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KOMPETENSI INTI :    

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

penjasorkes  

KELOMPOK  KOMPETENSI DASAR :   

1. Menjelaskan dimensi filosofis pendidikan jasmani termasuk etika sebagai aturan dan profesi  

2. Menjelaskan perspektif sejarah pendidikan jasmani 

 

URAIAN MATERI 

A. Konsep pendidikan jasmasi, pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan 

1. Landasan Filosofis Pendidikan Jasmani, Pendidikan Olahraga Dan Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, 

mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah 

kesatuan utuh, mahluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang 

terpisah kualitas fisik dan mentalnya 

Pendidikan jasmani dalam Agenda Berlin adalah proses sosialisasi via aktivitas jasmani, 

bermain dan/atau olahraga yang bersifat selektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Uraian 

itu menggambarkan bahwa pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan dimana 

aktivitas jasmani menjadi sasaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada 

umumnya. Sedangkan Bucher (1960) memberikan batasan bahwa pendidikan jasamani 

merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan untuk 

mengembangkan kebugaran, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat, dengan 

wahana aktivitas jasmani. Uraian tersebut juga menjelaskan bahwa aktivitas jasmani juga 

menjadi alat mencapai pendidikan. Disamping itu juga bahwa pada pembelajaran 

pendidikan jasmani tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan kebugaran jasmani saja 

melainkan juga mengembangkan mental, sosial, dan emosional. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (UU-SKN), pasal 1 ayat 11 menerangkan bahwa olahraga pendidikan 

atau pendidikan jasmani merupakan pendidikan jasmani dan aolahraga yang dilaksanakan 
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sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan kebugaran. 

Secara sederhana bahwa pendidikan jasmani itu merupakan proses belajar untuk bergerak 

dan belajar melalui gerak. Selain belajar dan dididik melalui gerak untuk mencapai tujuan 

pengajaran, dalam pendidikan jasmani itu anak diajarkan untuk bergerak guna 

mendapatkan pengalaman gerak yang seluas-luasnya. Melalui peroses pencapaian 

pengalaman itu akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya yang 

melekat. Selanjutnya pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani diarahkan pada 

pemberian kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan gerak dengan harapan siswa 

dapat aktif dan pada gilirannya akan membantu perkembangan kebugaran jasmaninya. 

Proses kegiatannya mencakup kegiatan latihan atau pelaksanaan tugas-tugas permbelajaran 

yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan dampak lebih lanjut adalah anak memiliki 

kebiasaan dan keterampilan untuk mengisi waktu luangnya dan kelak keterampilan yang 

dimilikinya diharapkan dapat dilakukan sepanjang hayatnya.  

Pada Agenda Berlin diuraikan bahwa Pendidikan Jasmani adalah:  

a) Satu-satunya mata pelajaran disekolah yang fokusnya adalah pada badan, aktivitas 

jasmani dan perkembangan fisik. 

b) Membantu anak untuk mengembangkan respek terhadap badannya, baik yang 

dimilikinya maupun milik orang lain. 

c) Mengembangkan anak kebiasaan aktif yang penting bagi perkembangan kesehatan dan 

menjadi landasan bagi gaya hidup sehat setelah dewasa. 

d) Mengembangkan pemahaman tentang peranan aktivitas jasmani aerobik dan aerobik 

untuk meningkatkan kesehatan. 

e) Memberikan sumbangan bagi perkembangan kepercayaan diri dan self esteem pada 

anak. 

f) Mendorong perkembangan kognitif dan sosial, memberikan sumbangan bagi 

pengembangan keterampilan pendidikan yang fundamental seperti baca, tulis, dan 

prestasi akademik. 
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g) Merupakan satu-satunya alat (kesempatan) yang disediakan kepada semua anak apapun 

kemampuannya,jenis kelamin, usia, budaya, agama atau latar belakang sosial mereka 

dengan keterampilan, pengetahuan dan pemahanan untuk berpartisipasi dalam 

pendidikan jasmani dan olahraga sepanjang hayat. 

h) Mempersaiapkan anak untuk dapat mengatasi kompetisi kompetisi, kemenangan atau 

kekalahan, kooperasi dan kolaborasi. 

i) Merupakan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan keterampilan sosial dan 

terhadap perkembangan moral serta estetika. 

j) Memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan 

profesional di kemudian hari dalam olahraga, aktivitas jasmani, rekreasi dan waktu 

senggang, sebuah wilayah dari kesempatan vokasional yang semakin berkembang. 

 

2. Tujuan Pendidikan Jasmani 

Tujuan pendidikan jasmani secara umum adalah untuk membantu pesera didik 

mengembangkan potensi gerak pada setiap individu guna mencapai pengalaman gerak 

yang seluas-luasnya. Pengalaman ini diharapkan dapat menunjang budaya aktif dalam 

setiap harinya yang bermuara pada kesehatan paripurna. Ditinjau dari kebijakan 

pemerintah tentang Penjasorkes disebutkan bahwa tujuan penjasorkes untuk pendidikan 

dasar dan menengah secara operasional telah disebutkan pada Permendiknas Nomor 22 

tahun 2006 yang memuat 7 (tujuh) butir yaitu agar peserta didik memiliki kemapuan 

sebagai berikut: 

a) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan 

pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas 

jasmani dan olahraga yang terpilih. 

b) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. 

c) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 

d) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang 

terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 
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e)  Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya 

diri dan demokratis. 

f) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain 

dan lingkungan. 

g) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai 

informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan 

kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif. 

Sedangkan menurut Lutan (2001) mengelompokkan tujuan pembelajaran pendidikan 

jasmani adalah: 

a. Perkembangan Keterampilan Gerak 

Perkembangan keterampilan gerak merupakan inti dari program pendidikan jasmani. 

Perkembangan keterampilan gerak bagi anak-anak pendidikan dasar diartikan sebagai 

perkembangan dan penghalusan aneka keterampilan gerak dasar dan keterampilan 

gerak yang berhubungan dengan olahraga. Keterampilan gerak tersebut selanjutnya 

dikembangkan dan diperhalus hingga taraf tertentu yang memungkinkan anak mampu 

untuk melaksanakannya dengan tenaga yang efisien dan sesuai dengan keadaan 

lingkunga dan tujuan yang dimaksud. Ketika anak telah memiliki keterampilan gerak 

dasar yang matang selanjutnya dapat menerapkan kedalam berbagai permainan, 

olahraga dan aktivitas jasmani yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebelum mencapai pada keterampilan gerak yang diinginkan, tentunya melalui tahapan-

tahapan. Gabbard, LeBlanc, dan Lowy (1987) mengutarakan tahapan kerja motorik 

sebagi berikut; 

Tabel 1.1. Tahapan Kerja Motorik 

Terminal Tahapan gerak Aktivitas karakteristik 

0-2 th, masa kanak-kanan Gerak tak sempurna 
Berguling, duduk, meratap, merangkak, 
berdiri, berjalan dan memegang 

2-7 th, masa anak-anak 
awal 

Gerak dasar dan  
pemahaman efisien 

Kesadaran gerak lokomotor, nirlokomotor 
dan manipulasif 

8-12 th, masa anak-anak 
 

Khusus (khas) 
 
 

Penghalusan keterampilan dan 
penyadaran gerak, menggunakan gerak 
dasar, dalam tari, permainan/olahraga, 
senam dan olahraga air 
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12- dewasa, masa  
remaja dan masa dewasa 

Spesialisasi Bersifat kompetisi dan rekreasi 

Dengan demikian dapat dilihat pada umur berapakah anak dimulai masuk Sekolah 

dasar, jenis kemampuan motorik apakah yang telah dikuasai anak, dan jenis 

kemampuan motorik apakah yang harus dikembangkan oleh guru pendidikan jasmani? 

Oleh sebab itu maka harus terlebih dahulu mengetahui tipe gerak dasar yang 

berhubungan dengan keterampilan gerak menurut Lutan (2001) sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Tipe gerak dasar yang berhubungan dengan Keterampilan Gerak 
Lokomotor       Manipulasi     Stabilitas (non lokomotor) 

1. Dasar (satu elemen) 
- Jalan,  
- Lari, 
- Jingkat 
- Loncat 

 

1. Melempar/meluncurka
n objek: 
- melempar 
- menendang 
- memukul 
- memantul 
- memvoli 
- menggelundung 

1. Bergerak dalam poros 
    - membungkuk 
    - meregang 
    - memutar 
    - melintir 
    - mengayun 
 
 

2. Kombinasi (lebih dari 
Satu elemen) 

- meluncur 
- memanjat 

2. Menyerap daya 
Merangkap 

2.  Poros tubuh statis & dinamis 
-   keseimbangan tegak 
-   keseimbangan sikaptubuh 

sungsang 
-   berkelok-kelok 
-   berguling 
-   berhenti 
-   bergerak cepat 

Keterangan: 
a) Gerak lokomotor merupakan aktivitas jasmani dimapa keadaan tubuh berpindah 

dariposisinya kjearah mendatar (horizontal) atau ke atas (vertikal) dari satu titik 
ketitik lainnya dalam sebuah ruang. 

b) Gerak manipulatif merupakan aktivitas jasmani yang melibatkan upaya pengerahan 
pada suatu objek, dan upaya menerima daya dari objek. 

c) Gerak stabilitas (non lokomotor)  merupakan aktivitas jasmani yang berupaya untuk 
menahan keseimbangan titik berat badan tetap jatuh pada bidang tumpu. 
 

b. Perkembangan Kebugaran 

Perkembangan kebugaran jasmani merupakan tujuan penting dalam program 

pendidikan jasmani di Sekolah Dasar. Istilah kebugaran disini mencakup bukan hanya 
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kebugaran jasmani yang mendukung kesehatan, tetapi juga kebugaran yang mendukung 

peforma. Lutan (2001) membagi perkembangan kebugaran jasmani sebagai berikut: 

a) Kebugaran terkait dengan kesehatan (Physical fitness) : (1) kekuatan otot, (2) Daya 

tahan otot, (3) Daya tahan aerobik, (4) Fleksibility. 

b) Kebugaran terkait dengan peforma (motor fitness); (1) Kecepatan, (2) Koordinasi, (3) 

Agilitas, (4) Power, (5) Keseimbangan 

Sehubungan dengan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dimaksudkan 

bahwa penting untuk mendukung kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas 

sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebihan sehingga masih memiliki energi untuk 

melakukan tugas berikutnya. 

Sedangkan kebugaran yang berhubungan dengan performa disebut juga dengan istilah 

kebugaran motorik (motoric fitness) ditujukan pada kebugaran untuk melakukan tugas 

gerak dimana seseorang mampu melaksanakan tugas yang memerlukan keterampilan 

gerak. 

c. Perkembangan Perseptual-motorik (kognitif) 

Gerak perseptual menunjukkan kepada proses gerak yang dihasilkan melalui 

penerimaan dan pemilihan ransang. Proses penerimaan dan seleksi rangsang, hingga 

menghasilkan jawaban berupa gerak yang disebut persepsi. Pengalaman belajar yang 

terdiri atas pelaksanaan tugas gerak itu diarahkan untuk mengembangkan kecerdasan 

seseorang. Pelaksanaan tugas gerak itu dapat merangsang simpul-simpul syaraf. Dengan 

kata lain rangsang untuk melaksanakan gerak itu memacu pertautan antara sinap 

dengan simpul syaraf, atau rangsangan dari lingkungan itu memperkuat kaitan antara 

sel-sel saraf dalam otak. 

Perkembangan gerak perseptual berurusan dengan perkembangan dan penghalusan 

kepekaan kinestetik yang mencakup dunia ruang dan dunia waktu. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Lutan (2001) terteng perkembangan gerak perseptuan sebagai berikut: 

a) Kemampuan yang berkaitan dengan ruang; 1) Kesadaran tubuh, 2) Kesadaran ruang, 

dan 3) Kesadaran arah 
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b) Kemampuan yang berkaitan dengan waktu (tempo); 1) Sinkronisasi, 2) Irama, dan 3) 

Urutan rangkaian gerak 

Dunia ruang dan waktu dimaksudkan bahwa semua gerak berlangsung dalam ruang dan 

terkait dengan waktu. Bagi anak-anak, untuk lebih mengenal ruang disekitarnya, mereka 

harus memperoleh kesempatan yang banyak untujk menjelajahi lingkungan sekitarnya. 

Pengalaman belajar harus banyak merangkan kesadarannya tentang tubuhnya, arah dan 

ruang tempat bergerak itu sendiri. Dunia temporal berkaitan dengan tempo 

pelaksanaan aktivitas jasmani yang ditujukan pada keselarasan (sinkronisasi), irama dan 

tata urut (sekuen). 

d. Perkembangan Sosial Emosional 

Salah satu dampak pembelajaran pendidikan jasmani adalah untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri dan penilaian positif terhadap kemampuan diri. Kesan ini sangat penting 

untuk ditumbuhan pada anak untuk menguasai tugas belajar, membangkitkan motivasi 

disamping efek psikologis lainnya yang mendorong keadaan sehat secara mental pada 

diri seseorang atau sejahtera secara mental atau batiniah. Didalamnya tercakup: 

a. perasaan positif mengenai citra diri dan keadaan badan, peningkatan penilaian diri 

yang merasa makin mampu menyelesaikan tugas serta berprestasi, 

b. Pengalaman sukses, 

c. Peningkatan rasa percaya diri. 

Manfaat dari segi sosial sangat banyak diperoleh dari program pendidikan jasmani. 

Melalui aktivitas jasmani atau kegiatan olahraga, seseorang memperoleh kesempatan 

untuk bergaul dan berinteraksi antara satu dengan lainnya. Sikap dan perilaku yang 

direstui mesyarakat dapat dibina melalui lingkungan olahraga. Demikian juga tentang 

nilai, sesuatu yang dianggap paling luhur dan menjadi rujukan atau pedoman perilaku. 

Dalam olahraga banyak nilai yang dapat ditanamkan kepada anak, misalnya toleransi 

antara sesama, gotong royong, menghargai kerja keras, mengutamakan mutu dan lain-

lain. 

Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan 

umum. Lewat program penjas dapat diupayakan peranan pendidikan untuk 
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mengembangkan kepribadian individu. Tanpa penjas, proses pendidikan di sekolah akan 

pincang. Sumbangan nyata pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan 

keterampilan (psikomotor). Karena itu posisi pendidikan jasmani menjadi unik, sebab 

berpeluang lebih banyak dari mata pelajaran lainnya untuk membina keterampilan. Hal 

ini sekaligus mengungkapkan kelebihan pendidikan jasmani dari pelajaran-pelajaran 

lainnya. Jika pelajaran lain lebih mementingkan pengembangan intelektual, maka 

melalui pendidikan jasmani terbina sekaligus aspek penalaran, sikap dan keterampilan.  

Ada  tiga  hal  penting  yang  bisa  menjadi  sumbangan  unik  dari  pendidikan jasmani 

(Dauer and Pangrazy, 1992), yaitu: 

a) meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan peserta didik, 

b) meningkatkan terkuasainya keterampilan fisik yang kaya, serta 

c) meningkatkan pengertian peserta didik dalam prinsip-prinsip gerak serta bagaimana 

menerapkannya dalam praktek. 

Adapun dasar pemikiran yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan jasamani dan 

olahraga sebagai berikut: 

Kebugaran dan kesehatan 

Kebugaran dan kesehatan akan dicapai melalui program pendidikan jasmani yang 

terencana, teratur dan berkesinambungan. Dengan beban kerja yang cukup berat serta 

dilakukan dalam jangka waktu yang cukup secara teratur, kegiatan tersebut akan 

berpengaruh terhadap perubahan kemampuan fungsi organ-organ tubuh seperti 

jantung dan paru-paru. Sistem peredaran darah dan pernapasan akan bertambah baik 

dan efisien, didukung oleh sistem kerja penunjang lainnya. 

Dengan bertambah baiknya sistem kerja tubuh akibat latihan, kemampuan tubuh akan 

meningkat dalam hal daya tahan, kekuatan dan kelentukannya. Demikian juga dengan 

beberapa kemampuan motorik seperti kecepatan, kelincahan dan koordinasi. 

Keterampilan fisik 

Keterlibatan anak dalam aktivitas permainan, senam, kegiatan bersama, dan lain-lain, 

merangsang perkembangan gerakan yang efisien yang berguna untuk menguasai 

berbagai keterampilan. Keterampilan tersebut bisa berbentuk keterampilan dasar 
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misalnya berlari dan melempar serta keterampilan khusus seperti senam atau renang. 

Pada akhirnya keterampilan itu bisa mengarah kepada keterampilan yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Terkuasainya konsep dan prinsip gerak 

Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan  pengetahuan anak tentang 

konsep dan prinsip gerak. Pengetahuan tersebut akan membuat anak mampu memahami 

bagaimana suatu keterampilan dipelajari hingga tingkatannya yang lebih tinggi. Dengan 

demikian, seluruh gerakannya bisa lebih bermakna. Sebagai contoh, anak harus 

mengerti mengapa kaki harus dibuka dan bahu direndahkan ketika anak sedang berusaha 

menjaga keseimbangannya.  Mereka juga diharapkan mengerti mengapa harus dilakukan 

pemanasan sebelum berolahraga, serta apa akibatnya terhadap derajat kebugaran 

jasmani bila seseorang berlatih tidak teratur? 

