tentang gerak yang harus ia 

lakukan dari awal sampai selesai. 

Media pembelajaran juga bisa digunakan sebagai informasi kepada 

siswa tentang apa-apa saja yang harus mereka lakukan berkaitan dengan 

kegiatan pendidikan jasmani dari sejak persiapan sebelum pelajaran 

pendidikan jasmani, menjelang, selama ataupun sesudah selesai 

kegiatan. 

Informasi sebagai penyampaian tugas yang harus dilakukan oleh 

para siswa diharapkan akan membiasakan mereka tentang apa yang 

harus mereka lakukan, yang lama kelamaan bisa menjadi kebiasaan yang 

positif.  Selanjutnya juga bisa membantu meringankan tugas guru 

pendidikan jasmani yang memang cukup berat. 

Untuk lebih jelasnya dapat diberikan beberapa contoh sederhana 

dari media pembelajaran pendidikan jasmani berupa rangkaian gerak 

teknik beberapa cabang olahraga. 

 

1. Media Pembelajaran Atletik 

Untuk cabang  atletik karena banyak sekali nomornya serta 

karakteristik yang berbeda untuk setiap nomor, terutama nomor lapangan.  

Oleh karena itu dalam menyediakan media pembelajarannya guru 

pendidikan jasmani harus dapat menyediakan atau membuat media 

pembelajaran tersebut  sesuai situasi dan kondisi yang ada di sekolahnya.  

Contoh media pembejaran pendidikan jasmani untuk cabang olahraga 

atletik, Rangkaian gerak lompat jauh. Pada halaman selanjutnya 

diperlihatkan rangkaian gerak lompat jauh seperti yang tampak dalam 

gambar 1. 

.   
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Gambar 1 

(Rangkaian Gerak Lompat Jauh) 

Sumber: PASI  (1994)., Teknik-teknik Atletik. 

 

2. Media Pembelajaran Senam 

Di bawah ini diperlihatkan beberapa gambar rangkaian gerak senam 

sebagai media pembelajaran senam. 

Gambar rangkaian gerak berguling ke depan 

 

 

 

Gambar  2   

(Berguling ke Belakang) 

Sumber : Aip S.,  Yoyo, (2003)., Media Pengajaran Penjas 
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3. Media Pembelajaran Permainan 

Di bawah ini diperlihatkan beberapa contoh media pembelajaran 

permainan yaitu  untuk permainan bola voli. 

Rangkaian gerak servise atas 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3 

( Gerakan Servise Atas Bola Voli) 

Sumber : Aip S.,  Yoyo, (2003)., Media Pengajaran Penjas 

Dengan melihat terlebih dahulu gambar-gambar tersebut melalui 

media yang ditempel di dalam kelas, atau di pasang di lapangan,  

diharapkan siswa mempunyai gambaran tentang apa yang harus ia 

lakukan nanti  Oleh karena itu pengadaan media pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah dirasakan perlu, sebab hal tersebut akan membantu 

guru maupun siswa dalam persiapan maupun pelaksanaan PBM 

pendidikan jasmani. Apalagi bila media yang disediakan, berupa media 

pembelajaran yang lebih canggih,  sehingga kegiatan apapun yang akan, 

sedang maupun yang sudah dilakukan bisa direview ulang sebagai umpan 

balik untuk kegiatan selanjutnya. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses aktivitas jasmani yang 

dirancang dan disusun secara sistematis untuk merangsang pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, 

kecerdasan serta pembentukan watak bagi setiap warga negara, yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan. 
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Anak-anak memerlukan banyak gerak dan mereka juga 

memerlukan fasilitas untuk bergerak tersebut.  Kita harus sadar bahwa 

mereka saat ini mungkin kurang kaya akan pengalaman gerak terutama di 

lingkungan kota atau lingkungan yang padat penduduk.   

Lingkungan tempat tinggal mereka yang semakin sempit, apalagi 

fasilitas ruang publik yang semakin terbatas, ditambah lagi dengan 

masuknya teknologi modern yang membatasi waktu mereka untuk 

bergerak.  Mungkin masih banyak penyebab lain yang membatasi mereka 

untuk bergerak dengan leluasa atau bahkan mereka kurang mempu nyai 

waktu luang.  Ini semua akan mengakibatkan anak-anak menjadi kurang 

gerak. 

Bergerak bukan berarti hanya dilakukan pada saat mengikuti 

kegiatan pendidikan jasmani  saja, namun disela-sela waktu istirahatpun 

mereka kadang-kadang lebih antusias untuk bergerak.  Apakah bentuk 

permainan standar atau bahkan permainan tradisional atau sesekali 

mungkin ingin mencoba mengukur kemampuan dengan teman-temannya 

melalui macam-macam  permainan lompat. 

Secara jujur kita sering melihat aktivitas para siswa di saat istirahat.  

Ada yang melakukan semacam kegiatan permainan sepak bola walaupun 

tidak menggunakan bola sepak, atau bentuk permainan lain, atau hanya 

sekedar kejar-kejaran dan lain sebagainya.  Mereka melakukannya 

dengan ceria  dengan aturan yang mereka sepakati sendiri. 

Untuk melaksanakan proses aktivitas jasmani tersebut sudah 

barang tentu menuntut adanya kelengkapan media dan alat bantu 

pembelajaran.  Karena tanpa adanya dukungan media dan alat bantu 

tersebut, maka proses pembelajaran pendidikan jasmani akan sia-sia 

belaka. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan media pembelajaran 

pendidikan jasmani di sekolah-sekolah pada umumnya kurang memadai 

untuk terselenggaranya  proses pembelajaran pendidikan jasmani secara 

optimal.   
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Ketersediaan media dan alat bantu pembelajaran pendidikan 

jasmani yang dimiliki oleh tiap-tiap sekolah berpengaruh langsung 

terhadap kemampuan guru-guru pendidikan jasmani dalam mengelola 

proses pembelajaran tersebut.  Inovasi dan kreativitas para guru 

pendidikan jasmani sangat dituntut untuk mengantisipasi keadaan seperti 

itu.   

