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Abstrak: Kesiapan secara teoritik pada mahasiswa PPL biasanya belum 

cukup, perlu dicek dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Melakukan 

evaluasi dengan memperoleh umpan balik dari pihak sekolah tempat PPL, 

merupakan satu langkah untuk menyempurnakan persiapan mahasiswa 

sebelum terjun di sekolah.  Maka masalah yang perlu diteliti adalah 

bagaimanakah hasil evaluasi terhadap pembelajaran pendidikan jasmani 

yang dilakukan oleh mahasiswa PPL Program Studi (Prodi) Pendidikan 

Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

Universitas Negeri Malang (UM)? 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif  kuantitatif, 

dengan subjek penelitian yaitu 65 mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani 

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM peserta PPL semester gasal tahun 

2006/2007. Penilaian didasarkan pada instrumen penelitian yang diisi oleh 

guru pamong sebagai guru pendamping dalam pelaksanaan PPL di sekolah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata setiap butir instrumen 

pada tahap pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan oleh 

mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP 

UM secara keseluruhan mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 

diperoleh skor rata-rata sebesar 2,45 (81%).  Hal tersebut memperlihatkan 

bahwa secara keseluruhan persiapan pembelajaran yang dilakukan oleh 

mahasiswa peserta dalam melaksanakan PPL sangat baik.  
 

Kata kunci: pembelajaran pendidikan jasmani, PPL 
 

 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan matakuliah wajib yang harus 

ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang yang mengambil program 

studi kependidikan. Sebagai sebuah matakuliah dengan beban 4 sks 16 js (BAAKPSI, 

2006), peserta PPL harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya batas minimal sks 

dan matakuliah prasyarat yang telah ditempuh. 

                                                           

 Hariyoko dan Eko Hariyanto adalah dosen Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Malang 



 

 

5 

Mahasiswa PPL dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran memerlukan kesiapan 

tertentu diantaranya: menyusun pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui matakuliah pendukung PPL yang 

telah ditempuh oleh mahasiswa, antara lain: Micro Teaching, Remedial Teaching, 

Pengelolaan Kelas, Teknologi Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Evaluasi Hasil Belajar, 

Tes dan Pengukuran, dan sebagainya. 

Karena persyaratan tersebut telah diikuti oleh mahasiswa, maka secara teoritik 

mahasiswa telah siap untuk melaksanakan PPL di sekolah. Kesiapan secara teoritik 

tersebut biasanya belum cukup, perlu dicek dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 

Upaya pengecekan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah perlu dilakukan 

untuk memperoleh keselarasan antara persiapan di kampus dengan pelaksanaan di 

lapangan, sehingga antara dunia teoritik di kampus dengan kegiatan praktis di lapangan 

benar-benar selaras dengan kebutuhan. Dan, melakukan evaluasi dengan memperoleh 

umpan balik dari user, dalam hal ini pihak sekolah, merupakan satu langkah untuk 

menyempurnakan persiapan mahasiswa sebelum terjun di masyarakat.  

Bidang studi pendidikan jasmani yang diajarkan di lembaga pendidikan formal 

(sekolah) merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki ciri berbeda dibandingkan 

dengan mata pelajaran yang lain. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan tujuan yang ingin 

dicapai, aturan yang digunakan, perlakuan yang diberikan, dan media yang digunakan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan jasmani bukan hanya untuk mengembangkan 

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

yang dilakukan melalui gerak tubuh atau melalui kegiatan jasmani. Dalam pendidikan 

jasmani media yang digunakan adalah aktivitas fisik, sehingga domain psikomotor lebih 

dominan dilibatkan, dibanding dengan aspek kognitif dan afektif, sedangkan untuk mata 

pelajaran lain aspek kognitif lebih dominan. 