Kemampuan berpikir 

Memang sulit diamati secara langsung bahwa kegiatan yang diikuti oleh anak dalam 

pendidikan jasmani dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Namun demikian 

dapat ditegaskan di sini bahwa pendidikan jasmani yang efektif mampu merangsang 

kemampuan berpikir dan daya analisis anak ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

fisiknya. Pola-pola permainan yang memerlukan tugas- tugas tertentu akan menekankan 

pentingnya kemampuan nalar anak dalam hal membuat keputusan. 

Taktik dan strategi yang melekat dalam berbagai permainan pun perlu dianalisis dengan 

baik untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat. Secara tidak langsung, 

keterlibatan anak dalam kegiatan pendidikan jasmani merupakan latihan untuk menjadi 

pemikir dan pengambil keputusan yang mandiri. 

Dalam kegiatan pendidikan jasmani banyak sekali adegan  pembelajaran yang 

memerlukan diskusi terbuka yang menantang penalaran anak. Teknik gerak dan prinsip-

prinsip yang mendasarinya merupakan topik-topik yang menarik untuk didiskusikan. 

Peraturan permainan dan variasi-variasi gerak juga bisa dijadikan rangsangan bagi anak 

untuk memikirkan pemecahannya. 

Kepekaan rasa 
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Dalam hal olah rasa, pendidikan jasmani menempati posisi yang sungguh unik. 

Kegiatannya yang selalu melibatkan anak dalam kelompok kecil maupun besar 

merupakan wahana yang tepat untuk berkomunikasi dan bergaul dalam lingkup 

sosial. 

Dalam kehidupan sosial, setiap individu akan belajar untuk bertanggung jawab 

melaksanakan peranannya sebagai anggota masyarakat. Di dalam masyarakat banyak 

norma yang harus ditaati dan aturan main yang melandasinya. Melalui penjas, norma dan 

aturan juga dipelajari, dihayati dan diamalkan. 

Untuk dapat berperan aktif, anak pun akan menyadari bahwa ia dan kelompoknya 

harus menguasai beberapa keterampilan yang diperlukan. Sesungguhnyalah bahwa 

kegiatan pendidikan jasmani disebut sebagai ajang nyata untuk melatih keterampilan-

keterampilan hidup (life skills), agar seseorang dapat hidup berguna dan tidak 

menyusahkan masyarakat. 

Keterampilan sosial 

Kecerdasan emosional atau keterampilan hidup bermasyarakat sangat mementingkan 

kemampuan pengendalian diri. Dengan kemampuan ini seseorang bisa berhasil 

mengatasi masalah dengan kerugian sekecil mungkin. Anak yang rendah kemampuan 

pengendalian dirinya biasanya ingin memecahkan masalah dengan kekerasan dan tidak 

merasa ragu untuk melanggar berbagai ketentuan. 

Pendidikan jasmani menyediakan pengalaman nyata untuk melatih keterampilan 

mengendalikan diri, membina ketekunan dan motivasi diri. Hal ini diperkuat lagi jika 

proses pembelajaran direncanakan sebaik-baiknya. Setiap adegan pembelajaran dalam 

permainan dapat dijadikan arena dialog dan perenungan tentang apa sisi baik-buruknya 

suatu keputusan. Tak pelak, ini merupakan cara pembinaan moral yang efektif. 

Sebagai contoh, jika dalam sebuah proses penjas terjadi pertengkaran antara dua orang 

anak, guru bisa segera menghentikan kegiatan seluruh kelas dan mengundang mereka 

untuk membicarakannya. Sebab-sebab pertengkaran diteliti dan guru memancing 

pendapat anak tentang apa perlunya mereka bertengkar, selain itu mereka dirangsang 

untuk mencari pemecahan yang paling baik untuk kedua belah pihak. 
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Kepercayaan diri dan citra diri (self esteem) 

Melalui pendidikan jasmani kepercayaan diri dan citra diri (self esteem) anak akan 

berkembang (Graham, 1993). Secara umum citra diri diartikan sebagai cara kita menilai 

diri kita sendiri. Citra diri ini merupakan dasar untuk perkembangan kepribadian anak. 

Dengan citra diri yang baik seseorang merasa aman dan berkeinginan untuk 

mengeksplorasi dunia. Dia mau dan mampu mengambil resiko, berani berkomunikasi 

dengan teman dan orang lain, serta mampu menanggulangi stress. 

Cara membina citra diri ini tidak cukup hanya dengan selalu berucap “saya pasti bisa” 

atau “saya paling bagus”. Tetapi perlu dinyatakan dalam usaha dan pembiasan perilaku. 

Di situlah penjas menyediakan kesempatan pada anak untuk membuktikannya. 

Ruang lingkup Pendidikan Jasmani 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendiidikan Jasmani, Olahraga dan  Kesehatan untuk meliputi 
aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. eksplorasi gerak, 

keterampilan lokomotor non-lokomotor,dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, 

sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, 

serta aktivitas lainnya. 

2. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, 

dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. 

3. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan 

dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. 

4. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic serta aktivitas 

lainnya. 

5. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air,  dan 

renang serta aktivitas lainnya. 

6. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, berkemah, 

menjelajah, dan mendaki gunung. 

7. Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, 

khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan 

yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cidera, 

mengatur  waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan  P3K dan UKS. 
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Aspek kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua 

aspek. 
 

2.  Pendidikan Olahraga 

Ada kesalahpahaman bahwa pendidikan jasmani sama dengan pendidikan olahraga. 

Keduanya berbeda, pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan 

keterampilan motorik dasar dan memperkaya perbendaharaan gerak. Pendidikan olahraga 

menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai yang 

diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding(Jewet, 1994; Jewet et al., 1995). Semua 

anak dibekali pengalaman nyata untuk berperan dalam pembinaan olahraga, seperti wasit, 

atlet, atau pelatih.  

Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-

cabang olahraga tertentu. Kepada peserta didik diperkenalkan berbagai cabang olahraga 

agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Yang ditekankan di sini adalah „ hasil 

„ dari pembelajaran itu, sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani 

pembelajarannya didikte oleh tujuan yang ingin dicapai. Ciri-ciri pelatihan olahraga 

menyusup ke dalam proses pembelajaran. 

Yang sering terjadi pada pembelajaran „pendidikan olahraga„ adalah bahwa guru kurang 

memperhatikan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Jika peserta didik harus 

belajar bermain bola voli, mereka belajar keterampilan teknik bola voli secara 

langsung. Teknik-teknik dasar dalam pelajaran demikian lebih ditekankan, sementara 

tahapan penyajian tugas gerak yang disesuaikan dengan kemampuan anak kurang 

diperhatikan. 

Guru demikian akan berkata: “kalau perlu tidak usah ada pentahapan, karena anak akan 

dapat mempelajarinya secara langsung. Beri mereka bola, dan instruksikan anak 

supaya bermain langsung”. Anak yang sudah terampil biasanya dapat menjadi contoh, 

dan anak yang belum terampil belajar dari mengamati demonstrasi temannya yang 

sudah mahir tadi. Untuk pengajaran model seperti ini, ada ungkapan: “Kalau anda ingin 

anak belajar renang, lemparkan mereka ke kolam yang paling dalam, dan mereka akan bisa 
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sendiri. 

 

3. Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang menjembatani kesenjangan antara 

informasi dan tingkah  laku kesehatan.  Pendidikan kesehatan memotivasi seseorang 

untuk menerima informasi kesehatan dan berbuat sesuai dengan informasi tersebut agar 

mereka menjadi lebih tahu dan lebih sehat (Budioro,1998). 

Pendidikan kesehatan merupakan proses belajar, dalam hal ini berarti terjadi proses 

perkembangan atau perubahan kearah yang lebih tahu dan lebih baik pada diri individu. 

Pada kelompok masyarakat dari tidak tahu tentang nilai- nilai kesehatan menjadi tahu, 

dari tidak mampu mengatasi sendiri masalah- masalah kesehatan menjadi mampu 

(Purwanto, 1999). 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan kesehatan 

adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak 

didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi (fisik, mental, social) agar dapat 

berubah dan berkembang secara harmonis 

Tujuan Pendidikan Kesehatan 

Menurut WHO (1954) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), tujuan pendidikan 

kesehatan adalah untuk meningkatkan status kesehatan dan  mencegah  timbulnya  

penyakit,  mempertahankan  derajat  kesehatan yang sudah ada, memaksimalkan 

fungsi dan peran pasien selama sakit, serta membantu pasien dan keluarga untuk 

mengatasi masalah kesehatan.  

Secara umum tujuan dari pendidikan kesehatan adalah mengubah perilaku individu atau 

masyarakat dibidang kesehatan. Tujuan ini dapat diperinci lebih lanjut antara lain, 

menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai dimasyarakat, menolong indiviu 

agar mampu secara mandiri atau kelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai 

tujuan hidup sehat, mendorong pengembangan dan menggunaan secara tepat sarana 

pelayanan kesehatan yang ada (Herawani, 2001). 

Sedangkan menurut Machfoed (2005), pendidikan kesehatan merupakan proses 
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perubahan, yang bertujuan untuk mengubah individu, kelompok dan masyarakat menuju 

hal-hal yang positif secara terencana melalui proses belajar. Perubahan tersebut 

mencangkup antara lain pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui proses pendidikan 

kesehatan. Pada hakikatnya dapat berupa emosi, pengetahuan, pikiran keinginan, 

tindakan nyata dari individu, kelompok dan masyarakat. Pendidikan kesehatan 

merupakan aspek penting dalam meningkatkan pengetahuan keluarga tentang garam 

beryodium dengan melakukan pendidikan kesehatan berarti petugas kesehatan 

membantu keluarga dalam mengkonsumsi garam yang beryodium untuk meningkatkan 

derajat kesehatan. 

Dari pandangan tersebut bisa disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan bertujuan : 

1) Meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup 

sehat dan teratur 

2) Menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup 

sehat 

3) Menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan 

syarat kesehatan 

4) Meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan 

pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan 

Proses Pendidikan Kesehatan 

Dalam proses pendidikan kesehatan terdapat tiga persoalan pokok yaitu masukan (input), 

proses dan keluaran (output). Masukan (input) dalam pendidikan kesehatan menyangkut 

sasaran belajar yaitu individu, kelompok dan masyarakat dengan berbagai latar 

belakangnya. Proses adalah mekanisme dan interaksi terjadinya perubahan kemampuan 

dan perilaku pada diri subjek belajar. Dalam proses pendidikan kesehatan terjadi timbal 

balik berbagai faktor antara lain adalah pengajar, teknik belajar dan materi atau bahan 

pelajaran. Sedangkan keluaran merupakan kemampuan sebagai hasil perubahan yaitu 

perilaku sehat dari sasaran didik melalui pendidikan kesehatan (Notoatmodjo,2003) 
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B. Olimpiade dan Nilai-nilai Olahraga 

Sejarah olimpiade kuno telah menorehkan filosofi yang amat dalam tentang olahraga di 

dunia. Hal ini sangat diyakini sebagai alat pemersatu bangsa dalam perdamaian dunia yang 

utuh tanpa diskriminasi warna kulit, strata, agama, budaya, dan sebagainya. 

Filosofi olahraga yang berasal dari serangkaian kegiatan religi bangsa Yunani, yang ditutup 

dengan pertandingan olahraga sebagai puncak persembahannya kepada dewa Zeus. 

Dalam sejarah dikisahkan bahwa peserta lomba harus bertelanjang bulat sebagai bentuk 

persembahan kesucian di depan sang Dewa, terlebih ketika Sang Juara Olimpiade pada saat 

itu mampu menghentikan peperangan yang sedang bergejolak. Hal ini menjadi suatu 

pertanda bahwa olahraga saat itu diyakini sebagai alat perdamaian dan alat pemersatu antar 

suku. 

Dari kisah tersebut tergores pesan-pesan yang dalam bahwa olahraga adalah aktivitas yang 

luar biasa, yang mampu mengasah dan menguji kemampuan individu dalam sebuah 

persaingan yang ketat (excellent), juga sebagai aktivitas kesucian yang mampu mendamaikan 

perselisihan demi persahabatan abadi (friendsip dan respect). 

Baron Piere de Coubertin adalah bangsawan Prancis yang juga sebagai arkeolog, adalah 

orang yang telah berjasa menggali kembali nilai-nilai olimpiade ini. Pandangan dan idenya 

kini menjadi kegiatan yang mendunia dan impian semua olahragawan. 

Tahun 1896 Coubertin menggagas kembali olimpiade namun dengan sebuah bingkai yang 

kokoh dalam bentuk piagam Olimpiade (Olympic charter), agar pelaksanaan pertandingan 

olahraga tidak menyimpang dari sejatinya olahraga, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai 

Olimpiade yakni respect, excellent dan friendsip. 

Sejak tahun itulah Olimpiade modern yang kita kenal sekarang ini terus bergulir. Tahun 1896 

itu, Cobertin sudah menduga jika kegiatan olahraga tidak diberikan bingkai yang kuat, maka 

olahraga akan dijadikan alat tunggangan politik, mencari kekuasaan, mencari dan mengejar 

kemenangan semata, perjudian, yang akan berakhir dengan peperangan. 

Hingga saat ini sudah lebih dari 100 tahun, ide Coubertin terus bergulir dan semakin 

berkembang. Seperti dikatakan di atas bahwa adanya Olympic charter (piagam olimpiade) 
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adalah untuk mengatur segala organisasi, tindakan dan pelaksanaan gerakan olimpiade 

(Olympic movement). 

Dalam buku Sport Administration Manual yang dikeluarkan oleh Komite Olimpiade 

Internasional (IOC) menyebutkan bahwa Coubertin pulalah yang menciptakan bendera 

olimpiade dengan lima cincinnya (five rings), lagu resmi Olimpiade dan api serta obor 

Olimpiade. Sebagaimana peraturan piagam olimpiade tahun 2010, semua pihak atas 

property Olimpiade ini secara ekslusif menjadi milik IOC, termasuk tapi tidak terbatas 

penggunaannya untuk tujuan-tujuan mendapatkan keuntungan komersial atau periklanan. 

IOC dapat melisensikan semua atau sebagian dari haknya dengan syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Dewan Eksekutif IOC. 

Cincin-cincin Olimpiade, secara resmi disebut simbol Olimpiade, tetapi juga disebut sebagai 

cincin-cincin Olimpiade, yang melambangkan kegiatan gerakan Olimpiade dan mewakili 

persatuan lima benua dan pertemuan para atlet dari seluruh dunia dalam Olimpiade. 

Sedangkan warna-warna dari cincin-cincin Olimpiade tersebut, secara berturut-turut adalah 

biru, kuning, hitam, hijau dan merah. Warna-warna yang dipilih oleh Coubertin ini adalah 

warna untuk bendera-bendera negara-negara di dunia, dan bukan warna-warna yang 

menunjukan benua-benua di dunia seperti kesalahan selama ini. (dikutip dari Maryana 

(2014) 

 

C. Perbedaan Dan Persamaan Pendidikan Jasmani, Pendidikan Olahraga Dan Pendidikan 

Kesehatan. 

Pertanyaan tentang perbedaan Pendidikan jasmani dan olahraga bukanlah pertanyaan 

yang mudah dijawab baik oleh pemerhati olahraga maupun para pakar pendidikan. Hal ini 

terjadi karena aktivitas yang nampak diantara keduanya memiliki kesamaan yaitu permainan 

dan aktivitas fisik. Jadi pertanyaanya “Apa perbedaan Pendidikan Olahraga dan Pendidikan 

Jasmani” akan tetapi pendidikan kesehatan definisinya sangat jelas berbeda karena tidak 

terdapat kesamaan permainan dan aktivitas fisik. Tetapi konsep dasarnya pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan dasar keilmuannya (basic of knowledge) adalah mendidik manusia 

melalui aktivitas jasmani, olahraga maupun kesehatan. 
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Sebenarnya pendidikan jasmani dan olahraga tak dapat dipisah. Meskipun berbeda 

istilah dan arti, tetapi mempunyai tujuan yang saling melengkapi. Hal ini dapat kita simak dalam 

latar belakang Permendiknas no 22 Tahun 2006 yaitu “Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk 

mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, 

keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat 

dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih 

yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional”. 

Akan tetapi dalam Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan bagian dari 

upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan jasmani dan 

rokhani, pemupukan watak, disiplin, dan sportivitas, serta pengembangan prestasi olahraga 

yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Untuk itu pendidikan jasmani, olahraga, 

dan kesehatan perlu dioptimalkan. 

Telah banyak diketahui bahwa masih banyak kesalahan persepsi tentang pendidikan 

jasmani dan olahraga. Ada yang beranggapan bahwa pendidikan jasmani sama dengan olahraga. 

Apakah anda setuju? Bila anda menganggukkan kepala berarti anda harus belajar memahami 

perbandingan jasmani dan olahraga secara lebih mendalam lagi, karena anda memilih jawaban 

yang salah. Pendidikan jasmani berbeda dengan olahraga. Berikut akan ditinjau lebih dalam 

tentang perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu: 

a. Aspek Aktivitas 

Aktivitas pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan, sedangkan olahraga 

terbatas pada aktivitas olahraga itu sendiri. Selain aktivitas ritmik, aquatik, outbound, 

permainan dan aktivitas pengembangan tubuh maka aktivitas olahraga merupakan  salah 

satu bentuk dari aktivitas pendidikan jasmani. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

aktivitas pendidikan jasmani lebih luas dan beragam daripada aktivitas olahraga. 

b. Aspek Pusat Materi (Konsentrasi Utama) 

Maksud dari kata pusat materi adalah fokus/ konsentrasi utama dari aktivitas. Secara 

mudah dapat dijelaskan dengan “Apa yang diinginkan melalui aktivitas ini?”. Pusat materi  

pada olahraga adalah bagaimana agar seseorang tersebut mampu memahami dan 
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mempraktekkan teknik–teknik cabang olahraga secara benar dan tepat untuk mencapai 

tujuan olahraga. Jadi pada olahraga, mau tidak mau harus dapat melakukan teknik-teknik 

olahraga tersebut. Apabila ia belum mampu, maka  ia harus berlatih meningkatkan teknik 

yang dimilikinya. Sebagai contoh : Target waktu lari 100 M putra adalah dibawah 10 detik, 

maka mau tidak mau seseorang tersebut harus terus dan terus berlatih untuk dapat berlari 

sprint 100 M dengan catatan waktu dibawah 10 detik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pusat materi pada olahraga adalah olahraga itu sendiri. 