Pengembangan Media Pengajaran Pendidikan Jasmani yang 

dipaparkan pada buku ini diharapkan bisa menambah wawasan dan 

berbagi pengalaman, atau mungkin  juga sebagai penyegaran bagi para 

guru pendidikan jasmani dalam melaksanakan tugasnya.  
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BAB VII 

MODIFIKASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 

 

 

1. Pendahuluan 

Modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani penulis anggap 

penting untuk diketahui oleh para guru pendidikan jasmani.  Diharapkan 

mereka dapat menjelaskan pengertian dan konsep modifikasi, 

menyebutkan apa yang dimodifikasi dan bagaimana  cara memo 

difikasinya, menyebutkan dan menerangkan beberapa aspek analisa 

modifikasi, 

Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya 

mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu 

“Developmentally Appropriate Practice” (DAP).  Artinya bahwa tugas ajar 

yang disampaikan harus memperhatikan perubahan kamampuan atau 

kondisi anak, dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. 

Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan tingkat kematangan anak didik yang diajarnya.  

Perkembangan atau kematangan dimaksud mencakup fisik, psikis 

maupun keterampilannya. 

Tugas ajar itu juga harus mampu mengakomodasi setiap 

perubahan dan perbedaan karakteristik individu dan mendorongnya ke 

arah perubahan yang lebih baik. 

a. Pernahkan anda membayangkan apakah kita mampu 

mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik 

siswa melalui tugas ajar yang kita berikan? 

b. Apakah keadaan media pembelajaran yang dimiliki sekolah anda 

bisa memfasilitasi aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani 

secara optimal? 

72 
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c. Perlukah kita mengadakan perubahan, penataan  atau 

pengembangkan kemampuan daya dukung pendidikan jasmani di 

sekolah kita? 

d. Upaya apa yang bisa kita lakukan agar proses pembelajaran 

pendidikan jasmani tersebut bisa memberikan hasil yang lebih 

baik? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin sering muncul manakala 

kita merenungi 

Tugas kita sebagai guru pendidikan jasmani yang cukup berat. 

 

2.  Konsep Modifikasi 

Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

para guru agar proses pembelajaran dapat mencerminkan DAP. Esensi 

modifikasi  adalah menganalisa sekaligus  mengembangkan materi 

pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar 

yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajarnya.  

Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan 

membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya  

kurang terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara guru memodifikasi 

pembelajaran akan tercermin dari aktivitas pembelajarannya yang 

diberikan guru mulai awal hingga akhir pelajaran.  Selanjutnya guru-guru 

penjas juga harus mengetahui apa saja yang bisa dan harus dimodifikasi 

serta tahu bagaimana cara memodifikasinya. Oleh karena itu pertanyaan-

pertanyaan berikut harus anda pahami dengan baik. 

a. Apa yang dimodifikasi? 

Beberapa aspek analisa modifikasi  ini tidak terlepas dari 

pengetahuan guru tentang:  tujuan, karakteristik materi, kondisi 

lingkungan , dan   evaluasinya.  

Disamping pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang 

tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi, keadaan 

sarana, prasarana dan media pengajaran pendidikan jasmani yang dimiliki 
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oleh sekolah akan mewarnai kegiatan pembelajaran itu sendiri.  Dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari yang paling dirasakan oleh para guru 

pendidikan jasmani adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana serta 

prasarana pendidikan jasmani yang merupakan media pembelajaran 

pendidikan jasmani  sangat diperlukan. 

Minimnya sarana  dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki 

sekolah-sekolah, menuntut guru pendidikan jasmani  untuk lebih kreatif 

dalam memberdayakan dan mengoptimalkan  penggunaan sarana dan 

prasarana yang  ada. Guru yang kreatif akan mampu menciptakan 

sesuatu yang baru, atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan 

dengan cara yang lebih menarik, sehingga anak merasa senang 

mengikuti pelajaran penjas yang diberikan.Banyak hal-hal sederhana 

yang dapat dilakukan guru penjas untuk kelancaran jalannya pendidikan 

jasmani.   

Guru pendidikan jasmani di lapangan tahu dan sadar akan 

kemampuan mereka.  Namun apakah mereka punya keberanian untuk 

melakukan perubahan atau pengembangan- pengembangan ke arah itu 

dengan melakukan modifikasi?  

Seperti halnya halaman sekolah, taman, ruangan kosong, parit, 

selokan  dan sebagainya yang ada di lingkungan sekolah, sebetulnya 

dapat direkayasa dan dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran 

pendidikan jasmani.  

Dengan melakukan modifikasi sarana maupun prasarana, tidak 

akan mengurangi aktivitas siswa dalam melaksanakan pelajaran 

pendidikan jasmani.  Bahkan sebaliknya, karena siswa bisa difasilitasi 

untuk lebih banyak bergerak, melalui pendekatan bermain dalam suasana 

riang gembira. Jangan lupa bahwa kata kunci pendidikan jasmani adalah   

“Bermain – bergerak – ceria” 
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b.  Mengapa dimodifikasi? 

Lutan (1988) menyatakan:  modifikasi dalam mata pelajaran 

pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar: 

a) Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran 

b) Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi  

c) Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. 

Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada di 

dalam kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik anak. 

Menurut Aussie (1996),  pengembangan modifikasi  di Australia 

dilakukan  dengan pertimbangan: 

a) Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti 

orang dewasa. 

b) Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi 

akan mengurangi cedera pada anak, 

c) Olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan 

keterampilan anak lebih cepat dibanding dengan peralatan 

standard untuk orang dewasa, dan  

d) Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan 

kesenangan pada anak-anak dalam situasi kompetitif. 

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan 

modifikasi dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani,  karena pendekatan ini mempertimbangkan tahap-

tahap perkembangan dan karakteristik anak, sehingga anak akan 

mengikuti pelajaran pendidikan jasmani dengan senang dan gembira. 