 Adanya ciri khusus yang dimiliki oleh mata pelajaran pendidikan jasmani dan tidak 

dimiliki oleh mata pelajaran yang lain tersebut menyebabkan pendidikan jasmani harus 

ditangani dengan cara yang berbeda dibanding dengan mata pelajaran yang lain.  
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 Pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaran yang disajikan di sekolah, 

dalam kegiatan sehari-hari memiliki persentase yang lebih banyak pada kawasan 

psikomotor dibanding dengan kawasan kognitif dan afektif. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Annarino (1980) yang telah menyusun taksonomi tujuan pendidikan jasmani 

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

kawasan psikomotor yang terdiri dari: kemampuan perseptual-motorik (keseimbangan, 

kinestetics, diskriminasi visual, diskriminasi auditory, koordinasi visual-motorik, 

sensitivity tacktile, keterampilan gerak fundamental (keterampilan memanipulasi tubuh, 

memanipulasi objek, dan keterampilan berolahraga), (3) kawasan kognitif atau 

perkembangan intelektual yang terdiri dari: pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

intelektual. (4) kawasan afektif yang menyangkut perkembangan personal, sosial dan 

emosional yang terdiri dari: respon kesehatan untuk aktivitas fisik, aktualisasi diri, dan 

penghargaan diri. Sedangkan menurut Bucher (1983), tujuan pendidikan jasmani adalah 

pendidikan anak secara keseluruhan, untuk mengembangkan individu anak secara 

maksimal yang meliputi: perubahan fisik, mental, moral, sosial, estetika, emosional, 

intelektual, dan kesehatan.  Pendidikan jasmani bukan hanya terdiri dari gerakan-gerakan 

yang tanpa arti dan tidak mengandung nilai, tetapi pendidikan jasmani pada hakikatnya 

adalah suatu bentuk pendidikan yang menyediakan pengalaman belajar yang terintegrasi 

bagi terbentuknya manusia seutuhnya, karena didalamnya terkandung nilai-nilai biologis, 

psikologis dan sosial (Ahmad, 1989). 

 Dari beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang 

menggunakan aktivitas jasmani (fisik) sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. 

Pengertian ini perlu dipahami karena akan membawa implikasi penting dalam memilih 

kegiatan-kegiatan dalam pengajaran, dan tujuan itulah yang digunakan sebagai titik tolak 

untuk memilih kegiatan-kegiatan yang relevan untuk dilaksanakan. 

 Keterampilan mengajar merupakan inti dari keseluruhan kegiatan dalam 

pendidikan jasmani. Program yang baik tergantung pada cara bagaimana guru mampu 

mengorganisasi dan menanamkan prosedur keilmuan kepada siswa. 
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 Struktur pengajaran pendidikan jasmani di sekolah, yang dikemukakan Lutan 

(1988), Ateng (1993), dan UPT-PPL (2006) menyatakan struktur pengajaran pendidikan 

jasmani dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: (1) tahap pendahuluan, (2) tahap 

pelajaran inti, dan (3) tahap penenangan. 

 Dalam kaitannya dengan isi (content) dari masing-masing tahap pengajaran, 

dikemukakan oleh Ateng (1993), bahwa tahap pendahuluan atau pemanasan bertujuan: 

(1) menaikkan temperatur tubuh, peredaran darah dan temperatur otot, dan (2) penyesuaian 

psikologis (suasana pelajaran pendidikan jasmani berlainan dengan suasana pelajaran 

dalam ruang kelas), latihan-latihan yang diberikan harus sederhana, yang benar-benar 

sudah dikuasai siswa, dan mudah dilaksanakan. Tahap pelajaran inti berisi tentang: (1) 

belajar bentuk gerak yang baru, perhatian siswa terpusat pada bentuk gerak atau 

mengulang yang belum dikuasai siswa dan sudah pernah diajarkan, dan (2) penerapan dari 

bagian satu di atas dengan tempo yang ditingkatkan citius, altius, fortius, tekanan pada 

penghalusan gerakan atau mengkombinasikan beberapa macam gerak yang sudah dikuasai. 

Dan tahap penutup atau penenangan latihan-latihan dilakukan dengan tenang dan tertib.  

 Mosston (1981) mengemukan model yang berbeda dengan kajian yang telah 

dikemukakan. Menurut Mosston ada tiga hal penting yang harus diperhatikan pada setiap 

kali guru pendidikan jasmani akan mengajar (setiap kali pertemuan) yang meliputi: 

sebelum pertemuan (pre-impact), pada saat pertemuan (impact), dan sesudah pertemuan 

(post-impact). 