Tabel 1.3. Perbandingan Pendidikan Jasmani dan Olahraga (Nurhasan, 2005) 

No Pendidikan Jasmani Olahraga 

1 
Diselenggarakan terutama di 
lingkungan sekolah 

Terutama di luar sekolah dan 
masyarakat  

2 
Mengacu pada pembinaan hidup 
sehat 

Pembinaan dan peningkatan prestasi 

3 Mata ajar wajib di sekolah Sukarela di masyarakat 

4 
Dikelola di bawah wewenang 
Mendiknas  

Menpora bersama organisasi olahraga 

5 
Cenderung memasyarakatkan 
olahraga 

Mengolahragakan masyarakat 

 

Tujuan pendidikan jasmani diarahkan untuk pengembangan individu anak secara 

menyeluruh, artinya meliputi aspek organik, motorik, emosional, dan intelektual sedangkan 

pada olahraga kompetitif terbatas pada pengembangan aspek kinerja motorik yang 

dikhususkan pada cabang olahraga tertentu saja 

Aktivitas yang dilakukan pada pendidikan jasmani bersifat multilateral, artinya seluruh 

bagian dari tubuh peserta didik dikembangkan secara proporsional mulai dari tubuh bagian atas 

(upper body), bagian tubuh tengah (torso), maupun bagian bawah (lower body). Pendidikan 

jasmani berupaya mengembangkan kinerja anggota tubuh bagian kanan maupun kiri secara 

seimbang dan koordinatif. Pada olahraga kompetitif hanya bagian tubuh tertentu sesuai dengan 

fungsi kecabangannyalah yang dikembangkan secara optimal atau secara populer disebut 

sebagai spesifik. 
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Child oriented, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti berorientasi pada 

anak memiliki makna bahwa penjas dengan segala aktivitasnya diberikan berdasarkan 

kebutuhan yang diperlukan oleh anak dengan segala perbedaan karakternya. Dengan 

pertimbangan ini maka kegiatan pendidikan jasmani dirancang sebagai proses dalam 

pemenuhan kebutuhan anak dalam kehidupan sehari-harinya, kebutuhan kompetitif dalam 

menghadapi segala tantangan, dan pengisian waktu luangnya. Pada cabang olahraga kompetitif 

hal tersebut tentu bukan merupakan pertimbangan yang utama, karena yang terpenting pada 

olahraga kompetitif adalah dikuasainya gerak atau teknik dasar beserta pengembangannya 

untuk mendukung permainan pada cabang tersebut, sehingga materi disajikan sebagai 

pemenuhan atas kepentingan itu (materi) atau disebut sebagai subject/material oriented. 

Pada pendidikan jasmani seluruh kegiatan yang ada di alam semesta yang berupa 

kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dilakukan oleh manusia, binatang, tumbuhan, 

atau bahkan mesin yang bergerak. Aktivitas yang dapat digunakan sebagai materi gerak dalam 

olahraga kompetitif adalah terbatas pada teknik-teknik yang ada pada olah yang bersangkutan, 

atau pada spesifik pada spesialis kecabangannya. 

Seluruh anak memiliki tingkat kecepatan yang bervariasi dalam pembelajaran, termasuk 

di dalamnya pembelajaran penjas. Anak dengan kecepatan pembelajaran yang kurang baik 

(lamban) harus diperhatikah secara lebih khusus sehingga mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pada 

olahraga kompetitif, anak yang memiliki kelambanan ini akan ditinggalkan karena hanya 

menghambat proses pembelajaran, dan mengganggu pencapaian prestasi tinggi yang 

diinginkan. 

Aturan yang baku diterapkan pada olahraga kompetitif agar terdapat keadilan bagi tim 

yang melakukan pertandingan dalam situasi yang sama. Pendidikan jasmani tidak harus 

dilakukan dengan menggunakan pertandingan, melainkan dengan bermain, dengan 

pembelajaran berkelompok, demonstrasi, dan lain-lain sehingga tidak diperlukan peraturan 

yang baku sebgaimana olahraga kompetitif. 

Perbedaan lain antara penjas dan olahraga kompetitif adalah pada aspek talent 

scouting, di mana dalam penjas hanya dijadikan sebagai dasar dalam masukan awal (entry 
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behaviour) sedangkan pada olahraga kompetitif dijadikan rekomendasi dalam menentukan 

cabang olahraga spesialis yang akan diikuti oleh anak. 

Sehubungan hal di atas sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Abdul Kadir 

Ateng, dalam mata kuliah azas dan falsafah pendidikan olahraga tentang proposi olahraga dan 

pendidikan jasmani di sekolah, adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.4. Proporsi Olahraga dan Pendidikan Jasmani 

Komponen Pendidikan Jasmani Olahraga 

Tujuan 
Pendidikan keseluruhan, 
kepribadian dan emosional 

Kinerja motorik (motor 
performance/kinerja gerak 
untuk prestasi 

Materi 
Child centered (sesuai  dengan 
kebutuhan anak/individualized)               

Subject centered (berpusat pada 
materi) 

Teknik gerak 
Seluas gerak kehidupan sehari-
hari 

Fungsional untuk cabang 
olahraga bersangkutan 

Peraturan 
Disesuaikan dengan keperluan 
(tidak dibakukan) 

Peraturannya baku (standar) 
agar dapat dipertandingkan 

Anak yang   lamban Harus diberi perhatian ekstra 
Ditinggalkan/untuk milih cabang 
olahraga lain 

Talent Scouting (TS) 
Untuk mengukur kemampuan 
awal 

Untuk cari atlit berbakat 

Latihannya 
Mutilateral (latihan yang 
menyangkut semua otot) 

Spesifik 

Partisipasi Wajib Bebas 

 Perbedaan pendidikan jasmani dengan olahraga akan terlihat pada berbagai aktivitas jasmani. 

Berikut disajikan perbedaan aktivitas jasmani pada pendidikan jasmani dan olahraga. 

Tabel 1.5. Contoh Perbedaan aktivitas jasmani pada Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

Pendidikan Jasmani Olahraga 

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

Berjalan 
Berjalan pada olahraga merupakan salah satu 
nomor dalam cabang atletik. Latihan berjalan 
dilakukan dengan secepat-cepatnya melalui 
teknik dan peraturan yang telah baku 
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Lari 
Materi lari pada pendidikan jasmani 
dimaksudkan untuk dapat mengembang-kan 
keterampilan gerak berlari dengan baik. Berlari 
dapat dilakukan dalam beberpa teknik; lari zig-
zag, lari kijang, lari kuda, dan beberapa teknik 
lari lainnya 

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

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

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

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

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

 

D. Persfektif Sejarah Pada Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

1. Perkembangan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di   Indonesia 

Tahukah bahwa di Belanda, biaya perawatan kesehatan meningkat 2,5 persen,  di kanada 6 

(enam) persen,  dan di Amerika mencapai 8 persen. Hal ini diakibatkan warga masyarakat 

kurang melakukan aktivitas jasmani (Rusli Lutan, 2001: 16). Secara ekonomi keadaan 

tersebut dianggap sebagai ancaman yang merugikan. Karena selain bisa 

menurunkan produktivitas kerja juga bisa meningkat biaya perawatan kesehatan. Di 

Indonesia sendiri keadaan tersebut juga telah berkembang dalam jangkauan yang 

luas.  Kadaan itu terjadi terutama di kota-kota bahkan kini sudah sampai ke desa-desa. 

Jasmani dalam sebutan bahasa Inggris adalah physical, dalam ilmu faal, jasmani disebut 

sebagai struktur biologik pada manusia. Secara umum dipahami bahwa jasmani atau jasad 

ia berarti tubuh manusia. Jasmani dalam pembahasan ini adalah pemanfaatan aktivitas fisik 

sebagai manifestasi pengembangan kualitas hidup manusia dalam memenuhi kebugaran 

secara totalitas dan keterampilan motorik. Jasmani disinonimkan dengan pendidikan, maka 

segala aktivitas jasmani membawa nilai-nilai pendidikan, yang tidak terikat ataupun tertuju 
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kepada gerakan-gerakan dalam peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang umum 

berlaku seperti olahraga. 

Dengan demikian, 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 rana, jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif 

setiap siswa. 

Menurut Jesse Feiring Williams dalam William H. Freeman (2001:3) pendidikan Jasmani 

adalah tentang sejumlah aktivitas-aktivitas fisik manusia yang dipilih, dan dilaksanakan 

dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi tubuh. William menekankan 

satu hal bahwa walaupun pendidikan jasmani diartikan mengajar dengan fisik, melalui 

penggunaan aktivitas-aktivitas fisik, tujuannya adalah melampaui fisik tersebut. Selanjutnya 

(Kepmendikbud Nomor 413/u/2004) bahwa pendidikan jasmani adalah bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan meningkatkan individu secara organik, 

neuromuscular, intelektual dan emosional melalui aktivitas fisik. Pendidikan jasmani berarti 

program pendidikan lewat gerak atau permainan dan olahraga. Di dalamnya terkandung arti 

bahwa gerakan, permainan, atau cabang tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk 

mendidik. (Agus Mahendra, 2009: 24).   

Husdarta (2009: 17) mengemukakan pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari 

proses pendidikan. Artinya pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornament yang 

ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk. Sedangkan 

pengertian olahraga berdasarkan (pasal 1 ayat 4 UU RI No. 3 Tahun 2005) olahraga adalah 

segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong,  membina, serta mengembangkan 

potensi jasmani, rohani,  dan sosial. Dari ketentuan Internasional Council of Sport and 

Physical Education adalah setiap aktivitas fisik berupa permainan dan berisikan 

pertandingan melawan orang lain, diri sendiri ataupun unsur-unsur alam dikatakan sebagai 

olahraga atau sport. Jadi antara pendidikan jasmani dan olahraga sering dikatakan  ada 
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interface, tidak sama namun ada bagian-bagian yang sama. Jelas keduanya adalah aktivitas 

fisik, tegasnya aktivitas otot-otot besar  atau big muscle activity, bukan fine muscle activity. 

Oleh karena itu, dalam penerapannya tetap berlandaskan pada suasana kependidikan, serta 

berpegang pada kaidah-kaidah dalam praktek pendidikan. Adapun pendidikan olahraga 

adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. 

Di Amerika Serikat pendidikan jasmani menurut Nixon dan Jewet adalah satu aspek dari 

proses pendidikan keseluruhan yang berkenaan dengan perkembangan dan penggunaan 

kemampuan gerak individu yang sukarela dan berguna serta berhubungan langsung dengan 

respon mental, emosional dan sosial. Konsep pendidikan jasmani yang diuraikan Nixon dan 

Jewet, dapat dikatakan searah dengan pemahaman di Indonesia yang diuraikan Rusli Lutan 

(2001: 18), bahwa pendidikan jasmani sebagai sebuah subjek yang penting bagi pembinaan 

fisik yang dipandang sebagai mesin dalam konteks pendidikan jasmani yang mengandung isi 

pendidikan melalui aktivitas jasmani. Karenanya konsep pendidikan jasmani perlu dikuasai 

oleh para calon guru (siswa penjas) dan guru yang bersangkutan, sehingga dalam 

penerapannya memperlihatkan kesetaraan pemahaman. 

Selain itu diharapkan dapat melakukan pemetaan konsep dalam penerapan pendidikan 

jasmani berdasarkan jenjang pendidikan (kesesuaian kurikulum pendidikan jasmani), 

termasuk memaksimalkan potensi-potensi lokal, dalam hal ini permainan tradisional yang 

dapat dimodifikasi. Sebagai batasan atau rumusan dari konsep pendidikan jasmani, Arma 

Abdoellah (2003;42) menguraikan sebagai salah satu aspek dari proses pendidikan 

keseluruhan peserta didik melalui kegiatan jasmani yang dirancang secara cermat, yang 

dilakukan secara sadar dan terprogram dalam usaha meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan jasmani dan sosial serta perkembangan kecerdasan. Esensi dari substansi 

pendidikan jasmani ialah pengetahuan tentang gerak insani dalam konteks pendidikan yang 

terkait dengan semua aspek pengetahuan yang berlangsung secara didaktik, rekreatif, 

untuk dipahami dan dapat dilakukan oleh peserta didik secara utuh.  

Oleh karena itu, pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu proses pembelajaran 

melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 
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mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, 

sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan beIajar diatur secara seksama untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, 

kognitif, dan afektif setiap siswa.  

Tujuan akhir pendidikan jasmani dan olahraga terletak dalam peranannya sebagai wadah 

unik. Penyempurnaan watak, dan sebagai wahana untuk memiliki dan membentuk 

kepribadian yang kuat, watak yang baik dan sifat yang mulia. Jadi orang-orang yang memiliki 

kebajikan moral seperti inilah yang akan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. 

(Baron Piece de Coubertin, Penggagas Kebangkitan Olympiadse Modern, Perancis). 

Posisi pendidikan jasmani dan olahraga pada kedudukan yang amat strategis yakni sebagai 

alat pendidikan, sekaligus pembudayaan, karena kedua istilah yang amat dekat dan erat. 

Maknanya tidak lain adalah sebagai proses pengalihan dan penerimaan nilai-nilai. Dalam 

konteks keolahragaan secara menyeluruh, memang kian kita sadari perubahan  yang terjadi 

sebagai dampak dari globalisasi dalam ekonomi yang dipacu oleh teknologi komunikasi juga 

terbawa dalam dunia olahraga (Coomb 2004:7). Dengan demikian, yang menjadi perhatian 

dalam pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga yaitu: (1) pendidikan merupakan 

upaya penyiapan peserta didik menghadapi dan berperan dalam lingkungan hidup yang 

selalu berubah dengan cepat dan pluralistik; (2) pendidikan merupakan upaya peningkatan 

kualitas kehidupan pribadi masyarakat dan berlangsung seumur hidup; (3) pendidikan 

merupakan mekanisme sosial dalam mewariskan nilai, norma, dan kemajuan yang telah 

dicapai masyarakat; (4) pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya; (5) dalam undang – 

undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk rnemiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang 

direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional, dalam 

kerangka sistem pendidikan nasional 

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh guru-guru penjas belakangan ini adalah: 

"Apakah pendidikan jasmani?" Pertanyaan yang cukup aneh ini justru dikemukakan oleh 

yang paling berhak menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena pada 

waktu sebelumnya guru itu merasa dirinya bukan sebagai guru pendidikan jasmani, 

melainkan guru pendidikan olahraga. Perubahan pandangan itu terjadi menyusul 

perubahan nama mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, dari mata 

pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan (orkes) dalam kurikulum 1984,  menjadi 

pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) dalam kurikulum 1994. Perubahan 

nama tersebut tidak dilengkapi dengan sumber belajar yang menjelaskan makna dan tujuan 

kedua istilah tersebut. Akibatnya sebagian besar guru menganggap bahwa perubahan nama 

itu tidak memiliki perbedaan, dan pelaksanaannya dianggap sama. Padahal muatan filosofis 

dari kedua istilah di atas sungguh berbeda, sehingga tujuannya pun berbecla pula. 

Pertanyaannya, apa bedanya pendidikan olahraga dengan pendidikan jasmani? 

Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan dan olahraga. 

Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga tertentu 

yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik. Mendidik apa? Paling tidak fokusnya pada 

keterampilan anak. Hal ini dapat berupa keterampilan fisik dan motorik, keterampilan 

berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, dan bisa juga keterampilan emosional dan 

sosial. Karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga tadi 

lebih penting dari pada hasilnya. Dengan demikian, bagaimana guru memilih metode, 

melibatkan anak, berinteraksi dengan murid serta merangsang interaksi murid dengan 

murid lainnya, harus menjadi pertimbangan utama. 

Sedangkan pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai 

cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada murid diperkenalkan berbagai cabang olahraga 

agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Yang ditekankan di sini adalah hasil dari 
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pembelajaran itu, sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani 

pembelajarannya didikte oleh tujuan yang ingin dicapai. Ciri-ciri pelatihan olahraga 

menyusup ke dalam proses pembelajaran. Dengan proses tersebut, dapat memberikan 

kekeliruan yang berlarut-larut dalam proses pendidikan jasmani di Indonesia. 

Sering terjadi pada pembelajaran pendidikan olahraga adalah bahwa guru kurang 

memperhatikan kemampuan dan kebutuhan murid. Jika siswa harus belajar bermain bola 

voli, mereka belajar keterampilan teknik bola voli secara langsung. Teknik-teknik dasar 

dalam pelajaran demikian lebih ditekankan, sementara tahapan penyajian tugas gerak yang 

disesuaikan dengan kemampuan anak kurang diperhatikan, kejadian tersebut merupakan 

salah satu kelemahan dalam pendidikan olahraga. Guru demikian akan berkata: "kalau perlu 

tidak usah ada pentahapan, karena anak akan dapat mempelajarinya secara langsung. Beri 

mereka bola, dan instruksikan anak supaya bermain langsung". Anak yang sudah terampil 

biasanya dapat menjadi contoh, dan anak yang belum terampil belajar dari mengamati 

demonstrasi temannya yang sudah mahir tadi. Untuk pengajaran model seperti ini, ada 

ungkapan: Kalau anda ingin anak-anak belajar renang, lemparkan mereka ke kolam yang 

paling dalam, dan mereka akan bisa berenang sendiri.  