Dengan melakukan modifikasi, guru pendidikan jasmani akan lebih 

mudah menyajikan materi pelajaran yang sulit menjadi lebih mudah dan 

disederhanakan tanpa harus takut kehilangan makna dan apa yang akan 

diberikan.  Anak akan lebih banyak bergerak dalam berbagai situasi dan 

kondisi yang dimodifikasi. Dari uraian singkat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa: 
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a) Pertama, guru-guru penjas harus mempunyai pengetahuan tentang 

apa saja yang bisa dan harus dimodifikasi dalam pembelajaran 

penjas. 

b) Kedua,  guru penjas harus tahu pula alasan-alasan mengapa harus 

dilakukan modifikasi. 

 

3. Aspek Analisa Modifikasi   

Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa beberapa aspek 

analisa modifikasi, tidak terlepas dari pengetahuan guru tentang: tujuan, 

karakteristik materi, kondisi lingkungan dan evaluasinya .  Untuk itu mari 

kita coba bahas satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan analisa 

modifikasi tersebut. 

a.  Modifikasi tujuan pembelajaran 

Modifikasi pembelajaran bila dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, 

dimulai tujuan yang paling rendah sampai dengan tujuan yang paling 

tinggi.   Modifikasi tujuan pembelajaran ini dapat  dilakukan dengan cara  

membagi tujuan materi ke dalam tiga komponen, yakni:  tujuan perluasan, 

tujuan penghalusan dan tujuan penerapan. 

1) Tujuan perluasan.  Maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang 

lebih menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan 

melakukan  bentuk   atau  wujud  keterampilan yang dipelajarinya 

tanpa memperhatikan aspek efisiensi atau efektifitasnya.   

Misalnya : siswa dapat mengetahui dan melakukan gerakan 

melompat dalam lompat jauh. Tujuannya lebih banyak menekankan 

agar siswa mengetahui esensi lompat melalui peragaan. 

Dalam kasus ini peragaan  tidak mempermasalahkan apakah lompat 

itu sudah dilakukan secara efektif, efisien atau belum, yang penting 

adalah siswa dapat melakukan peragaan berbagai bentuk gerakan 

melompat dengan ataupun tanpa alat bantu yang pada akhirnya 
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siswa mengetahui esensi wujud lompat  dalam cabang olahraga 

atletik. 

2) Tujuan penghalusan. Maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang 

lebih menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan 

melakukan gerak secara efisien .Misalnya: siswa mengetahui dan 

melakukan gerak melompat  dengan mentransfer kecepatan awalan 

ke dalam tolakannya. 

Pada level ini wujud lompatannya sudah menekankan pada esensi 

efisiensi  gerak melompat.  (misalnya: menggunakan kaki terkuat 

saat melompat, lutut agak ditekuk saat menolak dan meluruskan 

lutut pada saat lepas dari papan tolak, dsb)  melalui peragaan. 

3) Tujuan penerapan.  Maksudnya tujuan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan 

tentang efektif tidaknya gerakan yang dilakukan melalui criteria 

tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

Misalnya, siswa mengetahui efektifitas gerak melompat yang 

dipelajarinya berdasarkan ketepatan menolak pada papan tolak.  

Siswa dapat mengetahui dan menemukan pada jarak awalan berapa 

meter dengan seberapa cepat sehingga ia dapat melakukan tolakan 

secara tepat  dan konsisten pada papan tolak. 

Tujuan pembelajaran nomor lompat pada contoh tersebut antara 

lain: 

(a) Siswa mengetahui dan dapat melakukan berbagai bentuk lompat 

(b) Siswa mengetahui dan dapat melakukan konsep gerak dasar 

lompat yang efisien 

(c) Siswa mengetahui jarak awalan standar untuk melakukan 

lompatan  

(d) Siswa mengenal gaya yang digunakan pada saat melayang 

(e) Siswa mengetahui standar kemampuan yang sudah dimilikinya 

dibandingkan dengan standar yang seharusnya ia miliki. 
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Aspek lain yang perlu diperhatikan guru adalah, siswa tidak harus 

terburu-buru mendapatkan aktivitas belajar yang jauh di atas 

kemampuannya, sehingga  menyebabkan siswa jadi jenuh atau 

frustasi.  Sebaliknya guru juga tidak selalu memberikan aktivitas 

belajar yang terlalu mudah bagi siswa terampil, akan tetapi selalu 

memberikan aktivitas sesuai dengan perkembangan siswa. 

b. Modifikasi materi pembelajaran 

Modifikasi materi pembelajaran ini dapat di klasifikasikan ke dalam 

beberapa komponen dasar berikut ini. 

1) Komponen keterampilan  

Materi pembelajaran penjas dalam kurikulum pada dasarnya 

merupakan keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari siswa. 

Guru dapat memodifikasi keterampilan tersebut dengan cara 

mengurangi atau menambah tingkat kesulitan dengan cara 

menganalisa dan membagi keterampilan keseluruhan ke dalam 

komponen-komponen, lalu melatihnya perkomponen. 

Berlatih perbagian ini akan kurang bermakna apabila siswa belum 

tahu ujud gerak secara keseluruhan.  Oleh karena itu berikan 

gambaran secara keseluruhan terlebih dahulu dengan demonstrasi 

guru atau bimbinglah siswa melakukan gerak keseluruhan. 

2) Klasifikasi materi. 

Materi pembelajaran dalam bentuk keterampilan yang akan dipelajari 

siswa dapat disederhanakan berdasarkan klasifikasi 

keterampilannya dan memodifikasinya dengan jalan menambah atau 

mengurangi tingkat kesulitannya. 

Klasifikasi keterampilan tersebut yaitu: 

(1) Close skill (keterampilan tertutup) 

(2) Close skill pada lingkungan yang berbeda 

(3) Open skill (kerampilan terbuka), dan 

(4) Keterampilan permainan 
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Keterampilan tertutup merupakan tingkat keterampilan yang paling 

sederhana, sementara keterampilan permainan merupakan tingkatan 

yang paling tinggi, termasuk di dalamnya permainan berbagai 

kecabangan olahraga.  Dalam tingkatan ini pemain selain dituntut 

menguasai berbagai skill yang diperlukan untuk melakukan 

permainan, mengkombinasikan skill yang berbeda, juga harus 

menguasai berbagai strategi, baik ofensif maupun difensif. 