 Keputusan-keputusan yang diambil sebelum pertemuan meliputi: merumuskan 

tujuan pelajaran yang akan dicapai, memilih gaya mengajar yang tepat, 

mempertimbangkan siapa yang akan diajar, menentukan pokok bahasan, menentukan 

dimana lokasinya, menetapkan kapan mengajarnya (waktu memulai, kecepatan dan irama 

pelajaran, lamanya belajar, waktu berhenti, waktu istirahat antar tugas, dan akhir 

pelajaran), sikap tubuh, pakaian dan penampilan, komunikasi dengan siswa, cara 

menjawab pertanyaan, rencana pengorganisasian, tolok ukur yang digunakan, suasana 

kelas, materi dan prosedur evaluasi bahan, dan lain-lain. 
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Keputusan-keputusan selama berlangsungnya pelajaran meliputi: melaksanakan 

keputusan-keputusan yang dibuat sebelum pertemuan, menyesuaiakan keputusan-

keputusan yang diambil agar pelajaran berjalan dengan lancar. Keputusan-keputusan yang 

sudah ditetapkan sebelumnya barangkali ada yang perlu diubah untuk menyesuaikan 

dengan situasi pada saat pelajaran berlangsung. 

 Sesudah pelajaran berlangsung, keputusan diambil berdasarkan pengamatan selama 

pelaksanaan kegiatan, atau sesudah pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi: 

membandingkan penampilan siswa dengan kriteria yang telah ditentukan, melalui 

pernyataan-pernyataan, memberikan umpan balik, menilai terhadap gaya mengajar yang 

dipilih, menilai gaya belajar yang diharapkan.    

 Lebih lanjut dikemukakan oleh Mustain (1990), bahwa perilaku pengajaran yang 

efektif dapat dilihat melalui delapan variabel yaitu: (1) penentuan tujuan pengajaran harus 

jelas dan bermanfaat, (2) harus dilakukan perencanaan pengajaran secara baik, (3) 

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

pengajaran dengan baik, (6) memperhatikan aktivitas siswa, (7) memberikan umpan balik 

pada saat yang tepat, dan (8) memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai guru. 

Selanjutnya Mustain mengutip pendapat Pieron dan Graham bahwa efektivitas pengajaran 

tidak dapat dilihat dari satu variabel saja, tetapi merupakan sekelompok variabel dari 

aspek-aspek pengajaran yang harus dilihat secara keseluruhan. Pieron dan Graham 

menyebutkan terdapat delapan aspek yang dapat dipertimbangkan untuk melihat efektivitas 

pengajaran, yang meliputi: informasi tujuan, perencanaan pengajaran, presentasi materi 

pelajaran, informasi waktu yang digunakan siswa, pengelolaan pengajaran, pengelolaan 

aktivitas siswa, umpan balik dan tanggung jawab guru. 

 Beberapa pertimbangan yang dapat dipakai dalam menyusun dan merancang 

program pendidikan jasmani, menurut  Soemosasmito (1988) antara lain adalah: (1) tujuan 

program harus sudah dirumuskan dengan jelas, dapat dijangkau dan dapat diukur, (2) 

tujuan tersebut harus sesuai dengan situasi kelas, (3) harus disiapkan alternatif program 

dan strategi belajar yang luwes, (4) untuk merangsang mengembangkan potensi siswa 
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secara optimal dimasa kini dan masa mendatang, perlu digunakan pendekatan belajar 

mandiri (dengan arahan, kecepatan, dan kebebasan sendiri).  

 Bloom (1985) menyusun taksonomi tujuan pengajaran yang terdiri dari tiga 

kawasan yaitu: kawasan kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam dunia pendidikan, ketiga 

kawasan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, ketiganya merupakan satu kesatuan yang 

utuh, hanya saja persentase masing-masing kawasan yang dibutuhkan oleh masing-masing 

mata pelajaran memiliki titik tekan dan persentase yang berbeda-beda, sesuai dengan 

karakteristik masing-masing mata pelajaran. 