Pendidikan jasmani tentu tidak bisa dilakukan dengan cara demikian. Pendidikan jasmani 

adalah suatu proses yang terencana dan bertahap yang perlu dibina secara hati-hati dalam 

waktu yang diperhitungkan. Bila orientasi pelajaran pendidikan jasmani adalah agar anak 

menguasai keterampilan berolahraga, misalnya sepak bola, guru akan lebih menekankan 

pada pembelajaran teknik dasar dengan kriteria keberhasilan yang sudah ditentukan.  

Dalam hal ini, guru tidak akan memperhatikan bagaimana agar setiap anak mampu 

melakukannya, sebab cara melatih teknik dasar yang bersangkutan hanya dilakukan dengan 

cara tunggal. Beberapa anak mungkin bisa mengikuti dan menikmati cara belajar yang 

dipilih guru tadi. Tetapi sebagian lain merasa selalu gagal, karena bagi mereka cara latihan 

tersebut terlalu sulit, atau terlalu mudah. Anak-anak yang berhasil akan merasa puas dari 

cara latihan tadi, dan segera menyenangi permainan sepak bola.  
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Lain lagi  dengan anak-anak lain yang kurang berhasil? Mereka akan serta merta merasa 

bahwa permainan sepak bola terlalu sulit dan tidak menyenangkan, sehingga mereka tidak 

menyukai pelajaran dan permainan sepak bola tadi. Apalagi bila ketika mereka melakukan 

latihan yang gagal tadi, mereka selalu diejek oleh teman-teman yang lain atau bahkan oleh 

gurunya sendiri. Anak-anak dalam kelompok gagal ini biasanya mengalami perasaan negatif. 

Akibatnya, citra diri anak tidak berkembang dan anak cenderung menjadi anak yang rendah 

diri.  

Melalui pembelajaran pendidikan jasmani yang efektif, semua kecenderungan tadi bisa 

dihapuskan, karena guru memilih cara agar anak yang kurang terampil pun tetap menyukai 

latihan memperoleh pengalaman sukses. Di samping guru membedakan bentuk latihan 

yang harus dilakukan setiap anak, kriteria keberhasilannya pun dibedakan pula. Untuk 

kelompok mampu kriteria keberhasilan lebih berat dari anak yang kurang mampu, misalnya 

dalam pelajaran renang di tentukan: mampu meluncur 10 meter untuk anak mampu, dan 

hanya 5 meter untuk anak kurang mampu. 

Dengan cara demikian, semua anak merasakan apa yang disebut perasaan berhasil tadi, dan 

anak makin menyadari bahwa kemampuannya pun meningkat, seiring clengan seringnya 

mereka mengulang-ulang latihan. Cara ini disebut gaya mengajar partisipatif karena semua 

anak merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. 

Untuk mencegah terjadinya bahaya lain dari kegagalan, guru pendidikan jasmani dan 

olahraga harus mengembangkan cara respon siswa terhadap anak yang gagal dan melarang 

siswa untuk melemparkan ejekan pada temannya. Sebagai konsep pelaksanaan pendidikan 

jasmani dan olahraga di Indonesia, maka diilustrasikan dalam bagan berikut ini. 

Kemana arah pembinaan pendidikan  jasmani? Tujuan jangka panjang pendidikan jasmani 

adalah sebagi berikut:  

a. Kegiatan itu dimaksudkan untuk menghasilkan insan yang berpendidikan dan 

berpandangan bahwa aktivitas jasmani ini bernilai, bermanfaat, dan dapat dilakukan di 

sepanjang hayat.  
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b. Melalui proses pendidikan tersebut juga dihasilkan insan yang dapat memahami 

bagaiman membuat rencana kegiatan dan melasanakannya, baik untuk keperluan 

sendiri secara perorangan maupun keperluan kelompok.  

c. Untuk menghasilkan seseorang yang terampil menciptakan peluang dan 

memanfaatkannya dalam rangka pembinaan kebugaran jasmani. 

Kemampuan mengatasi stress dan hambatan juga menjadi tujuan akhir. 

Bertitik tolak dari pandangan falsafah tersebut, sebagai guru pendidikan jasmani, kita perlu 

memahami kaidah pengembangan program pendidikan jasmani yang seimbang. Adapun 

kaidah-kaidah  yang dimaksud  adalah  sebagai berikut : 

a. Menyediakan waktu yang cukup bagi anak untuk melalukan aktivitas jasmani. 

b. Menyediakan kesempatan bagi setiap anak untuk memenuhi kebutuhan secara 

perorangan yang memang berbeda-beda. 

c. Menyediakan aneka kegiatan dan memberikan bimbingan sesuai dengan pilihan siswa. 

d. Memberikan informasi umpan balik kepada anak, baik mengenai proses maupun 

hasilnya. 

e. Membekali siswa dengan keterampilan dasar termasuk pengayaan keterampilan dalam 

rangka meningkatkan kebugaran jasmani. 

f. Menjadikan diri sebagai guru pendidikan jasmani yang pantas sebagai panutan bagi 

siswa. 

g. Memberikan perhatian penuh bagi perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk 

sikap dan perlakuannya terhadap aktivitas jasmani yang dilaksanakan secara teratur dan 

berkesinambungan.  

h. Menggunakan strategi yang tepat untuk membentuk pola hidup sehat. 

i. Menggunakan gaya hidup aktif dan pelaksanaan aktivitas jasmani di luar pendidikan 

jasmani disekolah. 

j. Menghindari ucapan yang menyatakan bahwa aktivitas jasmani itu hanyalah 

membuang-buang waktu, dan sia-sia belaka. 

Sesuai dengan kodratnya, anak senang bermain. Ia senang melampiaskan kebebasannya 

untuk bergerak. Melalui bermain, anak disiapkan untuk menghadapi kehidupan nyata. 
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Bermain mengajarkan kenyataan hidup. Untuk mencapai hal ini, maka perlu penyiapan 

strategi pengembangan program yang sistematis dan berkesinambungan. Sehingga  tujuan 

betul-betul dapat tercapai dengan maksimal sesuai apa yang diharapkan. 

2. Manfaat Sejarah Keolahragaan dan PJOK dalam Penanaman Sikap Peserta Didik  

a. Manfaat  Edukatif 

Kegunaan sejarah yang pertama adalah sebagai edukatif atau pelajaran. Banyak 

manusia yang belajar dari sejarah.belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan. 

Pengalaman tidak hanya terbatas pada pengalaman yang dialaminya sendiri, melainkan 

juga dari generasi sebelumnya. Manusia melalui belajar dari sejarah dapat 

mengembangkan potensinya. Kesalahan pada masa lampau, baik kesalahan sendiri 

maupun kesalahan orang lain coba dihindari, sedangkan pengalaman yang baik justru 

harus ditiru dan dikembangkan. Dengan demikian, manusia dalam menjalani 

kehidupannya tidak berdasarkan coba-coba saja (trial and error), seperti yang dilakukan 

oleh binatang. Manusia harus berusaha menghindari kesalahan yang sama untuk Kedua 

kalinya. 

b. Manfaat Inspiratif 

Kegunaan sejarah yang kedua adalah sebagai inspiratif. Berbagai kisah sejarah dapat 

memberikan inspirasi pada pembaca dan pendengarnya. Belajar dari kebangkitan 

nasional yang dipelopori oleh berdirinya organisasi perjuangan yang modern  di awal 

abad ke-20, masyarakat Indonesia sekarang berusaha mengembangkan kebangkitan 

nasional angkatan ke-2. Pada kebangkitan nasional yang pertama, bangsa indonesia 

berusaha merebut kemerdekaan yang sekarang ini sudah dirasakan hasilnya.untuk 

mengembangkan dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa indonesia ingin 

melakukan kebangkitan nasional yang ke-2, dengan bercita-cita mengeajar 

ketertinggalan dari bangsa asing. Bangsa Indonesia tidak hanya ingin merdeka, tetapi 

juga ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mampu menyejahterakan rakyatnya. 

untuk itu, bangsa indonesia harus giat menguasai IPTEK  karena melalui IPTEK yang 

dikuasai, bangsa indonesia berpeluang menjadi bangsa yang maju dan disegani, serta 

dapat ikut serta menjaga ketertiban dunia. 
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c. Manfaat rekreatif 

Kegunaan sejarah yang ketiga adalah sebagai kegunaan rekreatif. Kegunaan sejarah 

sebagai kisah dapat memberi suatu hiburan yang segar.  Melalui penulisan kisah sejarah 

yang menarik pembaca dapat terhibur. Gaya penulisan yang hidup dan komunikatif dari 

beberapa sejarawan terasa mampu “menghipnotis” pembaca. Pembaca akan merasa 

nyaman membaca tulisan dari sejarawan. Konsekuensi rasa senang dan daya taraik 

penulisan kisah sejarah tersebut membuat pembaca menjadi senang. Membaca menjadi 

media hiburan dan rekreatif. Membaca telah menjadi bagian dari kesenangan. 

Membaca tealah dirasakan sebagai suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan yang untuk 

rekreatif. Pembaca dalam mempelajari hasil penulisan sejarah tidak hanya merasa 

senang layaknya membaca novel, tetapi juga dapat berimajinasi ke masa lampau. Disini 

peran sejarawan  dapat menjadi pemandu (guide). Orang yang ingin melihat 

situasi suatu daerah di masa lampau dapat membacanya dari hasil tulisan para 

sejarawan. 

 

 

 

 



SOAL LATIHAN BAB I URAIAN 
 
1. Apakah yang akan terjadi jika seorang guru PJOK tidak mengetahui dan menguasai konsep 

filosophi pendidikan jasmani dan olahraga?  
2. Uraikan perbedaan yang paling menonjol ketika seorang guru PJOK mengajar pada satuan 

pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas! 
3. Pada zaman modern olimpiade identik dengan uang. Apa tanggapan saudara tentang isu 

tersebut yang dikaitkan dengan nilai-nilai luhur olimpiade!   
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KOMPETENSI INTI :    

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

penjasorkes  

 

KELOMPOK  KOMPETENSI DASAR : 

1. Menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan fungsinya 

2. Menjelaskan aspek kinesiologi dan kinerja fisik manusia 

3. Menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latihan. 

4. Menjelaskan aspek psikologi pada kinerja manusia, termasuk motivasi dan tujuan, 

kecemasan dan stress, serta persepsi diri. 

5. Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, termasuk dinamika sosial; etika dan perilaku 

moral, dan budaya,suku, dan perbedaan jenis kelamin 

 

URAIAN MATERI 

A. Ilmu Faal Olahraga 

1. Konsep Ilmu Faal 

Ilmu faal secara fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ-organ tubuh. 

Ilmu faal praktikum adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan fungsi organ-organ 

tubuh akibat aktivitas olahraga. Ilmu faal olahraga yaitu mempelajari tubuh manusia dan 

bagian-bagiannya pada waktu olahraga. Faal olahraga sebagai ilmu amalan (Applied 

Science) merupakan dasar dari ilmu kedokteran olahraga. Ilmu dasar kehidupan manusia 

yang dimaksud di sini adalah Fisiologi atau Ilmu Faal, yaitu cabang Biologi yang mempelajari 

fungsi kerja alat-alat tubuh dalam kondisi normal dan proses-proses yang dilakukan oleh 

tubuh dalam upaya mempertahankan kondisi internal tubuh yang dinamis namun tetap 

dalam kisaran normal (homeostasis). Ilustrasi di samping menunjukkan sistem-sistem organ 

di dalam tubuh manusia. Sementara itu, yang dimaksud dengan olahraga adalah salah satu 

perwujudan dari kegiatan fisik manusia yang oleh umum dikenal sebagai “kerja”. Jadi, 

olahraga dalam hal ini tidak hanya kegiatan yang khusus untuk tujuan ber-olahraga, seperti 
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atletik (lari, lempar, lompat, dan tolak), senam, olahraga permainan, olahraga beladiri, 

latihan beban, dll akan tetapi merupakan aktivitas fisik yang sering dilakukan sehari-hari, 

misalnya: berjalan, berlari, mendaki, mengangkat, dll.  

Ilmu Faal terbagi dua:  

1. Ilmu faal dasar 

Ilmu faal dasar adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja organ-organ tubuh 

serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun luar. 

2. Ilmu faal olahraga 

Ilmu faal olahraga adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan fungsi atau cara 

kerja organ-organ tubuh, baik yang bersifat sementara maupan yang bersifat menetap 

karena melakukan pelatihan olahraga baik untuk tujuan kesehatan maupun prestasi. 

Dalam aktivitas sehari-hari manusia membutuhkan energi. Energi diperoleh dari zat-zat 

makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh 

manusia terurai menjadi energi dan juga digunakan untuk proses metabolisme tubuh, 

sedang sisa-sisa zat-zat makanan ini dan sisa-sisa metabolisme tubuh akan dikeluarkan oleh 

tubuh atau ekskresi. 

Ekskresi merupakan salah satu proses pengeluaran zat dari tubuh Beckett, B. S. (1986). Selain 

ekskresi ada juga proses sekresi dan defekasi. Apa perbedaan antara ketiganya? 

1. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme. Zat tersebut diserap dan diangkut 

oleh darah dan dikeluarkan bersama urine, keringat dan pernapasan.  

2. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau zat yang tidak mengalami 

pencernaan. Zat tersebut berupa feses yang dikeluarkan melalui anus. 

3.  Sekresi merupakan proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh 

tubuh. Zat yang dihasilkan berupa enzim dan hormon. Berikut akan kita bahas satu per 

satu alat-alat ekskresi pada manusia, sehingga anda dapat mendeskripsikan sistem 

ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. 
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SISTEM EKSKRESI 

Sistem Ekskresi pada Manusia 

Proses metabolisme tubuh menghasilkan zat-zat sampah seperti karbondioksida, amonia, urea, 

asam urat, atau bahkan air. Zat-zat sampah ini apabila dibiarkan menumpuk di dalam tubuh 

akan meracuni dan berbahaya bagi tubuh. Untuk menghindari masalah akibat zat-zat sampah 

ini, zat-zat tersebut harus dikeluarkan dari sel, jaringan, kemudian tubuh. Proses pengeluaran 

zat-zat sampah ini dari sel, jaringan, dan tubuh disebut ekskresi. 

Sistem ekskresi pada manusia melibatkan alat-alat ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan 

hati. Ginjal mengeluarkan urine, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan 

karbondioksida, dan hati mengeluarkan zat warna empedu. 

Ginjal (Ren) 

Ginjal manusia bentuknya seperti biji kacang merah. Terletak di dalam rongga perut bagian 

belakang, di sebelah kanan kiri tulang  pinggang, sehingga sering disebut  buah pinggang.  Ginjal 

sebelah kanan sedikit lebih rendah karena terdesak oleh hati. Setiap ginjal panjangnya 6 – 7½ 

cm dan tebal 1½ – 2½ cm. Pada orang dewasa beratnya kira-kira 140 gram 

Ginjal kiri biasanya berukuran lebih besar daripada ginjal kanan. Ginjal kanan lebih rendah 

letaknya daripada ginjal kiri karena terdesak oleh hepar (hati). Dari masing-masing ginjal 

dikeluarkan zat sisa penyaringan darah berupa urine (air seni) yang dialirkan melalui 

ureter  menuju ke kandung kemih (vesika urinaria), kemudian melalui uretra dikeluarkan dari 

tubuh. Secara anatomis ginjal tersusun atas lapisan luar yang disebut kulit ginjal (korteks) dan 

lapisan sebelah dalam yang disebut sumsum ginjal (medula). Lapisan paling dalam berupa 

rongga ginjal yang disebut  pelvis renalis. Bagian korteks mengandung jutaan alat penyaring 

yang disebut nefron. 

Satu nefron terdiri atas badan malpighi dan tubula. Badan malphigi tersusun atas kapsula 

Bowman dan glomerulus yang berupa gulungan pembuluh darah. Fungsi ginjal adalah 

menyaring darah. 

Dari proses penyaringan ini dkeluarkan zat sisa berupa urine. Proses di dalam ginjal 

meliputi  penyaringan (filtrasi), penyerapan kembali zat-zat yang berguna (reabsorpsi), dan 
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pengeluaran zat yang pada saat itu tidak diperlukan serta tidak dapat disimpan dalam tubuh 

(augmentasi). 

Ginjal menyaring darah sebanyak 1.500 liter per hari, sehingga ada beberapa zat yang harus 

dibuang melalui alat pengeluaran. Tahukah kamu zat-zat apa saja yang dibuang melalui ginjal? 

Urea, amonia, dan air dibuang melalui ginjal berupa urine. Urine yang dihasilkan dalam waktu 

satu hari lebih kurang 1,5 liter.  

1. Urea 

Urea dibentuk oleh hati dari protein yang tidak diperlukan darah. Urea terdiri atas zat 

nitrogen yang beracun bagi darah sehingga harus dibuang. Proses pembuangan ini disebut 

dengan ekskresi. 

2. Amonia 

Amonia merupakan hasil dari perombakan protein. Senyawa ini berbahaya bagi tubuh 

sehingga harus dikeluarkan secara teratur melalui proses ekskresi. 