3) Kondisi penampilan. 

Guru dapat memodifikasi kondisi penampilan dengan cara 

mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitannya. 

Misalnya: tinggi rendahnya kecepatan penampilan, tinggi rendahnya 

kekuatan penampilan, melakukan di tempat atau bergerak, maju ke 

depan atau ke segala arah, dikurangi atau ditambah peraturannya. 

Contohnya:  melempar, menangkap, atau memukul dan permainan. 

4) Jumlah skill. 

Guru dapat memodifikasi pembelajaran dengan jalan menambah 

atau mengurangi jumlah keterampilan yang dilakukan siswa dengan 

cara mengkombinasikan gerakan Misal:  dalam permainan basket 

siswa hanya diperbolehkan :  lari,  lempar, tangkap, dan menembak 

(shooting) berupa: 

(1) Lari ke tempat kosong tan bertabrakan 

(2) Melempar bola pada sasaran tanpa direbut lawan 

(3) Menangkap bola pada daerah yang aman 

(4) Menembak ke ring basket. 

5) Perluasan jumlah perbedaan respon. 

Guru dapat menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar 

dengan cara menambah jumlah perbedaan respon terhadap 

konsep yang sama. Cara seperti ini dimaksudkan untuk mendorong 

terjadinya  “ transfer of learning”.  Perluasan aktivitas belajarnya 

berkisar antara aktivitas yang bertujuan untuk membantu siswa 

mendefinisikan konsep sampai pada macam-macam aktivitas yang 
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memiliki konsep dasar sama.   Misalnya konsep panjang awalan dan 

kekuatan . 

Pada awalnya bentuk aktivitas berupa pembelajaran lompat jauh 

tanpa awalan, awalan satu langkah, awalan tiga langkah, dst. 

Setelah siswa memiliki konsep bahwa panjang awalan 

mempengaruhi kekuatan, maka konsep ini bisa ia terapkan misal 

pada :  lompat jangkit, lompat tinggi, melempar, menendang bola 

dan lain sebagainya. 

c. Modifikasi lingkungan pembelajaran. 

Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan 

pembelajaran. Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat 

diklasifikasikan  ke dalam beberapa klasifikasi seperti diuraikan di bawah 

ini. 

1)     Peralatan 

Peralatan (apparatus), ialah sesuatu yang dapat digunakan dan 

dimanfaatkan oleh siswa untuk melakukan kegiatan/aktivitas  di 

atasnya,  di bawahnya,di dalam/di antaranya, misalnya : bangku 

Swedia, gawang, start block, mistar, peralatan lompat tinggi, bola, 

alat pemukul dsb.  Peralatan yang dimiliki sekolah-sekolah, biasanya 

kurang memadai dalam arti kata kuantitas maupun kualitasnya.  

Peralatan yang ada dan sangat sedikit jumlahnya itu biasanya 

peralatan standar untuk orang dewasa. 

Guru dapat menambah/mengurangi tingkat kompleksitas dan 

kesulitan tugas ajar dengan cara  memodifikasi peralatan yang 

digunakan untuk aktivitas pendidikan jasmani.  Misalnya 

memodifikasi berat ringannya, besar kecilnya, panjang pendeknya, 

maupun menggantinya dengan  peralatan lain  sehingga dapat 

digunakan untuk berbagai bentuk kegiatan pendidikan jasmani. 
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2)     Penataan ruang gerak. 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan 

kesulitan tugas ajar dengan cara menata ruang gerak siswa dalam 

kegiatannya. Misalnya : melakukan dribbling, pas bawah atau lempar 

tangkap di tempat, atau bermain di ruang kecil atau besar. 

3)  Jumlah siswa yang terlibat. 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan 

kesulitan  tugas ajar dengan cara mengurangi atau menambah 

jumlah siswa yang terlibat dalam melakukan tugas ajar tersebut.  

Misalnya:  belajar pas bawah sendiri, berpasangan, bertiga, 

berempat dst. 

Berkaitan dengan modifikasi lingkungan pembelajaran tersebut 

komponen-komponen penting yang dapat dimodifikasi.  Menurut  

Aussie (1996),  meliputi: 

(1) Ukuran, berat atau bentuk peralatan yang digunakan 

(2) Lapangan permainan 

(3) Waktu bermain atau lamanya permainan 

(4) Peraturan permainan, dan 

(5) Jumlah pemain 

Sedangkan secara operasional  Ateng (1992), mengemukakan 

modifikasi permainan sebagai berikut :     

(1) Kurangi jumlah pemain dalam setiap regu 

(2) Ukuran lapangan diperkecil 

(3) Waktu bermain diperpendek 

(4) Sesuaikan tingkat kesulitan dengan karakteristik anak 

(5) Sederhanakan alat yang digunakan, dan  

(6) Ubahlah peraturan menjadi sederhana, sesuai dengan 

kebutuhan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. 
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Kondisi lingkungan pembelajaran yang memenuhi syarat untuk 

cabang olahraga tertentu, belum tentu memenuhi syarat untuk  digunakan 

oleh siswa SDLB.  Artinya memodifikasi lingkungan yang ada dan 

menciptakan baru, merupakan salah satu alternatif yang dapat 

dikembangkan oleh guru sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan 

kerakteristik dan perkembangan siswa. 

 

d. Modifikasi evaluasi pembelajaran 

Evaluasi materi maksudnya adalah penyusunan aktivitas belajar 

yang terfokus pada evaluasi skill yang sudah dipelajari siswa pada 

berbagai situasi. Aktivitas evaluasi dapat merubah focus perhatian siswa 

dari bagaimana seharusnya suatu skill dilakukan  menjadi bagaimana skill 

itu digunakan atau apa tujuan skill itu.   Oleh karena itu guru harus 

pandai-pandai menentukan modifikasi  evaluasi yang sesuai dengan 

keperluannya.Evaluasi yang lebih berorientasi pada hasil dapat 

meningkatkan penampilan siswa yang sudah memiliki skill dan percaya 

diri yang memadai.  