 Dalam melihat profil guru pendidikan jasmani, dapat didekati melalui kinerja 

(unjuk kerja) yang ditampilkan. Ateng (1993), Soemargo, Tohar & Muhtar (1984), dan 

Mosston (1981) mengemukakan kinerja yang seharusnya ditampilkan guru pendidikan 

jasmani meliputi: berpakaian olahraga, memiliki suara yang memadai, menyusun satuan 

acara pelajaran, membariskan siswa sebelum pelajaran berlangsung, melakukan presensi, 

menginformasikan tujuan pengajaran, menginformasikan materi yang akan diajarkan, 

memimpin pemanasan, mendemonstrasikan materi yang akan diajarkan, menggunakan 

metode sesuai dengan tujuan, mengatur formasi siswa, menyajikan materi pelajaran dari 

yang paling sederhana, memperhatikan keselamatan siswa, menciptakan situasi belajar 

mengajar yang menyenangkan, memperhatikan pembagian giliran, melakukan bimbingan 

kepada siswa, menggunakan penguatan dengan tepat, memberikan koreksi secara 

individual, memimpin penenangan dan melakukan evaluasi kegiatan pada akhir kegiatan 

belajar mengajar. 

 Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik, menurut Bucher & Thanxton 

(1979) seorang guru pendidikan jasmani harus memiliki kualifikasi khusus sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan. Ada empat aspek karakteristik yang harus dimiliki oleh guru 

pendidikan jasmani, yaitu kualifikasi fisik, kualifikasi sosial, kualifikasi emosional dan 

kualifikasi intelektual. Selanjutnya dikemukakan pendapat Gallup yang dikutip Bucher& 

Thanxton (1979) bahwa kualitas personal yang paling penting dan dibutuhkan oleh guru 

pendidikan jasmani meliputi: (1) berkomunikasi dengan baik, (2) disiplin, (3) memiliki 

kemampuan memotivasi siswa, (4) memiliki karakter moral yang esensial, (5) simpatik dan 
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kasih sayang terhadap siswa, (6) memiliki dedikasi, (7) berkepribadian, dan (8) 

berpenampilan menarik. 

Karakteristik dan penampilan guru pendidikan jasmani yang efektif, meliputi: (1) 

memiliki karakter profesional yang  terdiri dari; dedikasi, stabilitas emosi, perbedaan 

individu, pengetahuan, kepemimpinan, kepribadian, tertarik pada pengetahuan yang 

menunjang profesionalisasi, (2) memiliki karakter personal yang meliputi; berpenampilan 

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

kesehatan yang tinggi, memiliki rasa humor, memiliki hubungan profesional, dan memiliki 

suara yang memadai, (3) berpenampilan yang berpusat pada tugas terdiri dari; 

keterampilan mengelola kelas dan lapangan, melaksanakan tugas utama di sekolah, 

melaksanakan tugas khusus di sekolah, bertanggung jawab terhadap masyarakat, (4) 

berpenampilan yang berpusat pada manusia, yang terdiri dari; kompetensi berinteraksi 

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

dan perhatian (Daughtrey & Lewis, 1979).  Selain itu, untuk mampu mengajar berbagai 

permainan dan aktivitas lain, guru pendidikan jasmani harus memiliki standar kemampuan 

gerak yang dapat diterima, dengan memiliki keterampilan yang lengkap hal tersebut akan 

berguna dan menunjang keberhasilan guru dalam mengajar (Bucher, 1983). 

 Guru pendidikan jasmani yang melaksanakan tugasnya di sekolah, pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar  menggunakan aktivitas fisik siswa sebagai alat atau 

sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Disini guru pendidikan jasmani memegang 

peranan penting, dimana kompetensi personal, sosial, dan profesional yang telah dimiliki 

seorang guru pendidikan jasmani dibutuhkan guna menunjang keberhasilan tugas yang 

dilaksanakan setiap hari.              