3. Air 

Air sangat penting dalam proses metabolisme tubuh, tapi jika jumlah air terlalu berlebih akan 

membuat konsentrasi darah menjadi tidak konstan. Untuk itu, kelebihan air harus dibuang 

supaya keseimbangan konsentrasi darah terjaga. Proses ini disebut dengan osmoregulasi. 

 

Kulit (Integumen) 

Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit 

terdapat kelenjar keringat yang mengekskresi zat-zat sisa. Zat-zat sisa yang dikeluarkan 

melalui pori-pori kulit berupa keringat. Keringat tersusun dari air dan garam-garam mineral 

terutama garam dapur (NaCl) yang merupakan hasil metabolisme protein. 

Kulit merupakan jaringan yang terdapat pada bagian luar tubuh. Kulit memiliki banyak fungsi 

karena di dalamnya terdapat berbagai jaringan. Kulit terdiri atas tiga lapisan yaitu  epidermis, 

dermis dan jaringan ikat bawah kulit. 

a. Epidermis (Kulit Ari) 

Kulit ari adalah kulit yang paling luar dan sangat tipis sekali. Kulit ari terdiri atas dua lapis, 

yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. 
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 Lapisan tanduk 

Lapisan tanduk yaitu lapisan kulit ari yang paling luar dan merupakan lapisan mati 

sehingga mudah mengelupas, tidak memiliki inti, dan mengandung zat keratin. Lapisan 

ini akan selalu baru, jika mengelupas tidak akan terasa sakit atau mengeluarkan darah 

karena tidak terdapat pembuluh darah dan saraf. 

 Lapisan malpighi 

Lapisan malpighi merupakan kulit ari yang berada di bawah lapisan kulit tanduk. Lapisan 

ini tersusun dari sel-sel hidup yang selalu membelah diri. Pada lapisan ini terdapat 

pembuluh kapiler yang berperan untuk penyampaian nutrisi. Sel-sel yang hidup tersebut 

mengandung melanin. Produksi melanin akan meningkat jika terlalu banyak 

mendapatkan sinar matahari sehingga warna kulit akan menjadi lebih gelap. Pigmen 

lainnya adalah keratin. Jika pigmen keratin dan melanin bergabung, maka warna kulit 

menjadi kekuningan. Bila lapisan malpighinya tidak mengandung pigmen, maka orang 

tersebut dinamakan albino. Setiap orang memiliki pigmen yang berbeda-beda sehingga 

ditemukan bermacam-macam warna kulit seperti warna putih, sawo matang, kuning 

langsat, dan hitam. 

Di permukaan kulit ari terdapat pori-pori yang merupakan muara kelenjar minyak dan 

ditumbuhi oleh rambut, kecuali kulit ari yang ada di telapak tangan dan kaki tidak 

ditumbuhi rambut. Kulit ari pada telapak tangan dan kaki terdiri atas empat lapis, yaitu: 

1) stratum korneum, 2) stratum granulosum, 3) stratum lusidum, dan 4) stratum 

germinalis. 

b. Dermis (Kulit Jangat) 

Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan kedua dari kulit. Batas dengan epidermis 

dilapisi oleh membran basalis. Dermis lebih tebal dari pada epidermis. Dermis mempunyai 

serabut elastik yang memungkinkan kulit merenggang pada saat orang bertambah gemuk, 

dan kulit bergelambir pada saat orang menjadi kurus. 

Pada lapisan dalam dermis akan kamu temui: 

 Pembuluh kapiler, berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel 

kulit. 
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 Kelenjar keringat (glandula sudorifera), tersebar diseluruh kulit dan berfungsi untuk 

menghasilkan keringat. 

 Kelenjar minyak (glandula sebaceae), berfungsi untuk menghasilkan minyak supaya 

kulit dan rambut tidak kering dan mengkerut. 

 Kantong rambut, memiliki akar dan batang rambut serta kelenjar minyak rambut. Pada 

saat dingin dan rasa takut, rambut yang ada di tubuh kita terasa berdiri. Hal ini 

disebabkan karena di dekat akar rambut terdapat otot polos yang berfungsi 

menegakkan rambut. 

 Kumpulan saraf rasa nyeri, saraf rasa panas, saraf rasa dingin, dan saraf sentuhan. 

c.  Jaringan Ikat Bawah Kulit 

Jaringan ikat bawah kulit berada di bawah dermis. Jaringan ini tidak memiliki pembatas 

yang jelas dengan dermis, sebagai patokannya adalah mulainya terdapat sel lemak. Pada 

lapisan kulit ini banyak terdapat lemak. Lapisan lemak berfungsi untuk melindungi tubuh 

terhadap benturan, menahan panas tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Kamu 

telah mengenal bagian-bagian dari kulit.  Selain sebagai tempat pengeluaran, kulit juga 

berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin 

D, tempat menyimpan kelebihan lemak, sebagai pelindung, dan indera peraba. Dengan 

adanya berbagai jaringan yang terdapat di dalamnya, maka kulit dapat berfungsi sebagai: 

1. Indra peraba dan perasa.  

2. Pelindung tubuh terhadap luka dan kuman.  

3. Tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet 

cahaya matahari. 

4. Penyimpan kelebihan lemak. Kulit dan jaringan bagian bawah bekerja sebagai tempat 

penyimpanan air. 

5. Pengatur suhu tubuh. 

Jika tubuh dalam keadaan dingin, pembuluh darah akan mengerut, dan kelenjar keringat 

tidak mengeluarkan keringat. Hal ini terjadi karena untuk mengurangi pengeluaran panas 

dari tubuh. Untuk mengimbangi keadaan ini, alat ekskresi yang berperan dalam keadaan 

dingin adalah ginjal, sehingga kita sering merasa ingin buang air kecil pada waktu dingin. 
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Paru-paru (Pulmo) 

Paru-paru adalah organ yang bertindak sebagai alat pernapasan. Selain itu paru-paru juga 

bertindak sebagai alat ekskresi dengan mengeluarkan karbondioksida dan uap air. Kedua zat 

ini harus dikeluarkan supaya tidak mengganggu fungsi tubuh. Paru-paru terletak di dalam 

rongga dada dan bagian bawahnya menempel pada diafragma. 

Paru-paru termasuk organ pengeluaran karena udara pernapasan yang dikeluarkan 

mengandung karbondioksida dan air yang dihasilkan dari kegiatan sel. Keluarnya air bisa 

dilihat ketika kamu bernapas dalam udara dingin berupa kabut. Setiap hari tubuh 

melepaskan kurang lebih 350 ml air  dalam bentuk uap air melalui sistem pernapasan. 

Hati (Hepar) 

Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia, warnanya merah tua, dan beratnya sekitar 

2 kg pada orang dewasa. Hati dapat dikatakan sebagai alat  sekresi dan ekskresi. Mengapa 

hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi? Hati menghasilkan empedu. Oleh karena itu, hati 

sebagai alat sekresi. Hati dikatakan sebagai alat ekskresi karena empedu yang dikeluarkan 

mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak dan dihancurkan di dalam 

limpa. 

Di dalam hati, sel-sel darah merah akan dipecah menjadi hemin dan globin. Hemin akan 

diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Zat warna empedu keluar 

bersama feses dan urine, dan akan memberi warna pada feses dan urine manjadi berwarna 

kuning. 

Hati ikut berperan dalam sistem pengeluaran karena sel-sel hati berfungsi sebagai tempat 

perombakan sel-sel darah merah  dan menguraikan hameglobin sehingga menghasilkan zat 

warna empedu (bilirubin). Zat warna empedu ini dikeluarkan ke dalam urin dan feses. Hati 

juga berperan dalam pembentukan urea dari amonia, yang kemudian dikeluarkan lewat 

ginjal bersama urin. 

1. Menghasilkan getah empedu 

Getah empedu dihasilkan dari hasil perombakan sel darah merah. Getah ini ditampung di 

dalam kantung empedu kemudiandisalurkan ke usus 12 jari. 

2. Menghasilkan urea 
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Urea adalah salah satu zat hasil perombakan protein. Karena zat ini beracun bagi tubuh 

maka harus dibuang keluar tubuh. Dari hati urea diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan 

bersama urine. 

Alat-alat ekskresi dapat mengalami gangguan karena adanya kelainan dan penyakit. Kelainan 

dan penyakit tersebut di antaranya terjadi pada ginjal dan kulit.  

Gangguan pada Ginjal 

a. Batu ginjal. Batu ginjal terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal 

sehingga menghambat keluarnya urinedanmenimbulkan nyeri.  Penyakit ini dapat diatasi 

dengan pembedahan dan sinar laser.Tujuan dari pembedahan untuk membuang endapan 

garam kalium. Tujuan menggunakan sinar laser untuk memecahkan endapan garam 

kalsium. 

b. Radang ginjal (nefritis). Radang ginjal disebut nefritis. Radang ginjal terjadi karena adanya 

kerusakan nefron, khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Rusaknya 

nefron mengakibatkan urine masuk kembali ke dalam darah dan penyerapan air menjadi 

terganggu sehingga timbul pembengkakan di daerah kaki. Penderita nefritis bisa 

disembuhkan dengan cangkokan ginjal atau cuci darah secara rutin. Cuci darah biasanya 

dilakukan sampai penderita mendapatkan donor ginjal yang memiliki kesesuaian jaringan 

dengan organ penderita. 

c. Gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi. Kegagalan salah satu 

ginjal ini akan diambil alih tugasnya oleh ginjal lain. Namun, keadaan ini akan tetap 

menimbulkan resiko sangat tinggi.  Karena menyebabkan penimbunan urea dalam tubuh 

dan kematian. Penyakit ini dapat diatasi dengan cangkok ginjal atau menggunakan ginjal 

tiruan sampai ginjal yang asli dapat kembali berfungsi. 

d. Glukosuria. Glukosuria adalah penyakit yang ditandai adanya glukosa dalam urine. 

Penyakit tersebut sering juga disebut penyakit gula atau kencing manis (diabetes 

mellitus). Kadar glukosa dalam darah meningkat karena kekurangan hormon insulin. 

Nefron tidak mampu menyerap kembali kelebihan glukosa, sehingga kelebihan glukosa 

dibuang bersama urine. 
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e. Albuminuria. Albuminuria adalah penyakit yang ditunjukkan oleh adanya molekul albumin 

dan protein lain dalam urine. Penyebabnya karena adanya kerusakan pada alat filtrasi. 

f. Hematuria. Hematuria adalah penyakit yang ditandai adanya sel darah merah dalam 

urine. Penyakit tersebut disebabkan adanya peradangan pada organ urinaria atau karena 

iritasi akibat gesekan batu ginjal. 

  

Gangguan pada Kulit 

a. Skabies. Skabies disebut pula “seven-year itch”. Penyakit tersebut disebabkan oleh 

parasit insekta yang sangat kecil (Sarvoptes scabies) dan dapat menular pada orang lain. 

b. Eksim (dermatitis). Eksim  merupakan penyakit kulit yang akut atau kronis. Penyakit 

tersebut menyebabkan kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal-gatal, dan bersisik. 

c. Jerawat. Jerawat  merupakan gangguan umum yang bersifat kronis pada kelenjar minyak. 

Penyakit tersebut umumnya dialami anak-anak masa remaja. Jerawat biasanya 

menyerang bagian wajah, dada atas, dan punggung. Bekas jerawat dapat menimbulkan 

bopeng. Pemijitan jerawat secara tidak benar perlu kamu hindari, sebab hal tersebut 

dapat menyebabkan infeksi. Cara pencegahan timbulnya jerawat yang paling mudah 

yaitu makan makanan yang seimbang, cukup tidur dan olah raga, serta rajin menjaga 

kebersihan kulit. 

d. Biang keringat. Biang keringat dapat mengenai siapa saja; baik anak-anak, remaja, atau 

orang tua. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit 

mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut 

menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Daki, debu, dan 

kosmetik juga dapat menyebabkan biang keringat. 

Orang yang tinggal di daerah tropis yang kelembapannya tidak terlalu tinggi, akan lebih 

mudah terkena biang keringat. Biasanya, anggota badan yang terkena biang keringat 

yaitu daki, leher, punggung, dan dada. 

e. Biduran. Biduran disebabkan oleh udara dingin, alergi makanan, dan alergi bahan kimia. 

Biduran ditandai dengan timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa gatal. 

Biduran dapat berlangsung beberapa jam dan dapat juga berlangsung berhari-hari. Jika 
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penyakit ini disebabkan oleh alergi, maka cara pencegahannya adalah dengan 

menghindari bahan makanan dan produk kimia yang menyebabkan alergi. Pengobatan 

dapat dilakukan dengan menggunakan resep obat yang diberikan oleh dokter. 

 f. Ringworm. Ringworm adalah sejenis jamur yang menginfeksi kulit. Infeksi ini ditandai 

dengan timbulnya bercak lingkaran di kulit. Pencegahan penyakit ini dilakukan dengan 

menjaga agar kulit tetap kering dan tidak lembab. Pengobatannya dilakukan dengan 

mengkonsumsi obat anti jamur. 

e. Psoriasis. Psoriasis belum dapat disembuhkan secara total, tetapi pengobatan teratur 

dapat menekan gejala menjadi tidak nampak. Gejala yang ditimbulkannya adalah kulit 

kemerahan yang dapat terjadi di kulit kepala, sikut, punggung, dan lutut.  Penyebab pasti 

dari penyakit ini belum bisa ditentukan, tetapi hasil dari banyak penelitian penyakit ini 

disebabkan adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Ada dua tipe sel darah putih 

yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh kita, yaitu sel limfosit T dan limfosit B. Pada 

psoriaris terjadi aktivasi limfosit T yang tidak normal di kulit. Ini menyebabkan kulit 

menjadi meradang secara berlebihan. 

f. Kanker kulit. Penyakit kanker kulit disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang 

berlebihan. Penyakit ini lebih sering menyerang orang yang berkulit putih atau terang, 

karena warna kulit tersebut lebih sensitif terhadap sinar matahari. Pencegahan dapat 

dilakukan dengan tabir surya atau menghindari kontak dengan sinar matahari yang 

terlalu banyak. 

 

Gangguan pada Hati 

a. Hepatitis. Hepatitis adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada 

beberapa macam, misalnya virus hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis yang disebabkan 

oleh virus hepatitis B lebih berbahaya daripada hepatitis yang disebabkan oleh virus 

hepatitis A. . 

b. Penyakit kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang 

mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus dua belas jari, 

sehingga masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit penderita tampak 
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pucat kekuningan, bagian putih bola mata berwarna kekuningan, dan kuku jaripun 

berwarna kuning. Hal ini terjadi karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang 

mengangkut darah berwarna kekuningan karena bercampur dengan cairan empedu. 

 

Gangguan pada Paru-paru 

a. Asma. Asma dikenal dengan bengek yang disebabkan oleh bronkospasme. Asma 

merupakan penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru. Gejala penyakit ini 

ditandai dengan susah untuk bernapas atau sesak napas. Penyakit ini tidak menular dan 

bersifat menurun. Kondisi lingkungan yang udaranya tidak sehat atau telah tercemar 

akan memicu serangan asma. 

b. Tuberculosis (TBC). TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 

tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus 

terdapat bintil-bintil. TBC dapat menyebabkan kematian. Sebagian besar orang yang 

terinfeksi oleh bakteri tuberculosis menderita TBC tanpa mengalami gejala, hal ini 

disebutlatent tuberculosis. Apabila penderita  latent tuberculosis tidak menerima 

pengobatan maka akan berkembang menjadi active tuberculosis. Active 

tuberculosis adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh tidak mampu untuk 

melawan bakteri tuberculosis yang terdapat dalam tubuh, sehingga menimbulkan infeksi 

terutama pada bagian paru-paru. TBC dapat di atasi dengan terapi. Terapi TBC yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 

 Pengguna vaksin BCG (Bacille Calmette-Guerin). 

Vaksin BCG diberikan mulai dari bayi. Perlindungan yang diberikan oleh vaksin BCG 

dapat bertahan untuk 10-15 tahun, sehingga pada usia 12-15 tahun dapat dilakukan 

vaksinasi ulang. 

 Pengobatan pada pasien latent tuberculosis. 

 Pengobatan pada active tuberculosis dengan menggunakan antibiotik selama kurang 

lebih 6 bulan tidak boleh putus. 
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c. Neumoni Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur yang menginfeksi paru-

paru khususnya di alveolus. Penyakit ini menyebabkan oksigen susah masuk karena 

alveolus dipenuhi oleh cairan. 

 

SISTEM SEKRESI 

Merupakan proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Zat yang 

dihasilkan berupa enzim dan hormon.  

Sistem Pencernaan 

Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan 

mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan (pengunyaan, 

penelanan dan pencampuran) dengan enzyme dan zat-zat yang terbentang mulai dari mulut 

(oris) sampai anus. 

Fungsi sistem pencernaan 

Fungsi primer saluran pencernaan adalah penyediaan suplai terus-menerus pada tubuh akan 

air, elektrolit dan zat gizi, sehingga siap diasorbsi. Selama dalam proses pencernaan, makanan 

dihancjurkan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap dan digunakan oleh sel jaringan 

tubuh. Berbagai perubahan sifat makan terjadi karena kerja berbagai enzim yang terkandung 

dalam berbagai cairan pencerna. Setiap jenis zat ini menpunyai tugas khusus menyaring dan 

bekerja atas satu jenis makanan dan tidak mempunyai pengaruh terhadap jenis lainnya. 