Namun sebaliknya dapat merusak skill siswa yang belum meraih 

kemampuan atau percaya diri yang memadai. Untuk itu, bentuk modifikasi 

evaluasi harus betul-betul sejalan dengan  tujuan dan aktivitas belajarnya. 

 

a.   Pengembangan  Sarana Pendidikan  Jasmani 

1. Materi 

Istilah sarana mengandung arti sesuatu yang dapat digunakan atau 

dapat dimanfaatkan.  Sarana pendidikan jasmani ialah segala sesuatu 

yang dapat digunakan atau dimanfaatkan di dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani dan kesehatan. Termasuk di dalamnya peralatan 

(apparatus), yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dan 

dimanfaatkan siswa untuk melakukan kegiatan di atasnya, di dalamnya/di 

antaranya atau di bawahnya . Misalnya:  Peti lompat (bertumpu di 

atasnya), bangku Swedia (untuk merangkak, meniti, melompati dsb), 
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gelang-gelang, tiang dan matras lompat tinggi dan sebagainya. Juga 

perlengkapan (device), yaitu segala sesuatau yang melengkapi 

kebutuhan prasarana.  Misalnya: tanda bendera, garis pembatas atau 

segala sesuatu yang dapat dimanipulasi dengan tangan atau kaki 

misalnya raket, bola, pemukul dsb. 

Seperti halnya prasarana pendidikan jasmani,  maka sarana penjas 

juga bisa mewarnai pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani di 

sekolah-sekolah. 

Sebelum mempelajari lebih lanjut modul ini coba jawab sendiri pertanyaan 

di bawah ini. 

a) Dengan sarana yang dimiliki oleh sekolah anda,  apakah anda bisa 

melakukan aktivitas pendidikan jasmani secara optimal?  

b) Apakah sebagian besar kecabangan olahraga yang diprogramkan 

bisa berjalan sesuai dengan rencana yang anda susun?  

c) Apakah siswa bisa beraktivitas fisik secara optimal?  

d) Apakah jumlah atau mutu sarana yang dimiliki oleh sekolah anda 

bisa ditingkatkan? 

Sungguh berbahagia bagi mereka atau para guru pendidikan 

jasmani di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas pendidikan jasmani 

yang memadai karena bisa melibatkan berbagai pihak untuk menunjang 

kelancaran pembelajaran pendidikan jasmani. Namun demikian banyak 

sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan jasmani yang 

layak dan memadai bahkan seringkali harus mencari lahan kosong atau 

berdesak-desakan dengan beberapa sekolah lain untuk bisa 

menggunakan lahan yang ada.  Belum lagi sarana yang mereka miliki 

juga sangat terbatas. 

Oleh karena itu jangan heran bila pelaksanaan pendidikan jasmani  

dari hari ke hari hanya begitu-begitu saja dan seringkali akan 

membosankan para siswa sendiri.  Ujung-ujungnya bisa ada anggapan 

bahwa pendidikan jasmani diangggap tidak begitu perlu. 

Salah satu kendala kurang lancarnya pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah-sekolah, adalah kurang memadainya sarana yang 
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dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut.  Disamping itu ketergantungan 

para guru penjas pada sarana yang standard serta pendekatan 

pembelajaran pada penyajian teknik-teknik dasar  yang juga standard 

sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.  Kedua hal tersebut 

menyebabkan pola pembelajaran yang kurang variatif dan cenderung 

membosankan siswa peserta didik. 

Sebenarnya untuk pembelajaran pendidikan jasmani , guru dapat 

berbuat banyak dan lebih leluasa dalam menggunakan, memanfaatkan 

bahkan mengembangkan atau memodifikasi sarana yang akan 

digunakan. Pada situasi dan kondisi sekolah-sekolah sekarang ini, 

dimana ruang gerak para siswa untuk beraktivitas fisik semakin 

berkurang, apalagi untuk melakukan kegiatan olahraga kecabangan 

dengan pendekatan konvensional, kiranya pemberian berbagai gerak 

dasar umum maupun gerak dasar dominan harus banyak dilakukan. 

Dengan upaya tersebut diharapkan siswa peserta didik akan 

mempunyai pengalaman gerak yang banyak serta beragam, sehingga 

iapun akan menjadi anak yang kaya gerak dan bisa membina serta 

menumbuhkan konsep-konsep gerak yang variatif. Pengembangan 

sarana pendidikan jasmani artinya melengkapi yang sudah ada  dengan 

jalan mengadakan, memperbanyak dan  membuat alat-alat yang 

sederhana  atau memodifikasi.  Tujuannya adalah untuk memberdayakan 

anak, agar bisa lebih banyak bergerak dalam situasi yang menarik dan 

gembira tanpa kehilangan esensi pendidikan jasmani itu sendiri. 

Manakala mereka sadari bahwa anak didik kita perlu dibekali 

dengan berbagi gerak dasar umum maupun gerak dasar dominan dari 

setiap kecabangan olahraga, maka alat apapun bisa dimanfaatkan yang 

penting adalah kegiatan tersebut pada akhirnya tidak  

akan menghilangkan makna serta esensi pendidikan jasmani antara lain: 

(a) Siswa tetap memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran 

pendidikan jasmani. 

(b) Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisi pasi. 



85 

 

(c) Karena selalu difasilitasi dengan pembelajaran pola gerak dasar 

umum yang banyak dan berkali-kali dilakukan, maka pada akhirnya 

diharapkan  siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. 

 

a.    Sarana Pembelajaran Atletik. 

Pembelajaran atletik yang diberikan pada siswa, kalaupun pernah 

diberikan biasanya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan akan kurikulum 

yang ada dengan menggunakan alat-alat serta fasilitas yang dipunyai.  