 Banyak nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat dikembangkan melalui 

partisipasinya dalam permainan dan aktivitas lain  dalam pendidikan jasmani. Ini adalah 

penting, oleh karena itu guru pendidikan jasmani harus menekankan pada fair play, sikap 

sportif, dan penilaian suara. Kepemimpinan siswa akan dikembangkan dengan 

mengenalkan pada penting dan tingginya nilai moral dan sosial. 
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 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah hasil evaluasi terhadap pembelajaran pendidikan 

jasmani yang dilakukan oleh mahasiswa PPL Program Studi Pendidikan Jasmani Jurusan 

Ilmu Keolahragaan FIP UM?  Adapun tujuan penelitian adalah ingin memperoleh umpan 

balik tentang pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan oleh mahasiswa PPL Prodi 

Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM.  Sedangkan hasil penelitian ini 

diperlukan oleh Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan persiapan, menyusun matakuliah prasyarat PPL dan 

melakukan PPL kampus, sehingga selaras dengan kebutuhan sekolah.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif  kuantitatif (Hasan, 

2002), dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang dilakukan mahasiswa Prodi 

Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP Universitas Negeri Malang selama 

melakukan PPL di sekolah.  

Tempat penelitian ini adalah SMP dan SMA yang digunakan kegiatan PPL 

mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP Universitas Negeri 

Malang, dengan waktu penelitian bulan November 2006. 

Subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan 

Ilmu Keolahragaan FIP Universitas Negeri Malang, yang mengikuti PPL pada semester 

gasal tahun 2006/2007 dengan jumlah 65 mahasiswa. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

kuesioner (angket) yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan ruang lingkup penelitian, 

dan dikembangkan dengan menyusun kisi-kisi instrumen. Instrumen penelitian yang 

digunakan memiliki rentangan skor 1 sampai dengan 3, dengan jumlah butir masing-

masing variabel adalah sebagai berikut: (1) persiapan pembelajaran 5 butir, (2) 

pelaksanaan pembelajaran 17 butir, dan (3) evaluasi pembelajaran 4 butir instrumen. 

Secara keseluruhan instrumen penelitian ini terdiri dari 26 butir instrumen. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket (Hasan, 2002), diberikan kepada 

seluruh guru pendidikan jasmani SMP dan SMA yang menjadi guru pamong mahasiswa 
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PPL di sekolah. Beberapa pertimbangan angket harus diisi guru pamong adalah sebagai 

berikut: (1) guru pamong merupakan pendamping bagi mahasiswa PPL di sekolah, 

sehingga guru tersebut banyak mengetahui kapabilitas mahasiswa dalam menyusun 

persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi guru PPL, (2) guru pamong memiliki pengalaman 

yang cukup dalam mengajar pendidikan jasmani di sekolah, sehingga akan dapat 

memberikan penilaian yang benar dan objektif kepada mahasiswa PPL, dan (3) guru 

pamong sebagai pembina bagi mahasiswa PPL di sekolah akan menuntut standar tertentu 

sehingga kualitas lulusan akan tetap terjaga (terstandar).  Teknik analisis statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dengan persentase 

(Sujana, 1990). 

 

HASIL 

1. Pelaksanaan PPL Mahasiswa di Sekolah 

Berdasarkan analisis butir soal dalam penelitian diperoleh data setiap variabel yang 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1  Pembelajaran Mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM 

 

No. Variabel 

Skor 

Terenda

h 

Skor 

Tertingg

i 

Skor 

Maksima

l 

Rerat

a 

Butir 

Rerata 

Total 

Persentas

e 

1 Persiapan 9 15 15 2,69 13,4 90% 

2 Pelaksanaan 28 50 56 2,38 38,08 79% 

3 Evaluasi 7 13 15 2,29 11,46 76% 

 

Variabel persiapan mengajar mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan 

Ilmu Keolahragaan FIP UM yang diukur dengan 5 butir instrumen dengan rentangan skor 

1 sampai dengan skor 3, dengan skor maksimal seluruh butir instrumen 15, diperoleh skor 

terendah 9, skor tertinggi 15, dengan rata-rata 13,4 (90%). Variabel pelaksanaan mengajar 

mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM yang 

diukur dengan 16 butir instrumen dengan rentangan skor 1 sampai dengan skor 3, dengan 
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skor maksimal seluruh butir instrumen 56, diperoleh skor terendah 28, skor tertinggi 50, 

dengan rata-rata 38,08 (79%). Variabel evaluasi mengajar mahasiswa PPL Prodi 

Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM yang diukur dengan 5 butir 

instrumen dengan rentangan skor 1 sampai dengan skor 3, dengan skor maksimal seluruh 

butir instrumen 15, diperoleh skor terendah 7, skor tertinggi 13, dengan rata-rata 11,46 

(76%). Sedangkan rata-rata persentase dari ketiga variabel tersebut sebesar 81%. 