Susunan saluran pencernaan secara umum 

Saluran pencernaan makanan secara umum terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: Mulut-

Pharynx (tekak) -Oesopha-gus (kerongkongan)-Ventrikulus/ gaster (lambung)-Usus halus-Colon 

(usus besar)-Anus. 

a. Mulut (Oris) 

Mulut merupakan jalan masuk menuju system pencernaan dan berisi organ aksesori yang 

berfungsi dalam proses awal pencernaan. Secara umum mulut terdiri atas dua bagian yaitu 

: (1) Bagian luar yang sempit (Vestibula) yaitu ruang diantara gusi, gigi, bibir, dan pipi, (2) 
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Bagian rongga mulut (bagian dalam), yaitu ronggo mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang 

maksilaris, palatum dan mandibularis disebelah belakang bersambung dengan faring. 

Selaput lendir mulut ditutupi epitelium yang berlapis-lapis, di bawahnya terletak kelenjar-

kelenjar halus yang mengeluarkan lendir, selapput ini kaya akan pembuluh darah dan juga 

memuat banyak ujung akhir syaraf sensoris. Di sebelah luar mulut ditutupi oleh kulit dan di 

sebelah dalam ditutupi oleh selaput lendir atau (mukosa). Bagian dari ringga mulut adalah: 

1. Gigi 

 Manusia memiliki dua susunan gigi dua yaitu gigi primer dan gigi sekunder. 

 Gigi primer, dimulai dari ruang diantara dua gigi depan yang terdiri dari dua gigi 

seri, satu taring, dua geraham (molar), dan untuk total keseluruhan 20 gigi. 

 Gigi sekunder, terdiri dari dua gigi seri, satu taring, dua premolar (bicuspid) dan tiga 

geraham (tricuspid) untuk total keseluruhan 32 buah.  

 Juga gigi ada 2 (dua) macam, yaitu : 

 Gigi sulung mulai tumbuh pada anak-anak umur 6-7 bulan.  

 Gigi tepat (gigi permanen) tumbuh pada umur 6-18 tahun jumlahnya 32 buah. 

Fungsi gigi adalah dalam proses mastikasi (pengunyaan). Manakan yang masuk dalam 

mulut dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan bercampur dengan saliva untuk 

membentuk bolus makanan yang dapat ditelan.  

2. Lidah 

Lidah berfungsi untuk menggerakan makanan saat dikunyah atau ditelan. Selain itu 

juga untuk mengecapan dan produksi wicara. Lidah terdiri dari otot serat lintang dan 

dilapisi oleh selaput lendir, dilekatkan pada frenulum lingua. Dibagian belakang 

pangkal lidah terdapat epiglottis yang berfungsi untuk menutup jalan nafas pada 

waktu kita menelan makanan, supaya makanan tidak masuk ke jalan nafas.  

3. Kelenjar ludah  

Merupakan kelenjar yang mempunyai duktus yang bernama duktus wartoni dan 

duktus stensoni. Kelanjar ini mensekresi saliva ke dalam rongga oral. Kelenjar ludah 

(saliva) dihasilkan di dalam rongga mulut yang disyarafi oleh syaraf-syaraf tak sadar.  
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b. Faring  

Merupakan organ yang menghibungkan rongga mulut dengan kerongkongan (osefagus). 

Di dalam lengkung faring terdapat tonsil (amandel) yaitu kumpulan kelenjar limfe yang 

banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Disini 

terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan, yang letaknya di belakang 

rongga mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang. 

Jalan udara jalan makanan pada faring terjadi penyilangan. Jalan udara masuk ke bagian 

depan terus ke leher bagian depan, sedangkan jalan makanan masuk ke belakang dari 

jalan nafas dan di depan dari ruas tulang belakang. 

c. Lambung (gaster) 

Lambung merupakan bagian dari saluran yang dapat mengembang paling banyak 

terutama di daerah epigaster. Lambung terdiri dari bagian atas fundus uteri 

berhubungan dengan osofagus melalui orifisium pilorik, terletak di bawah diapragma di 

depan pancreas dan limpa, menempel disebelah kiri fundus utreri.  

Bagian-bagian lambung 

Regia-regia lambung terdiri dari : 

1. Fundus ventrikuli, bagian yang menonjol ke atas terletak bagian kiri osteum dan 

biasanya penuh terisi gas. 

2. Korkus ventrikuli, setinggi osteum kardium, suatu lekukan pada bagian bawah 

kurvantura minor.  

3. Antrum pylorus, bagian lambung berbentuk tabung mempunyai otot yang tebal 

membentuk spinter pylorus. 

4. Kurvatura minor, terdapat sebelah kanan lambung terbentang dari osteum 

dikardiak samapai ke pylorus. 

5. Kurvatura mayor, lebih panjang dari kurvantura minor terbentak dari sisi kiri 

osteum kardiakum melalui fundus ventrikuli menuju ke kanan sampai ke pylorus 

inferior. Ligamentum gastro lienalis terbentang dari bagian atas kurvatura mayor 

sampai ke limfa. 
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6. Osteum kardiakum, merupakan tempat dimana osofagus bagian abdomen masuk 

ke lambung pada bagian ini terdapat orifisium pilori. 

Fungsi lambung 

1. Menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh 

peristaltic lambung dan getah lambung. Kapasitas lambung normal memungkinkan 

adanya interfal waktu yang panjang antara saat makan dan kemampuan 

menyimpan makanan dalam jumlah besar sampai makanan ini dapat terakomodasi 

di bagian bawah saluran. 

2. Produksi kimus, aktivitas lambung mengakibatkan terbentuknya kimus (masa 

homogeny setengah cair, berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus) dan 

mendorongnya ke dalam duodenum. 

3. Digesti protein, lambung memulai digesti protein melalui sekresi tripsin dan asam 

klorida. 

4. Produksi mucus, mucus yang dihasilkan dari kelenjar membentuk barrier setebal 

1mm untuk melindungi lambung terhadap aksi pencernaan dari sekresinya sendiri. 

5. Produksi faktor intrinsik, yaitu gelikropotein yang disekresi sel parietal dan vitamin 

B12 yang didapat dari makanan yang dicerna di lambung yang terikat pada factor 

intrinsic. Kompek factor intrinsic vitamin B12 dibawa ke ileum usus halus, dimana 

tempat vitamin B12 di absorbsi. 

6. Absorbsi, di lambung hanya terjadi absorbsi nutrient sedikit. Beberapa zat yang 

diabsorbsi antara lain beberapa obat yang larut lemak (aspirin) dan alcohol 

diabsorbsi apada dinding lambung serta zat yang larut dalam air terabsorbsi dalam 

jumlah yang tidaj jelas.  

d. Usus halus  

Adalah saluran pencernaan antara lambung dan usus besar, yang merupakan tuba 

terlilit yang merentang dari spinter pylorus sampai katup ileosekal, tempatnya 

menyatu dengan usus besar. 

Susunan usus halus 

1. Duodenum,  



 

 
16 

 

Organ ini disebut juga usus 12 jari panjangnya 25-30 cm, berbentuk sepatu kuda 

melengkung ke kiri pada lengkungan ini terdapat pancreas yang menghasilkan 

amylase yang berfungsi mencerna hidrat arang menjadi disakarida. Duodenum 

merupakan bagian terpendek dari usus halus. 

2. Yeyenum  

Adalah bagian dari lanjutan dari duodenum yang panjangnya 1-1,5 m. 

3. Ileum  

Ileum merentang sampai menyatu dengan usus besar dengan panjang 2-2,5 m. 

Lekukan yeyenum dan ileum melekat pada dinding abdomen posterior dengan 

perantaraan lipatan  peritoneum yang berbentuk kipas dikenal sebagai 

mesenterium. Ujung bawah ileum berhubungan dengan sekum dengan 

perantaraan lubang yang bernama orivivium ileoseikalis, orivisium ini diperkuat 

oleh spinter, ileoseikalis dan pada bagian ini terdapat katup valvula seikalis atau 

valvula baukini yang berfungsi untuk mencegah cairan dalam kolon asendens tidak 

masuk kembali ke ileum. Mukosa usus halus, yaitu permukaan epitel yang sangat 

luas melalui lipatan mukosa dan microvilli memudahkan pencernaan dan absorpsi, 

lipatan ini dibentuk oleh mukosa dan submukosa yang memperbesar permukaan 

ususpada penampang melintang villi dilapisi oleh epitel dan kripta yang 

menghasilkan bermacam-macam hormon enzim dan enzim yang memegang 

peranan aktif dalam pencernaan. 

Gerakan usus halus 

Pergerakan usus halus dipicu oleh peregangan dan secara reflek dikendalikan oleh 

system syaraf otak. Gerakan usus halus antara lain adalah: 

1. Segmentasi irama, yaitu pergerakan percampuran utama dengan pencampur 

kimus dengan cairan pencernaan dan memaparkannya ke permukaan absorptive. 

Gerakan ini berupa gerakan konstriksi dan relaksasi yang bergantian dari cincin-

cincin otot dinding usus yang membagi isis menjadi segmen-segmen dan 

mendorong kimus bergerak maju mundur dari satu segmen yang relaks ke segmen 

lain. Gerakan segmental memisahkan beberapa segmen usus dari yang lain, hal ini 
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memungkinkan isis lumen yang cair bersentuhan dengan dunding usus dan 

akhirnya kemudian siap di absorbpsi. 

2. Peristaltis, yaitu kontraksi ritmis otot polos longitudinal dan sirkuler yang 

mendorong dan menggerakan kimus kea rah bawah disepanjang saluran. 

3. Gerakan pendulum (ayunan), menyebabkan isi usus bercampur. 

Fungsi usus halus 

1. Menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-

kapiler darah dan saluran-saluran limfe dengan proses sebagai berikut : 

 menyerap protein dalam bentuk asam amino 

 Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida 

2. Secara selektif mengabsorbpsi produk digesti dan juga air, garam, dan vitamin. 

e. Hati (hepar)  

Organ yang paling besar di dalam tubuh kita, warnainya coklat dan berat nya 1500 gr. 

Letaknya dibagian atas dalam rongga abdomen disebelah kanan bawah diafragma. 

Hepar terletak di quadran kanan atas abdomen di bawah diafragma dan terlindungi 

oleh tulang rusuk (costae), sehingga dalam keadaan normal (hepar yang sehat tidak 

teraba). Hati menerima darah teroksigenasi dari arteri hepatica dan darah yang tidak 

teroksigenasi tetapi kaya akan nutrient vena porta hepatica. 

Pembagian hati 

Hati dibagi atas dua lapisan utama yaitu : 

1. Permukaan atas berbentuk cembung, terletak di bawah diafragma. 

2.  Permukaan bawah tidak rata dan memperlihatkan lekukan fisura transfersus dan 

fisura longitudinal yang memisahkan bagian kanan  

3. dan kiri dibagi atas hati, selanjutnya hati dibagi 4 belahan yaitu lobus kanan, lobus 

kiri, lobus kaludata, dan lobus quadratus. 

Pembuluh darah pada hati 

Hati mempunyai 2 jenis peredaran darah yaitu : 
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1. Arteri hepatica, yang kelur dari aorta dan membrti 80% darah pada hati, darah ini 

mempunyai kejenuhan 95-100% masuk ke hati akan membentuk jaringan kapiler 

setelah bertemu dengan kapiler vena, akhirnya keluar sebagai vena hepatica. 

2. Vena porta, yang terbentuk dari linealis dan vena mesentrika superior 

menghantarkan 20% darahnya ke hati, darah ini mempunyai kejenuhan 70% sebab 

beberapa oksigen telah diambil oleh limpa dan usus, guna darah ini membawa zat 

makanan ke hati yang telah di absorbs oelh mukosa dan usus halus. Darah berasal 

dari vena porta bersentuhan erat dengan sel hati dan setiap bolulus disaluri oleh 

sebuah pembuluh sinusoid darah atau kapiler hepatica. Pembuluh darah halus 

berjalan diantara lobules hati disebut vena interlobular. 

Fungsi hati 

Sekresi 

1. Hati memproduksi empedu dibentuk dalam system retikulo endothelium yang 

dialirkan ke empedu yang berperan dalam emulsifikasi dan absorbs lemak. 

2. Menghasilkan enzim glikogenik yang mengubah glukosa menjadi glikogen. 

Metabolisme 

1. Hati berperan serta dalam mempertahankan homeostatic gula darah. 

2. Hati menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali 

menjadi glukosa jika diperlukan tubuh. 

3. Hati mengurai protein dari sel-sel tubuh dan sel darah merah yang rusak dan hasil 

penguraian protein menghasilkan urea dari asam amino berlebih dan sisa 

nitrogen hati menerima asam amino diubah menjadi ureum dikeluarkan dari 

darah oleh ginjal dalam bentuk urine. 

4. Hati mensintesis, lemak dari karbohidrat dan protein.  

Penyimpanan 

1. Hati menyimpan glikogen, lemak, vitamin A, D, E, K, dan zat besi yang disimpan 

sebagai peritin, yaitu suatu protein yang mengandung zat besi dan dapat 

dilepaskan bila zat besi diperlukan. 
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2. Mengubah zat makanan yang diabsorbsi dari usus dan disimpan disuatu tempat 

dalam tubuh, dikeluarkannya sesuai dengan pemakaiannya dalam jaringan. 

Detoksifikasi 

1. Hati melakukan inaktivasi hormon dan detoksivikasi toksin dan obat dan 

memfagositosis eritrosit dan zat asing yang terdisintegrasi dalam darah.  

2. Mengubah zat buangan dan bahan racun untuk diekskresi dalam empedu 

(mendetoksivikasi). 

3. Membentuk dan menghancurkan sel-sel darah merah selama 6 bulan masa 

kehidupan vetus yang kemudian diambil alih oleh sumsum tulang belakang. 

 

f. Kandung empedu  

Sebuah kantong berbentuk terang dan merupakan membrane berotot, letaknya 

dalam sebuah lobus disebelah permukaan bawah hati samapi pinggir depannya 

panjangnya 8-12cm berisi 60cm3. 

Empedu yang dirpoduksi oleh sel-sel hati memasuki kanalikuli empedu yang 

kemudian menjadi duktus hepatica kanan dan kiri. Duktus hepatica menyatu untuk 

membentuk duktus hepatic komunis yang kemudian menyatu dengan duktus sisticus 

dari kandung empedu dan keluar dari hati sebagai duktus empedu komunis. Duktus 

empedu komunis bersama dengan pancreas bermuara di duodenum atau dialihkan 

untuk penyimpanan di kandung empedu. 

Fungsi kandung empedu 

1. Sebagai persediaan getah empedu dan membuat getah empedu menjadi kental. 

2. Getah empedu adalah cairan yang dihasilkan oleh sel-sel hati jumlah setiap hari 

dari setiap orang dikeluarkan 500-1000 ml sehari yang digunakan untuk mencerna 

lemak 80% dari getah empedu pigmen (warna), insulin dan zat lainnya.  

g. Pankreas  

Prankeas adalah kelejar telengolasi berukuran besar dibalik kurvatura lambung.  

Kelenjar pancreas 
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Sekumpulan kelenjar yang strukturnya snagat mirip dengan kelenjar ludah 

panjangnya kira-kira 15 cm, lebar 5 cm mulai dari duodenum sampai ke limfa dan 

beratnya rata-rata 60-90 gr. Terbentang pada vertebral lumbalis satu dan dua di 

belakang lambung. 

Fungsi pancreas 

1. Fungsi eksokrin (asinar), yang membentuk getah pancreas yang berisi enzim-

enzim pencernaan dan larutan berair yang mengandung ion bikarbonat dalam 

konsentrai tinggi. Produk gabungan sel-sel asinar mengalir melalui duktus 

pancreas yang menyatu melalui duktus empedu komunis dan masuk ke 

duodenum di titik ampula hepatopankreas. Getah pancreas ini dikirin ke dalam 

duodenum melalui duktus penkreatikus, yang bermuara pada papilla vateri yang 

terletak pada dinding duodenum. Pancreas menerima darah dari arteri 

penkreatika dan mengalirkan darahnya ke vena kafa inferior melalui vena 

pankreatika. 

2. Fungsi endokrin (pulau langerhans), sekelompok kecil sel epitelium yang 

berbentuk pulau-pulau kicl atau kepulauan Langerhans, yang bersama-sama 

membentuk organ endokrin yang mensekresikan indulin dan glucagon yang 

langsung dialrkan ke dalam peredaran darah dibawa ke jaringan tanpa melawati 

duktus untuk membantu metabolisme karbohidrat. 

h. Usus besar  

Usus besar merupakan bagian akhir dari proses pencernaan, karena sebagai tempat 

pembuangan, maka di usus besar sebagian nutrient telah dicerna dan di absorbs dan 

hanya menyisakan zat-zat yang tidak tercerna. Makanan biasanya memerlukan waktu 

2-5 hari untuk menempuh ujung saluran pencernaan. 2-6 jam di lambung, 6-8 jam di 

usus halus, dan sisa waktunya berada di usus besar. 

3. Manfaat Ilmu Faal Tubuh Dalam Penanaman Sikap Peserta Didik 

Pengaruh Latihan Fisik terhadap Organ Tubuh 

a. Terhadap jantung 
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Data WHO menunjukkan bahwa penyakit jantung nerupakan penyebab pertama dari 

kematian. Setelah dilakukan penelitian ternyata bahwa kurangnya gerak fisik dan gaya 

hidup sehari-hari menjadi penyebab utama. Saat ini, perkembangan teknologi yang pesat 

menyebabkan sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menuntut aktivitas 

fisik yang rendah.sementara gaya hidup sehari-hari,mulai dari pola makan dan cara-cara 

mengisi waktu luang makin mendorong manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

keseharian yang kurang mendukung untuk hidup sehat. 