Sarana untuk pembelajaran atletik yang harus dipunyai oleh sekolah 

lanjutan pertama paling tidak adalah sarana atau alat-alat yang 

mendukung terlaksananya nomor-nomor atletik yang tercantum dalam 

kurikulum yang telah ditentukan.   

Nomor atletik tersebut pada umumnya berupa materi untuk nomor 

lari-lompat dan lempar. Misalnya mempunyai bak lompat jauh, yang 

mewakili kemampuan gerak dasar lari cepat serta koordinasi 

pengembangan power tungkai.  Matras untuk kegiatan lompat tinggi, 

lintasan lari untuk lari cepat maupun lari jarak sedang atau lari gawang.  

Lapangan bola yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berbagai nomor 

lempar. 

Keterbatasan lahan yang dimiliki sekolah, maka sarana yang 

dimilikipun sangat terbatas pula atau kadangkala tidak diadakan karena 

tidak bisa dilaksanakan.  Keadaan tersebut membuat para guru 

pendidikan jasmani  seringkali memberikan materi hanya sebatas 

pemberian teknik dasar secara sepintas, kemudian dilanjutkan dengan 

pengetesan untuk mendapatkan nilai.  Kadang-kadang guru pendidikan 

jasmani lupa akan falsafah serta esensi dari kegiatan pendidikan jasmani, 

dan mereka seringkali terjebak pada kegiatan yang mengarah pada 

pemberian materi melalui pendekatan teknik.  

Beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh para guru 

pendidikan jasmani antara lain. (1) Mampukah anda mengadakan atau 

mengelola pengadaan sarana pembelajaran atletik yang sederhana?  (2)  
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Beranikan anda melaksanakan kegiatan pembelajaran atletik dengan alat-

alat yang sederhana tersebut? 

Barangkali pemberian materi pendidikan jasmani, khususnya 

materi atletik akan lebih menarik apabila materi yang diberikan lebih 

banyak menekankan pada pemberian berbagai pola gerak dasar umum 

dan pola gerak dasar dominant : jalan, lari, lompat dan lempar.  

Untuk menunjang kegiatan yang berorientasi pada pembelajaran 

pola gerak dasar, yang pada saatnya kelak juga mengarah pada 

pembelajaran teknik dasar, maka diperlukan adanya modifikasi alat bantu 

atau sarana yang diperlukan. Alat bantu atau sarana yang diperlukan 

sebetulnya bisa sangat sederhana dan mudah didapat atau diadakan 

dengan harga yang tidak mahal dan tersedia di lingkungan kita.   

 

1)      Modifikasi sarana pembelajaran jalan dan lari. 

Gerak dasar jalan dan lari dapat dilakukan dengan  menggunakan 

alat bantu, atau tanpa menggunakan alat bantu sekalipun. Alat-alat bantu 

sederhana yang dimaksudkan dapat berupa  :  ban-ban sepeda bekas,  

kardus bekas, bilah-bilah bambu, gawang-gawang kecil,  seutas 

tali/tambang,  bangku swedia, bisa dimanfaatkan. Gerak dasar lari bisa 

dilakukan dengan melewati, memutari, atau menggunakan sesuatu.  Bisa 

dilakukan secara perorangan, dan boleh juga dilakukan secara 

berpasangan atau beregu atau juga bisa diberikan melalui permainan 

estafet . 

Alat-alat bantu yang dimaksudkan jarak maupun formasinya dapat 

ditata dan diatur sedemikian rupa berdasarkan kemampuan siswa 

sehingga semua siswa bisa berjalan atau berlari melewatinya. 

Untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan fisiologis yang berkaitan 

dengan teori belajar keterampilan maupun teori pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh untuk misalnya untuk meningkatkan tuntutan 

kemampuan fisik, maka seorang guru pendidikan jasmani bisa: 

a) Menambah atau mengurangi jumlah alat yang digunakan. 

b) Mengatur jarak tiap alat.  
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c) Mengatur kecepatan yang harus dilakukan siswa. Mengatur 

istirahat di antara repetisi atau ulangan.  

d) Serta mengatur banyaknya repetisi serta jumlah set yang kita 

berikan. 

Tuntutan tersebut tetap kita pertimbangkan agar pertumbuhan fisik 

maupun keterampilan, terfasilitasi sesuai dengan kondisi fisik dan psikis 

siswa.  Pertanyaan bagi guru yang perlu diperhatikan adalah:  apakah 

anda sudah siap secara mental untuk melaksanakan kegiatan pendidikan 

jasmani khususnya pembelajaran atletik dengan menggunakan alat-alat 

yang sangat sederhana?  

Kebanyakan guru pendidikan jasmani mungkin akan merasa 

enggan dan tidak nyaman dengan menggunakan alat-alat bantu tersebut 

apalagi kalau dalam benak mereka merasa bahwa gerak-gerak dasar 

yang diberikan adalah kurang bermakna.  Oleh karena itu dengan 

pembekalan pengetahuan serta pengalaman yang berkali – kali 

melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani dengan 

menggunakan alat-alat bantu yang sangat sederhana tersebut pertanyaan 

itu akan terjawab dengan sendirinya dan jawabannya  pastilah akan 

positif. 

 

a) Sarana pembelajaran jalan dan lari menggunakan ban-ban 

sepeda. 

Pada gambar-gambar berikut akan diperlihatkan beberapa contoh 

alat bantu untuk kegiatan pembelajaran gerak-gerak dasar jalan dan lari 

dengan menggunakan media atau alat bantu ban-ban sepeda.  Untuk 

memodifikasi ban-ban sepeda yang akan digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran, dapat ditata dengan cara-cara sebagai berikut:  

(1) Formasi berbanjar.  Formasi ini dapat dilakukan cara menata 

ban sedemikian rupa, baik jaraknya maupun jumlah jalur yang kita 

tata tergantung akan kebutuhan serta jumlah siswa yang ada.  