 

2. Persiapan Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Tabel 2  Persiapan Pembelajaran Mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani 

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM  

 

No. Indikator Jumlah Rerata Persentase 

1 Pakaian olahraga 193 2,97 99% 

2 Rencana Pembelajaran 171 2,63 88% 

3 Silabus 172 2,65 88% 

4 Rubrik Penilaian 158 2,43 81% 

5 Tugas & tanggung jawab PPL 180 2,77 92% 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2, variabel persiapan pembelajaran pendidikan 

jasmani mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM 

dengan indikator pakaian olahraga dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 

195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 193, rata-rata setiap butir instrumen 

2,97, dengan persentase 99%. Pada indikator Rencana Pembelajaran dengan jumlah skor 

minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 171, 

rata-rata tiap butir instrumen 2,63, dengan persentase 88%. Pada indikator Silabus dengan 

jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan 

skor 172, rata-rata tiap butir instrumen 2,65, dengan persentase 88%. Pada indikator 

Rubrik Penilaian dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh 

jawaban dari responden dengan skor 158, rata-rata tiap butir instrumen 2,43, dengan 

persentase 81%. Indikator tugas dan tanggung jawab PPL dengan jumlah skor minimal 

65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 180, rata-rata 

tiap butir instrumen 2,77, dengan persentase 92%. 
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Berdasarkan data tersebut, maka persentase persiapan pembelajaran mahasiswa 

PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM dapat diketahui rata-

rata sebesar 90%. 

 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Tabel 3  Pelaksanaan Pembelajaran Mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani 

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM  

 

No. Indikator Jumlah Rerata Persentase 

1 Waktu belajar efektif 144 2,22 74% 

2 Membariskan siswa 182 2,80 93% 

3 Melakukan presensi 177 2,72 91% 

4 Memimpin pemanasan 186 2,86 95% 

5 Pemanasan bervariasi 143 2,20 73% 

6 Demonstrasi materi 173 2,66 89% 

7 Metode dengan tepat 138 2,12 71% 

8 Formasi siswa tepat 150 2,31 77% 

9 Posisi guru tepat 155 2,38 79% 

10 Materi dari sederhana 159 2,45 82% 

11 Keselamatan siswa 171 2,63 88% 

12 PBM menyenangkan 142 2,18 73% 

13 Pembagian giliran 157 2,42 81% 

14 Bimbingan siswa 154 2,37 79% 

15 Penguatan secara tepat 117 1,80 60% 

16 Koreksi individual 127 1,95 65% 

 

Berdasarkan data pada Tabel 3, variabel persiapan pelaksanaan pembelajaran 

mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM dengan 

indikator waktu belajar efektif dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 

diperoleh jawaban dari responden dengan skor 144, rata-rata tiap butir instrumen 2,22, 

dengan persentase 74%. Indikator membariskan siswa dengan jumlah skor minimal 65 

dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 182, rata-rata tiap 

butir instrumen 2,80, dengan persentase 93%. Indikator melakukan presensi dengan 

jumlah seluruh skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden 

dengan skor 172, rata-rata tiap butir instrumen 2,65, dengan persentase 88%. Indikator 

memimpin pemanasan dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh 
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jawaban dari responden dengan skor 158, rata-rata tiap butir instrumen 2,43, dengan 

persentase 81%. Indikator pemanasan bervariasi dengan jumlah skor minimal 65 dan 

skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 146, rata-rata tiap butir 

instrumen 2,20, dengan persentase 73%. Indikator demonstrasi materi dengan jumlah 

skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 

173, rata-rata tiap butir instrumen 2,66, dengan persentase 89%. Indikator metode dengan 

tepat dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari 

responden dengan skor 138, rata-rata tiap butir instrumen 2,12, dengan persentase 71%. 