Kesadaran akan peran dan fungsi kegiatan fisik yang ada dalam pendidikan jasmani dan 

olahraga telah lama tumbuh ditengah tengah masyarakat dunia.pendidikan jasmani dan 

olahraga. Tidak lagi dipandang sebagai suatu kegiatan selingan yang hanya dilakukan dalam 

waktu luang, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari. 

b. Terhadap otot-otot 

Fungsi utama otot adalah bagian utama sistem mekanik tubuh. Dengan otot seorang dapat 

melakukan gerak seperti yang diinginkannya. Untuk melakukan mekanisme gerak tersebut 

otot konstraksi dan relaksasi. 

Secara anatomis, otot terdiri dari serabut-serabut otot. Sedangkan jumlah otot yang 

terdapat dalam tubuh lebih dari seluruh tubuh manusia. Dengan demikian, tubuh manusia 

dibentuk dan dibangun oleh serabut serabut otot. Tiap tiap otot memiliki suatu hubungan 

dengan saraf. Hubungan ini terjadi, sedemikian rupa hingga merupakan hubungan yang 

terintegratif. Segala sesuatu yang terjadi pada otot, secara langsung akan mempengaruhi 

saraf.  

Jumlah saraf dalam tubuh manusia lebih sedikit daripada jumlah otot. 

Latihan fisik yang teratur pada dasarnya memberikan rangsangan beban tertentu dengan 

sistematik terhadap otot-otot. Rangsangan tersebut akan mempengaruhi pembesaran 

srabut serabut otot bukan bertambahnya jumlah serabut. 

Dengan makin besarnya serabut otot, secara langsung akan mempengaruhi kekuatan dan 

kemampuan konstraksi otot untuk berkonstrajsi dan berelaksasi. Dengan kemampuan yang 

lebih baik untuk berkontraksi maka dapat dikatakan bahwa ia akan dapat melakukan 

aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Pada sisi lain, otot-otot yang terlatih akan 
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membentuk tubuh yang lebih baik daripada otot yang tidak terlatih. Dengan otot-otot yang 

terlatij dengan baik, akan memperbaiki penampilan dan kepercayaan diri seseorang. 

4. Ilmu Urai Tubuh Manusia 

a. Otot 

Ilmu yang mempelajari tentang otot dan struktur pendukungnya disebut miologi. Otot 

adalah “daging” tubuh. Otot menonjol dan bergelombang dibawah kulit, dan tersusun 

dalam lapisan bersilangan kearah bawah sampai ke tulang. Kita dapat mempelajari tentang 

otot secara makroskopis (mata telanjang) dan juga mikroskopis (dengan memakai 

mikroskop). Setiap jaringan otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi (memendek) dan 

untuk berelaksasi (memanjang), kemampuan ini sesuai dengan fungsi otot sebagai alat 

gerak aktif.  

Otot memiliki peranan untuk menggerakkan tulang sehingga manusia bisa menjalankan 

aktifitasnya sehari-hari. Selain tulang, otot juga bisa menggerakkan organ dalam semisal 

jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ 

dalam organisme tersebut. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan beleraksasi Dalam 

prosesnya otot tubuh manusia berfungsi untuk menjalankan dan melaksanakan kerja organ 

tubuh seperti kaki, tangan da organ tubuh lain yang digunakan dalam aktifitas sehari-hari 

contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang.Selain berfungsi menggerakkan organ 

tubuh luar manusia otot juga berfungsi menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang 

terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi, oksigen dan zat-zat lainnya. 

Fungsi Otot 

Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi sehingga otot akan memendek, mengeras 

dan bagian tengahnya menggelembung (membesar). Karena memendek maka tulang yang 

dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya 

mampu untuk menggerakkan tulang kesatu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke 

posisi semula, otot tersebut harus mengadakan relaksasi dan tulang harus ditarik ke posisi 

semula. Untuk itu harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari 

kerja otot pertama. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, 
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kemudian kembali ke posisi semula diperlukan paling sedikit dua macam otot dengan kerja 

yang berbeda.  

Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot 

antagonis menyebabkan terjadinya gerak antagonis, yaitu gerak otot yang berlawanan arah. 

Jika otot pertama berkontraksi dan otot yang kedua berelaksasi, sehingga menyebabkan 

tulang tertarik / terangkat atau sebaliknya. Otot sinergis menyebabkan terjadinya gerak 

sinergis, yaitu gerak otot yang bersamaan arah. Jadi kedua otot berkontraksi bersama dan 

berelaksasi bersama. 

Gerak antagonis yaitu kerja otot bisep dan trisep pada lengan atas dan lengan bawah. Otot 

bisep adalah otot yang mempunyai dua tendon (dua ujung) yang melekat pada tulang dan 

terletak di lengan atas bagian depan. Otot trisep adalah otot yang mempunyai tiga tendon 

(tiga ujung) yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Untuk 

mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Untuk 

menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksas antagonis 

yang lain yang dilkukan oleh manusia sehari-hari, misalnya: 

  Ekstensor - Fleksor :meluruskan-membengkokan  

(Ekstensi adalah gerak meluruskan contohnya meluruskan lutut, siku dan ruas jari), 

(Fleksi adalah gerak yang membengkokkan contohnya membengkokkan siku, ruas jari 

dan lutut 

 Abduktor - Adduktor : menjauhkan-mendekatkan  

(Abduksi adalah gerak menjauhkan contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu 

tubuh), (Adduksi adalah gerak yang mendekatkan sumbu tubuh contohnya gerak yang 

mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh) 

 Depresor - Elevator : kebawah-keatas 

(Depresi adalah gerak menekan kebawah atau menurunkan) 

 Supinator-Prenator : menengadah-menelungkup 

(Pronasi adalah gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup) (Supinasi 

adalah gerak yang memutar lengan sehingga tangan menegadah) 
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Gerak Sinergis terjadi apabila ada 2 otot yang bergerak dengan arah yang sama. Contoh: 

gerak tangan menengadah dan menelungkup. Gerak ini terjadi karena kerja sama antara 

otot pronator teres dengan otot pro nator kuadratus. Contoh lain gerak sinergis adalah 

gerak tulang rusuk akibat kerja sama otot-otot antara tulang rusuk ketika kita bernapas.  

Macam-Macam Otot Pada Manusia 

Otot manusia terbagi atas 3 yakni otot polos ,otot lurik, dan otot jantung  

1) Otot Polos  

Otot polos diartikan sebagai jaringan yang dibentuk oleh sel-sel otot dan menyerupai 

gelondong dimana bagian ujungnya cenderung runcing. Otot polos ini memiliki fibril 

atau serabut yang cenderung homogen. Karena itu, jika seseorang mengamatinya 

dengan menggunakan mikroskop maka ia akan menjumpai otot tersebut nampak polos 

tanpa garis-garis atau pola. Hal ini yang menjadikan kata “polos” mengekor pada jenis 

otot yang satu ini.  

Otot polos banyak disebut sebagai “sel” sebab ia memang memenuhi unsur-unsur sel. 

Jika diamati lebih detil, maka otot polos serupa dengan kincir atau spindle-shaped 

dimana ujungnya runcing dan kadang bercabang. Ukuran otot polos ini variatif. Ukuran 

paling besar dijumpai pada rahim wanita yang sedang hamil. Angkanya bahkan 

mencapai 12x600 um. Sementara itu, yang paling kecil dijumpai pada bagian arteri kecil 

dengan ukuran 1x10um. Jika pada otot lurik dijumpai banyak inti, maka pada otot polos 

dijumpai hanya 1 dengan bentuk yang lonjing dan ujung yang cenderung tumpul. 

Contoh organ yang disusun oleh otot polos adalah sebagian besar organ pencernaan 

seperti esophagus, intestinum dan kolon.  

Ada dua jenis otot polos berdasarkan cara serabut saraf otot distimulasi untuk 

berkontraksi, yaitu: Otot Polos Unit Ganda, 

Otot ini memerlukan stimulus saraf eksternal untuk melakukan kontraksi. Contoh otot 

ini terdapat pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil. 

Otot Polos Unit Tunggal (viseral) 

Otot ini tidak memerlukan stimulus saraf eksternal untuk melakukan kontraksi, contoh 

otot ini terdapat pada lapisan dinding organ berongga (visera). 
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2) Otot Lurik 

Otot lurik, atau yang dikenal juga dengan nama otot rangka tak lain adalah jaringan yang 

menempel pada bagian rangka tubuh hewan atau manusia dimana peranan utamanya 

memang untuk pergerakan. Otot lurik atau Skeletal Muscle memiliki pigmen bernama 

mioglobin. Otot jenis ini merupakan otot yang paling banyak ditemukan dan 

mendominasi hampir seluruh tubuh hewan juga manusia. Mengapa disebut otot lurik? 

Alasannya adalah sebab jika diperhatikan melalu mikroskop, otot yang satu ini memang 

memiliki bagian atau daerah yang gelap (disebut juga myosin) dan area terang (disebut 

dengan aktin) yang bersusun secara selang seling. Pola yang ditampilkan wilayah gelap 

dan terang tersebut menyerupai lurik, oleh sebab itu dinamai otot lurik. Sementara itu, 

dinamakan otot rangka atau kerangka sebab otot yang satu ini memang melekat pada 

rangka manusa atau hewan.  

Contoh otot lurik yang paling mudah dilihat adalah otot bisep maupun trisep. Kedua 

otot ini terletak pada bagian lengan atas kita. Ia berbentuk silinder yang memanjang dan 

memiliki inti yang banyak dan berada di bagian tepi. Otot trisep juga bisep ini bekerja 

dan digerakkan oleh alam sadar kita berupa rangsangan yang disebabkan oleh aktifitas 

diinervasi saraf sadar atau saraf motorik kita. Otot trisep juga bisep ini cukup cepat juga 

kuat namun sangat mudah kelelahan. Adapun sumber energi otot lurik adalah energi 

berupa ATP yang merupakan hasil metabolisme dalam tubuh. Contoh: Otot Lengan, 

Otot Betis, Otot Perut,Otot Paha. 

a) Struktur dasar otot rangka 

Otot rangka di bangun dari sekumpulan serat-serat otot. Beberapa serat otot 

berkumpul (menyatu) membentuk berkas-berkas otot yang di sebut fasikuli. Setiap 

berkas otot di bungkus oleh selaput (fasia) yang di sebut fasia propia. Selanjutnya, 

beberapa berkas otot bergabung menjadi satu membentuk otot atau suatu struktur 

selaput yang di kenal sebagai daging. Setiap otot di bungkus lagi oleh semacam 

selaput yang di sebut fasia superfisialis. 

Pada umumnya, beberapa otot dapat bergabung menjadi satu hingga membentuk 

struktur yang menyerupai kumparan. Bagian tengah yang mengembung di sebut 
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ventrikel atau empal, sedangkan kedua bagian ujungnya yang bersifat liat dan keras 

di sebut tendon. Ujung tendon yang melekat pada tulang dan dapat bergerak di sebut 

insersi. Ujung tendon lain yang melekat pada tulang yang tidak bergerak di sebut 

origo. 

 b) Sifat kerja otot rangka 

Pada umumnya, otot rangka bekerja secara tim atau berkelompok. Misalnya, pada 

saat menekuk dan meluruskan tangan bekerja dua otot rangka, yaitu otot biseps dan 

otot triseps. Pada saat menekuk tangan otot biseps berkontraksi, sedangkan otot 

triseps relaksasi. Sebaliknya, pada saat meluruskan tangan otot triseps berkontraksi, 

sedangkan otot biseps relaksasi. Bentuk hubungan kerja sama antara otot biseps dan 

otot triseps semacam itu di sebut bersifat antagonis. Selain itu, beberapa otot lainnya 

dapat pula bekerja sama dengan cara saling mendukung. Bentuk hubungan kerja 

sama otot demikian di sebut bersifat sinergis. Misalnya, gerak otot antara tulang-

tulang rusuk pada saat bernapas. 

c)  Macam otot rangka 

Pada tubuh manusia terdapat bermacam-macam otot rangka. Di perkirakan ada 

sebanyak 640 macam otot rangka dengan nama-nama tersendiri. Penamaan otot 

tersebut di tulis berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, berdasarkan ukuran otot 

(contohnya, otot gluteus maksimus), bentuk otot (contohnya, otot deltoid), lokasi 

otot (contohnya otot frontalis), arah berkas otot (contohnya otot rektus abdonimis), 

tempat peletakan otot (contohnya otot tibialis anterioe), jumlah pelekatan otot 

(contohnya biseps braki), dan aksi otot (contohnya otot ekstensor digitorum).  

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini di sajikan macam-macam otot rangka dan 

fungsinya : 

Tabel 2.1: Otot dan fungsinya 

Otot Anterior  
 
Meluruskan kepala dan leher dan menekuknya dari sisi satu ke sisi lain 
Menggerakan kepala dan memutar leher 
Mengerutkan dahi dan mengangkat alis mata 
Menutup mata (mengerdip) 
Menaikkan bagian sudut mulut (tersenyum) 

Kepala dan leher 
Semisfinal kapitis 
Splenius kapitis 
Frontalis  
Orbikularis Okuli 
Zigomatikus  
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Maseter 
Orbikularis Oris 
Anggota atas dan badan 
Latissimus dorsi 
 
Levator skapula 
Eksternal Obliki 
Rektus abdonimis 
Pektoralis Mayor 
Anggota bawah 
Adduktor longus 
Iliopsoas 
Sartorius 
Quadriseps femoris 
Pereneus longus 
Tibialis anterior 
Fleksor digitorum longus 
Ekstensor digitorum longus 

Mengatupkan rahang atas atau bawah 
Mengatupkan dan menjulur/menonjolkan bibir 
 
Otot yang memiliki permukaan yang paling luas untuk memutar dan 
meluruskan serta menurunkan lengan 
Mengangkat dan memutar bahu 
Memapatkan perut dan memutar badan 
Menekuk tulang belakang (membungkuk) 
Menekuk & menarik bahu & lengan (menarik lengan ke arah dada) 
 
Menggerakkan paha menjauhi sumbu tubuh 
Meluruskan/merentangkan paha hingga membentuk pantat 
Menekuk kaki dan meluruskan paha atau panggul 
Menekuk kaki (berjinjit) 

3) Otot Jantung 

Otot jantung atau myocardium adalah otot yang bekerja secara terus menerus tanpa 

istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot 

polos karna adanya persamaan yang ada pada otot jantung misalnya, memiliki sisi gelap 

terang dan inti sel yang berada ditengah. Otot Jantung bekerja dibawah kesadaran 

manusia saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik 

Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Otot ini secara anatomis mempunyai ciri 

seperti otot lurik, tetapi berinti banyak dan terletak di tengah. Otot jantung 

mempunyai cabang-cabang yang menghubungkan sel satu dengan selsel lain disebut 

anastomosis. Batas antar selnya tampak jelas dan disebut diskus interkalaris. 

Jika didasarkan pada kalkulasi jumlah, maka otot yang paling sedikit dijumpai di dalam 

tubuh manusia maupun hewan adalah otot jantung. Mengapa? Sebab otot yang satu ini, 

sama seperti namanya, hanya berada di wilayah jantung saja. Otot jantung ini 

sebenarnya masih “berkerabat” dengan otot lurik namun ia merupakan jenis otot lurik 

tidak sadar dan hanya ada di wilayah organ jantung. Otot jantung ini diliputi oleh sel-sel 

yang dinamakan cardiomycocyte atau yang dikenal juga dengan nama sel otot 

myocardiocyteal yang bisa berjumlah satu sampai dua. Dan lama kondisi yang jarang, sel 

tersebut bisa berjumlah tiga dan empat. 

http://kelasbiologiku.blogspot.com/
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Otot jantung melakukan kerja secara terus menerus dengan fungsi untuk memompa 

darah ke seluruh tubuh. Suara otot yang sedang memompa tersebut bisa didengarkan 

secara sayup berupa degupan. Otot ini bekerja di luar pengaruh saraf pusat atau perintah 

otak. Ia dipengaruhi oleh interaksi dia sayaraf yakni simpatetik mapun parasimpatetik 

yang berperan memperlambat maupun mempercepat denyutan jantung. Meski 

demikian, pengaruh tersebut tidak sama sekali berada di bawah alam sadar atau kontrol 

manusia. Otot ini bekerja umumnya secara lambat namun tidak mudah lelah. Otot 

jantung harus bekerja secara terus menerus seba jika tidak tentu makhluk hidup akan 

mengalami kematian.  

Tipe Serabut Otot 

Setelah mempelajari struktur otot secara keseluruhan dan proses kerja setiap miofibril, 

selanjutnya kita harus memahami lebih spesifik lagi tentang fungsi otot selama melakukan 

latihan. Daya tahan dan kecepatan seseorang selama latihan sangat tergantung kepada 

kemampuan otot untuk menghasilkan energi dan daya. Selanjutnya kita perhatikan 

bagaimana otot tersebut bekerja. 

Beberapa tahun yang lalu, para ahli anatomi dan histologi mengklasifikasikan otot menjadi 

dua macam, yaitu otot merah dan otot putih sesuai dengan warna yang 

mendominasi/terkandung dalam serabut otot. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka 

serabut otot merah lebih cocok/sesuai untuk kegiatan yang berlangsung dalam waktu lama, 

kontraksi yang lambat, untuk menyanggah postural, pekerjaan-pekerjaan otot untuk 

melawan gaya tarik bumi, sedangkan otot putih sangat sesuai dengan kegiatan-kegiatan 

yang bersifat cepat, dan karena itu sangat banyak ditemukan pada otot-otot fleksor (untuk 

menekuk). 