Pengaturan jarak tiap ban bermakna untuk memfasilitasi 

kemampuan siswa kita.  Siswa dapat memilih jalur-jalur mana yang 
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ia perkirakan mampu untuk melakukan aktivitas didalamnya, seperti 

terlihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4 

(Penataan Ban Sepeda dengan Jarak yang Berbeda) 

 

(2) Formasi zig-zag.  Pada gambar 5,  akan dicoba formasi gambar 

4 diubah bentuk menjadi di lintasan yang berkelok-kelok atau zig-

zag.Dengan formasi ini siswa bisa berjalan atau berlari pada lintasan 

yang tidak lurus.  Tapi pada kesempatan lain bisa dilakukan dengan 

dua orang sekaligus kepada arah lurusnya., Jumlah ban sepeda 

yang ditata, minimal 20 buah atau 10 buah pada tiap baris, atau 

sepuluh langkah apabila lari pada bagian lurus. 
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Formasi tersebut terlihat pada gambar 5 di halaman berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Yoyo B,  (2004).,  Media Penjas 

(Ban Sepeda yang Ditata Seperti Zig-Zag) 

 

b)      Sarana pembelajaran jalan dan lari dengan menggunakan 

kardus 

(1) Formasi zig-zag dengan kardus.  Formasi zig-zag juga dapat 

ditata dengan menggunakan kardus bekas seperti terlihat pada 

gambar 6 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 

(Kardus-Kardus Bekas Ditata untuk Kegiatan Lari Zig-Zag) 
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(2)  Formasi berbanjar dengan kardus. Formasi berbanjar bisa 

juga menggunakan kardus yang ditata sedemikian rupa.  Jumlah 

kardus minimal disesuaikan dengan kemampuan siswa, bisa kurang 

dari sepuluh, sepuluh saja atau lebih dari sepuluh. Jaraknya bisa 

ditata agak rapat atau agak renggang.   

Dengan menggunakan alat bantu kardus, para siswa dipaksa atau 

terpaksa harus mengangkat lututnya lebih tinggi agar tidak 

menendang kardus.  Jadi tuntutan teknis dasar lari cepat sudah lebih 

difasilitasi lagi, yaitu anak terbiasa untuk mengangkat lutut sewaktu 

berlari.  Formasi tersebut terlihat seperti pada gambar 7 di bawah ini. 

 

 

           

 

 

          

 

 

 

           

 

Gambar  7. 

(Kardus Bekas yang Ditata untuk Kegiatan Lari) 
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c)  Sarana pembelajaran jalan dan lari menggunakan kardus dan 

bilah  bambu. 

(1) Formasi Berbanjar.  Pada formasi ini kardus ditata berbanjar 

dengan jarak sedemikian rupa, di atasnya diletakkan bilah-bilah 

bambu. Formasi ini disamping membelajarkan gerak dasar lari 

secara umum, juga bertujuan agar anak  dapat melakukan gerak 

dasar lari secara berpasangan dengan teman-temannya dengan  

dua berpasangan, tiga, bakhan lebih dari itu. Dengan melakukan 

gerakan secara berpasangan, disamping unsur kerja sama, maka 

unsur keriangan akan tetap menyertai mereka. Formasi tersebut 

seperti terlihat pada gambar 8 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 

(Penataan Kardus Dengan Bilah Bambu di Atasnya.) 

d)    Sarana pembelajaran jalan dan lari dengan menggunakan bilah 

bambu. 

 (1) Formasi berbanjar. Pada formasi ini bilah-bilah bambu ditata 

sedemikian rupa.  Jaraknya untuk tiap banjar diupayakan berbeda 
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disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan atau jenis kelamin 

siswa.  

Dengan penataan jarak antara bilah yang berbeda tersebut akan 

lebih banyak mengakomodasi sebagian besar siswa untuk terlibat 

dalam kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuannya.  Formasi 

tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 9 di halaman berikut. 

 

 

 

Gambar 9. 

(Penataan Bilah – Bilah Bambu atau Bilah Kayu) 

 

2) Modifikasi sarana untuk lompat tinggi. 

a)     Sarana lompat tinggi dengan tiang kayu dan mistar bambu  

Tiang atau standar lompat tinggi bisa dibuat dari balok kayu yang 

dilubangi.  Jarak antara lubang kita tentukan saja 5 cm.  Pada 

lubang-lubang tersebut bisa dimasukkan patok kayu untuk tempat 

sandaran mistar, seperti terlihat pada gambar 10 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  10. 

Yoyo B,  (2004).,  Media Penjas 

(Tiang dan Mistar Lompat Tinggi yang Dibuat dari Kayu) 



93 

 

(b)    Sarana lompat tinggi dengan kardus dan bilah bambu. 

Tiang dan mistar lompat tinggi dapat pula menggunakan bilah kayu 

dan tumpukan kardus, ketinggiannya dapat diubah sesuai 

kemampuan siswa.  Gerak dasar lompat tinggi dapat dilakukan dari 

sisi mana saja dengan pilihan gaya (style) yang disukai siswa atau di 

arahkan gurunya. Siswa dapat memilih ketinggian mistar sesuai 

dengan kemampuannya.  Seperti terlihat dalam gambar 11 di bawah 

ini. 

 

  

   

 

Gambar  11 

Yoyo B,  (2004).,  Media Penjas 

(Penataan Kardus dan Bilah Bambu untuk LompatTinggi) 

3) Modifikasi sarana pembelajaran lompat jauh. 

Pembelajaran gerak dasar umum dan gerak dasar dominan lompat 

jauh bisa menggunakan ban-ban sepeda dan kardus sebagai alat bantu 

seperti terlihat pada gambar 12.  Formasi ban sepeda di tata berbanjar 

dengan jarak yang sesuai dengan kemampuan siswa.  Kardus diletakkan 

dengan jarak yang di atur pula untuk dilompati siswa.  Formasi tersebut 

seperti terlihat pada gambar 12 di bawah ini.  

 

 

 

Gambar 12. 