Indikator formasi siswa tepat dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 

diperoleh jawaban dari responden dengan skor 150, rata-rata tiap butir instrumen 2,31, 

dengan persentase 77%. Indikator posisi guru tepat dengan jumlah skor minimal 65 dan 

skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 155, rata-rata tiap butir 

instrumen 2,38, dengan persentase 79%. Indikator materi dari sederhana dengan jumlah 

skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 

159, rata-rata tiap butir instrumen 2,45, dengan persentase 92%. Indikator keselamatan 

siswa dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari 

responden dengan skor 171, rata-rata tiap butir instrumen 2,63, dengan persentase 88%. 

Indikator PBM menyenangkan dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 

diperoleh jawaban dari responden dengan skor 142, rata-rata tiap butir instrumen 2,18, 

dengan persentase 73%. Indikator pembagian giliran dengan jumlah skor minimal 65 dan 

skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 157, rata-rata tiap butir 

instrumen 2,42, dengan persentase 81%. Indikator bimbingan siswa dengan jumlah skor 

minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 154, 

rata-rata tiap butir instrumen 2,37, dengan persentase 79%. Indikator penguatan secara 

tepat dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari 

responden dengan skor 117, rata-rata tiap butir instrumen 1,80, dengan persentase 60%. 

Indikator koreksi individual dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 

diperoleh jawaban dari responden dengan skor 127, rata-rata tiap butir instrumen 1,95, 

dengan persentase 65%.  
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Berdasarkan data tersebut, maka persentase pelaksanaan pembelajaran mahasiswa 

PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM dapat diketahui rata-

rata sebesar 79%. 

  

4. Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Tabel 4  Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani   

Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM  

 

No. Indikator Jumlah Rerata Persentase 

1 Pelemasan 132 2,03 68% 

2 Evaluasi keseluruhan 139 2,14 71% 

3 Piket di sekolah 188 2,89 96% 

4 Mengerjakan tugas administrasi 185 2,85 95% 

5 Membina ekstra kurikuler olahraga 101 1,55 52% 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4, variabel evaluasi pembelajaran mahasiswa PPL 

Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM dengan indikator 

pelemasan dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari 

responden dengan skor 132, rata-rata tiap butir instrumen 2,03, dengan persentase 68%. 

Indikator evaluasi keseluruhan dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 

diperoleh jawaban dari responden dengan skor 139, rata-rata tiap butir instrumen 2,14, 

dengan persentase 71%. Indikator piket di sekolah dengan jumlah skor minimal 65 dan 

skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 188, rata-rata tiap butir 

instrumen 2,89, dengan persentase 96%. Indikator mengerjakan tugas administrasi 

dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 195 diperoleh jawaban dari responden 

dengan skor 185, rata-rata tiap butir instrumen 2,85, dengan persentase 95%. Indikator 

membina ekstra kurikuler olahraga dengan jumlah skor minimal 65 dan skor maksimal 

195 diperoleh jawaban dari responden dengan skor 101, rata-rata tiap butir instrumen 1,55, 

dengan persentase 52%.  

Berdasarkan data tersebut, maka persentase pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM dapat 

diketahui rata-rata sebesar 76%. 
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PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan PPL Mahasiswa di Sekolah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata setiap butir instrumen pada 

tahap pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan oleh mahasiswa PPL Prodi 

Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM secara keseluruhan mulai tahap 

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi diperoleh skor rata-rata sebesar 2,45 (81%). 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan persiapan pembelajaran 

yang dilakukan oleh 65 mahasiswa peserta PPL semester gasal tahun 2006/2007 dalam 

melaksanakan PPL sangat baik. Penilaian tersebut didasarkan pada instrumen penelitian 

yang diisi oleh guru pamong sebagai guru pendamping dalam pelaksanaan PPL di sekolah.  