(Penataan Ban-ban Sepeda dan Kardus untuk  

Belajar Gerak Dasar Lompat Jauh) 
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4)      Modifikasi sarana  pembelajaran lempar 

Keterampilan gerak melempar para siswa apalagi siswi kita saat ini 

bisa diduga rendah.  Banyak hal yang menyebabkannya.  Antara lain 

keadaan lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolahnya yang 

memang tidak memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran 

tersebut.  Belum lagi kemauan serta kebutuhan yang memang kurang 

menunjang. 

Namun pada hakekatnya gerak dasar melempar dapat dipelajari 

dengan menggunakan berbagai alat bantu.   Gerak melempar bisa 

dilakukan dengan satu tangan atau dua tangan.  Bisa dilakukan lewat atas 

kepala, dari samping, dari bawah, dengan jalan dilempar, didorong, 

dilontarkan dsb.  Benda-benda berbentuk bulat, pipih, panjang  seperti : 

bola kasti, bola tennis, bola soft ball, bola medisine, bola sepak, batu bulat 

atau pipih, bata atau pecahan genting, tanah liat, potongan kayu, ban 

sepeda bekas, gulungan  kertas dan sebagainya.  

 

 

 

Ban sepeda          Bola tennis        Potongan kayu     Tiang  bendera                    

   berekor 

Gambar  16 

(Beberapa Contoh Alat Bantu untuk Pembelajaran Melempar.) 

(a) Gerak dasar lempar cakram.   Untuk pembelajaran gerak 

dasar lempar cakram bisa menggunakan ban sepeda bekas, 

potongan kayu, bola dalam kantong plastik dan lain-lain.  

Beberapa alat bantu pembelajaran lempar cakram tersebut dapt 

terlihat pada gambar 17 di halaman berikut. 



95 

 

 

 

Gambar  17 

(Gerak Dasar Lempar Cakram dengan Berbagai Alat Bantu) 

Sumber: Hans Katzenbagner, (1996) 

(b) Gerak dasar lempar lembing.  Gerak dasar lempar lembing 

dengan menggunakan bola tennis berekor, atau potongan kayu, 

batu, bata, gulungan kertas seperti terlihat pada gambar 18 di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 18 

(Gerak Dasar Lempar Lembing dengan Berbagai Alat Bantu) 

Sumber: Hans Katzenbagner, (1996) 
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b.  Sarana Pembelajaran Senam 

Pelajaran senam yang dapat diberikan di sekolah-sekolah meliputi 

senam artistic, ritmik,  juga alat pembelajaran senam yang bisa dibuat 

secara sederhana atau dimodifikasi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi sekolah.   

1) Senam lantai 

Untuk senam lantai, apabila tidak dipunyai matras standar yang 

terbuat dari karpet  maupun matras dari karet,  maka bisa dibuat matras 

dari kain terpal atau karung goni diisi sabut kelapa, jerami  atau kain-kain 

perca. 

Disamping untuk senam, bisa juga digunakan untuk pendaratan 

lompat tinggi  Ukurannya  disesuaikan dengan standard minimal saja 

misalnya  1 x 2 m tebal 10 cm – 15 cm.  Modifikasi matras yang dibuat 

dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita, adalah sangat 

memungkinkan, dan bisa dibuat sendiri secara bersama-sama dengan 

para siswa.  Bisa juga isi dari matras tersebut berupa potongan-potongan 

kain perca atau spon-spon karet busa yang tidak terpakai.  Dengan teknik 

penyimpanan yang cukup baik artinya dijauhkan dari air dan kelembaban, 

matras tersebut akan cukup awet untuk digunakan.  Contoh modifikasi 

matras tersebut seperti terlihat pada gambar 19 pada halaman berikut. 

 

    

 

 

   

Gambar  19. 

(Contoh Modifikasi Matras) 
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2) Bangku swedia.   Bangku swedia juga  dapat diguinakan untuk 

latihan keseimbangan bila dalam posisi terbalik, dapat juga 

digunakan untuk kegiatan lain seperti lompat-lompat.  Seperti 

gambar 20 di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 20 

(Modifikasi Bangku Swedia) 
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Ketentuan Umum 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-
pindah. 

2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/ 
madrasah. 

3. Perabot adalah sarana pengisi ruang 

4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan 
untuk pembelajaran. 

5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk 
membantu komunikasi dalam pembelajaran. 

6. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar. 

7. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan 
peserta didik dan guru. 

8. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan 
peserta didik dan guru. 

9. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data 
tertentu. 

10. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain 
buku meliputi jurnal, majalah surat kabar, poster, situs (website) dan 
compact disk. 

11. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam 
waktu relative singkat. 

12. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan 
yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah/madrasah. 

13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras 
dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi 
dan komunikasi. 

14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang diatasnya terdapat 
prasarana sekolah/madrasah meliputi bangunan, lahan praktik, lahan 
untuk prasarana penunjang dan lahan pertamanan. 

15. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi 
sekolah/madrasah. 

16. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang 
lebih memerlukan peralatan khusus  
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17. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan 
memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 

18. Ruang laboratorium adalah ruang pembelajaran secara praktik yang 
memerlukan peralatan khusus. 

19. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan 
pengelolaam sekolah/madrasah. 

20. Tuang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, 
beristirahat, dan menerima tamu. 

21. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi 
sekolah/ madrasah. 

22. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan 
layanan konseling dari konselor  barkaitan dengan pengembangan 
pribadi, social, belajar, dan karir. 

23. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang 
mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolaj/madrasah. 

24. Tempat beribadah adalah tempat warga sekolah/madrasah 
melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada 
waktu sekolah 

25. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan 
kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik. 

26. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil. 

27. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di 
luar kelas, peralatan sekolah/ madrasah yang tidak/ belum berfungsi, 
dan arsip sekolah/madrasah. 

28. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan 
sekolah/madrasah 

29. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang 
dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan 
olahraga. 

30. Tempat bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta 
didik dapat melakukan kegiatan bebas. 

31. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar 
pada satu satuan kelas. 
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