2. Persiapan Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata setiap butir instrumen pada 

tahap persiapan pembelajaran mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM diperoleh rata-rata skor sebesar 2,69 (90%) mendekati skor 

maksimal 3. 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan persiapan pembelajaran 

yang dilakukan oleh 65 mahasiswa peserta PPL semester gasal tahun 2006/2007 dalam 

melakukan persiapan pembelajaran sangat baik. Penilaian tersebut didasarkan pada 

instrumen penelitian yang diisi oleh guru pamong sebagai guru pendamping dalam 

pelaksanaan PPL di sekolah.  

Hampir setiap komponen pada tahap persiapan pembelajaran mahasiswa PPL Prodi 

Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM dapat dilakukan dengan baik, 

sehingga tahap ini perlu tetap dipertahankan dan dikoordinasikan dengan guru pamong, 

sehingga persiapan yang dilakukan selaras dengan kebutuhan sekolah. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata setiap butir instrumen pada 

tahap pelaksanaan pembelajaran mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM diperoleh rata-rata skor sebesar 2,38 (79%). 
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Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh mahasiswa 65 mahasiswa peserta PPL semester gasal tahun 

2006/2007 dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran cukup baik. Penilaian tersebut 

didasarkan pada instrumen penelitian yang diisi oleh guru pamong sebagai guru 

pendamping dalam pelaksanaan PPL di sekolah.  

Komponen yang paling lemah pada bagian pelaksanaan pembelajaran mahasiswa 

PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM adalah memberikan 

penguatan dan melakukan koreksi secara individual. Ketiga komponen ini yang seharusnya 

memperoleh perhatian ketika dilakukan PPL kampus (PPL I), sehingga kelemahan yang 

ada dapat dikurangi, bahkan dihilangkan untuk PPL semester berikutnya.  

4. Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa PPL 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata setiap butir instrumen pada 

tahap evaluasi pembelajaran mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragan FIP UM diperoleh rata-rata skor sebesar 2,29 (76%). 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh 65 mahasiswa peserta PPL semester gasal tahun 2006/2007 dalam 

melakukan evaluasi pembelajaran cukup baik. Penilaian tersebut didasarkan pada 

instrumen penelitian yang diisi oleh guru pamong sebagai guru pendamping dalam 

pelaksanaan PPL di sekolah.  

Komponen yang paling lemah pada bagian evaluasi adalah terkait dengan 

pembinaan kegiatan ekstra kurikuler melakukan cooling down. Mahasiswa sebelum 

melakukan PPL perlu melakukan observasi terhadap sekolah yang akan ditempati PPL, 

sehingga mahasiswa dapat mengetahui dengan tepat kegiatan ekstra kurikuler yang akan 

dibina.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

diambil beberapa kesimpulan seperti berikut: (1) Secara keseluruhan pembelajaran 
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pendidikan jasmani (persiapan, pelaksanaan dan evaluasi) yang dilakukan mahasiswa PPL 

Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM cukup baik; (2) Persiapan 

pembelajaran pendidikan jasmani yang dilakukan mahasiswa PPL Prodi Pendidikan 

Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan FIP UM sangat baik; (3) Pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani yang dilakukan mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan 

Ilmu Keolahragaan FIP UM cukup baik; dan (4) Evaluasi pembelajaran pendidikan 

jasmani yang dilakukan mahasiswa PPL Prodi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu 

Keolahragaan FIP UM cukup baik. 

 

Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka disarankan beberapa hal 

antara lain: (1) Mahasiswa perlu mempersiapkan diri secara matang sebelum mengikuti 

PPL, terutama terkait dengan persiapan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler sesuai 

dengan kebutuhan sekolah; (2) Penelitian ini baru mengambil responden guru pamong, 

perlu dukungan data dari mahasiswa PPL dan dosen pembimbing PPL, sehingga data yang 

diperoleh akan lebih lengkap dengan kualitas penelitian yang lebih mendalam; dan (3) 

Perlu dilakukan penelitian secara kontinyu terhadap kegiatan PPL Kampus (PPL I) sebagai 

data dukung untuk melengkapi informasi hasil penelitian ini, sehingga diperoleh data yang 

lebih banyak dan lebih akurat, sebagai dasar dalam mempersiapkan mahasiswa sebelum 

melaksanakan PPL ke sekolah. 
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