Namun belakangan ini, dengan mempergunakan alat-alat modern di bidang histokimia, 

pengujian unsur-unsur (pokok) kimia pada seluler memungkinkan penyediaan alat-alat yang 

berhubungan dengan aktivitas fungsional serabut otot menurut bentuknya. Karena itu, 

pengelompokan tipe serabut otot menjadi lebih teliti, sehingga hasil pengujian di 

laboratorium dapat membantu kita untuk mengerti, mengapa seseorang digolongkan 
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sebagai tipe atlet daya tahan, sedangkan yang lain digolongkan sebagai atlet yang 

mengutamakan kecepatan dan atau kekuatan. 

Herbert  A. deVries (1994) mengatakan, bahwa pengklasifikasian jenis serabut otot setidak-

tidaknya berdasarkan melalui empat cara pendekatan yang berbeda, yaitu: 

1. Penglihatan secara anatomis: merah dan putih 

2. Fungsi otot: cepat dan lambat atau cepat lelah dan tahan terhadap kelelahan 

3. Kandungan biokimia: tinggi atau rendahnya kapasitas aerobik, dan 

4. Sifat-sifat secara histokimia: jenis atau sifat enzim yang terkandung di dalamnya. 

Otot rangka manusia kalau dilihat dari sifat-sifat secara histokimia atau biokimia terdiri dari 

dua kelompok besar, yaitu: serabut otot lambat (Slow-Twitch Fibers – ST) dan serabut otot 

cepat (Fast-Twitch Fibers – FT), sedangkan Wilmore dan Costill (1994) mengatakan bahwa, 

ST Fibers hanya satu tipe, sedangkan FT Fibers masih dibagi lagi menjadi Fast-Twitch Fibers 

tipe a (Fta), Fast-Twitch Fibers tipe b (FTb), dan Fast-Twitch Fibers tipe c (FTc). Perbedaan 

antara Fta, FTb dan FTc memang belum diketahui dengan jelas, tetapi FTa dipercaya paling 

sering direkrut atau dipergunakan, tetapi jika dibandingkan dengan ST Fibers, maka ST 

Fibers yang paling sering dipergunakan, dan FTc paling jarang dipergunakan. Rata-rata setiap 

otot terdiri dari 50% ST Fibers dan 25% FTa Fibers. Sisanya 25% sebagian besar adalah FTb, 

sedangkan FTc hanya 1 – 3%.  

Sifat-sifat Slow-Twitch dan Fast-Twitch Fibers 

Istilah slow-twitch dan fast-twitch ini berasal dari perbedaan kecepatan kedua serabut otot 

tersebut beraksi. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan bentuk dari miosin 

ATPase. Miosin ATPase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah ATP sehingga 

menghasilkan energi yang dapat mendorong terjadinya kontraksi dan relaksasi otot. ST 

Fibers memiliki bentuk miosin ATPase yang lambat, sedangkan FT Fibers memiliki  bentuk 

miosin ATPase yang cepat dan aktivitasnya sangat tinggi, terutama pada tipe IIb, sehingga 

dapat menghasilkan percepatan memendek maksimal (maximal shortening velocity – Vmax) 

pada seluruh serabut otot. Di dalam merespon rangsangan persyarafan, ATP yang ada di FT 

Fibers lebih cepat dipecah dari pada yang ada di ST Fibers, dan sebagai hasilnya FT Fibers 

memiliki energi untuk berkontraksi lebih cepat dari pada ST Fibers. Di samping itu FT Fibers 
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mempunyai kemampuan mengembangkan retikulum sarkoplasma lebih tinggi dari pada ST 

Fibers. Dengan demikian FT Fibers lebih mudah mengeluarkan kalsium ke dalam sel otot 

apabila mendapat rangsangan, sehingga dapat memberikan sumbangan dalam 

kemampuannya untuk bergerak lebih cepat. Akibat tinggginya aktivitas ATPase yang dimiliki 

oleh serabut tipe IIb ini menyebabkan tipe IIb merupakan serabut otot yang sangat kurang 

efisien jika dibandingkan dengan serabut otot yang lain, karena mengeluarkan energi yang 

lebih besar setiap unit kerja yang dilakukan. Kecepatan mengeluarkan kalsium dari 

retikulum sarkoplasma ini sangat penting sebagai “trigger” terjadinya kontraksi otot, 

sehingga pengembangan retikulum sarkoplasma yang buruk pada ST Fibers menyebabkan 

lambatnya dalam merespon rangsangan. Keadaan ini juga didukung oleh fakta bahwa 

troponin pada ST Fibers mempunyai afinitas yang rendah terhadap kalsium jika 

dibandingkan dengan FT Fibers. Akibatnya, kalsium yang dikeluarkan oleh retikulum 

sarkoplasma sangat lambat diikat oleh troponin pada ST Fibers untuk memulai kontraksi. 

Selanjutnya Junusul (2003) mengatakan, bahwa tipe IIa juga disebut sebagai tipe intermidiet 

(fast-oxidative-glycolytic fibers). Serabut ini mengandung biokimiawi dan sifat cepat lelah di 

antara tipe IIb dan tipe I. Oleh karena itu secara konseptual sifat serabut tipe IIa ini 

dipandang sebagai campuran antara sifat tipe I dan IIb, sehingga serabut ini sangat mudah 

beradaptasi (adaptable). Maksudnya dengan pelatihan daya tahan, kapasitas oksidatif tipe 

IIa ini dapat meningkat sampai pada level yang sama dengan tipe I, karena memiliki enzim 

aerobik yaitu succinic dehydrogenase (SDH) pada level yang tinggi. Di samping itu juga 

memiliki enzim anaerobik yang namanya phosphofruktokinase (PFK) juga pada level yang 

tinggi, sedangkan tipe IIb memiliki potensi anaerobik yang terbesar (McArdle, Katch, and 

Katch; 1994) dan kepadatan kapilernya sangat rendah, sehingga menurut deVries dan 

Housch (1994) seseorang yang secara genetik memiliki persentase FT Fibers yang lebih 

besar merupakan potensi yang sangat besar untuk menjadi atlet pada nomor-nomor yang 

memerlukan power atau kecepatan (sprint).  

Berger (1982) lebih lanjut mengatakan bahwa ST Fibers memiliki kapasitas untuk 

menghasilkan energi yang dapat digunakan dalam waktu lama karena ST Fibers memiliki 

lebih banyak mitokondria dengan enzim yang sangat penting untuk memecah karbohidrat 
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dan lemak secara sempurna yang selanjutnya menghasilkan karbondioksida dan air. Karena 

untuk memecah karbohidrat dan lemak dibutuhkan oksigen, hal ini menguntungkan ST 

Fibers memiliki kapiler lebih banyak untuk mengsuplai oksigen melalui darah dari pada FT 

Fibers. Tetapi bagaimanapun juga ST Fibers mendapat kesulitan untuk menghasilkan energi 

dalam waktu yang relatif cepat untuk kegiatan yang intensif, karena ST Fibers memiliki 

simpanan karbohidrat (glikogen) dan kapasitas yang sedikit untuk memecah karbohidrat 

menjadi asam laktat sebagai energi. Tetapi FT Fibers, khususnya tipe IIa dapat menghasilkan 

energi melalui oksidasi sempurna seperti pada ST Fibers, maupun pemecahan karbohidrat 

menjadi asam laktat. Sedangkan tipe IIb sangat sesuai untuk kegiatan-kegiatan yang sangat 

singkat, karena hanya memiliki mitokondria dalam jumlah yang sangat sedikit dan kapasitas 

yang besar untuk memecah karbohidrat tanpa memerlukan oksigen. Kedua tipe serabut 

tersebut (tipe IIa dan IIb) sama-sama memiliki simpanan glikogen yang besar untuk 

penyediaan energi yang cepat, begitu juga dengan simpanan phosphocreatine (PC) pada FT 

Fibers lebih tinggi dari pada ST Fibers. FT Fibers selalu siap mengeluarkan daya (force) yang 

tinggi dan mengatasi penyediaan cadangan energi tambahan dari simpanan 

phosphocreatine atau FT Fibers mampu dan selalu siap untuk menyediakan ATP melalui 

glikolisis. 

Distribusi Serabut ST dan FT 

Fox, E.L., dkk., (1993) mengatakan, bahwa setelah manusia dilahirkan ke dunia, distribusi 

antara serabut otot ST dan FT sangat bervariasi. Setelah berumur 1 tahun, lebih dari 50% 

serabut otot terdiri dari serabut otot ST. Setelah itu, tidak terjadi perubahan yang besar di 

dalam distribusi serabut otot, tetapi akan terjadi perubahan di dalam ukurannya. Tidak 

seperti pada orang dewasa, ukuran serabut otot sangat bervariasi, tetapi pada anak-anak 

walaupun  terjadi  perubahan  di dalam  ukurannya,  akan  tetapi tidak terlalu bervariasi dan  

otot quadriceps (paha bagian depan) merupakan pengecualian. Otot ini tetap konstan 

sebagai otot yang terbesar dari pada otot lainnya setelah berumur 2 tahun. Perbedaan ini 

diperkirakan karena menahan beban terus menerus, seperti menahan berat badan, jongkok 

dan berdiri. Pada anak-anak yang normal, ukuran serabut otot ST cenderung sama atau 

lebih besar dari pada serabut otot FT dan apabila otot itu lebih kecil perlu dicurigai adanya 
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suatu penyakit. Ukuran serabut otot mempunyai korelasi yang baik dengan umur; akan 

tetapi anak yang lebih tua mempunyai ukuran diameter serabut otot yang lebih besar. Tidak 

terdapat perbedaan ukuran diameter serabut otot antara anak laki-laki dengan anak-anak 

perempuan sampai mereka berumur 8 tahun, dan mungkin tidak kelihatan sampai 

menjelang pubertas. 

Tabel 2.1. Struktur dan Sifat-sifat Fungsional Serabut Otot ST dan FT (FTa, FTb) 

Sifat-sifat Tipe Serabut Otot 
 

    ST       FTa       FTb 

Aspek-aspek Persyarafan: 
Ukuran motoneuron 
Rekrutmen motoneuron 
Kecepatan konduksi syaraf motorik 
Ambang pengerahan syaraf motorik 

Aspek-aspek Struktural: 
Diameter serabut otot  
Pengembangan retikulum sarkoplasma 
Kepadatan mitokondria  
Kepadatan kapiler 
Kandungan mioglobin 
Afinitas troponin terhadap kalsium 

Substrat Energi: 
Timbunan fosfokreatin 
Timbunan glikogen 
Timbunan trigliserida 

Aspek-aspek Enzimatik: 
Tipe miosin ATPase 
Aktivitas miosin ATPase 
Aktivitas enzim glikolitik 
Aktivitas enzim oksidasi 
Aktivitas enzim mitokondrial 

Aspek-aspek Fungsional: 
Kekuatan kontraksi 
Waktu kontraksi (Vmax) 
Waktu relaksasi 
Produksi daya/tenaga 
Efisiensi pemakaian energi 
Ketahanan terhadap kelelahan 
Elastisitas  

Persentase pada Tungkai: 

 
kecil      besar    besar 
rendah   tinggi   tinggi 
lambat   cepat    cepat 
rendah   tinggi   tinggi 
 
kecil      besar    besar 
sedikit   banyak  banyak 
tinggi    tinggi     rendah 
tinggi    sedang   rendah 
tinggi    sedang   rendah 
buruk    baik       baik 
 
rendah   tinggi    tinggi 
rendah   tinggi    tinggi 
tinggi     sedang  rendah 
 
lambat   cepat     cepat 
rendah   tinggi     tinggi 
rendah   tinggi     tinggi 
tinggi     tinggi     rendah 
baik       baik       sedang 
 
rendah   tinggi     tinggi 
lambat   cepat     cepat 
lambat   cepat     cepat 
rendah   tinggi     tinggi 
tinggi     rendah   rendah 
tinggi     rendah   rendah 
rendah   tinggi     tinggi 
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Pelari jarak jauh 
Pelari jarak pendek 

   80        14            5 
   23        48           28 

Sumber: Fox, E.L, Bowers, R W, & Foss, M.L (1993). The physiological basis for execises and sports. Iowa: WBC. 
Brown & Benchmark. 

b. Tulang  

Osteologi adalah Ilmu yang mempelajari sistem pertulangan pada manusia, dan untuk sistem 

pertulangannya sendiri dinamakan dengan skeleti atau rangka. Kerangka menyusun sekitar 

seperlima berat tubuh orang sehat. Keran itu kerangka memiliki keunggulan dapat 

memperbaiki diri sendiri jika rusak. Kerangka juga mampu menyesuaikan bentuk tulangnya 

menjadi lebih tebal dan kuat didaerah dengan beban tambahan. Kerangka dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari 

tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Kerangka apedikular terdiri atas 

tulang bahu, lengan, pergelangan dan tangan serta tungkai kaki, tumit dan telapak kaki. Dari 

206 tulang, 80 tulang di kerangka aksial dan 64 tulang dikerangka apendikular atas dan 62 

kerangka apendikular bawah. 

1.   Struktur Tulang 

Tulang adalah sejenis jaringan ikat yang sekuat baja seringan aluminium. Tulang terbuat 

dari sel khusus dan serat protein, dapat bergerak dan tidak mati, memperbaiki terus 

kerusakan diri sendiri dan mengatur ukuran dan bentuknya disaat tumbuh serta bereaksi 

terhadap tekanan. 

Disepanjang garis tengah tulang panjang (seperti femur, tibia atau humerus) terdapat 

kanal medulari atau rongga sumsum. Rongga ini berisi sumsum tulang merah, yang 

menghasilkan sel darah, sumsum kuning yang sebagian besar berupa jaringan lemak dan 

banyak pembuluh darah. Lapisan tulang spon mengelilingi rongga sumsum, dengan 

rongga menyerupaisarang lebah dilapisan tersebut juga terdapat kandungan sumsum. 

Lapisan spon dikelilingi lapisan tualan padat yang menyerupai cangkang keras, padat, dan 

kuat. Kanal-kanal kecil menghubungkan rongga sumsum dengan periosterum-membrane 

yang menyelubungi permukaan tulang. Jaringan tulang berbentuk sel khusus dan serat 

protein, terutama kalogen terajut dengan air, Kristal mineral dan garam, karbohidrat 

serta Zat lain. Sel tulang termasuk didalamnya osteoblas yang mengapur tulang disaat 



 

 
34 

 

pembentukan osteosit, yang menjaga struktur tulang agar tetap sehat, dan osteoklas 

yang menyerap jaringan tulang yang berdegenerasi atau tidak dibutuhkan. 

a) Tulang Berdasarkan Bentuknya 

Berdasarkan bentuknya, ada tiga macam kelompok tulang, yaitu tulang pendek, tulang 

pipih, dan tulang pipa.  

1) Tulang Pendek  

Tulang pendek berbentuk bulat pendek dan berisi sumsum merah Contohnya ruas 

tulang belakang, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan ruas-

ruas tulang jari.  

2) Tulang Pipih 

Tulang pipih berbentuk pipih. Bagian dalamnya berongga-rongga seperti spons dan 

berisi sumsum merah. Sumsum merah berfungsi membentuk sel-sel darah dan sel-

sel darah putih. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, dan tulang 

pelipis.  

3) Tulang Pipa 

Tulang pipa berbentuk panjang dan bulat seperti pipa. Contohnya tulang lengan 

atas, tulang paha, dan tulang hasta. 

a) Tulang Berdasarkan Jaringan Penyusun 

Berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang dapat dibedakan menjadi tulang rawan dan 

tulang keras.  

1) Tulang Rawan 

Tulang rawan bersifat liat dan lentur karena zat-zat antarsel tulang banyak 

mengandung zat perekat dan mengandung zat kapur. Zat perekat tulang adalah 

sejenis protein yang disebut kolagen. Zat ini sangat berperan dalam proses 

penyambungan tulang apabila terjadi tulang retak atau patah. Contohnya telinga, 

hidung, dan di ujung-ujung tulang  keras, tempat sambungan antaratulang 

2) Tulang Keras 

Tulang keras bersifat kaku dan keras karena sebagian besar tersusun dari zat kapur 

dan fosfor. Makin tua umur seseorang makin tinggi kadar zat kapur dalam 
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tulangnnya. Itulah penyebab tulang menjadi makin keras, tidak lentur, dan mudah 

patah.  

c) Tulang Berdasarkan Letaknya 

Rangka tubuh manusia terdiri atas tulang-tulang yang saling berhubungan. 

Berdasarkan letaknya, tulang penyusun kerangka tubuh manusia dapat 

dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang gerak.  

1) Tulang Tengkorak 

Tulang penyusun tengkorak terdiri atas tulang pipih yang saling bersambungan. 

Pada sambungan antara tulang tengkorak bayi yang baru lahir terdapat celah 

yang lebar disebut fontanela. Tulang tengkorak berfungsi sebagai pelindung 

organ tubuh yang lunak dan penting, misalnya untuk melindungi mata dan otak. 

Selain itu, tulang tengkorak juga menentukan bentuk wajah.  

2) Tulang Badan 

Tulang-tulang penyusun rangka dalam menentukan bentuk badan dan berfungsi 

melindungi alat-alat tubuh yang penting, misalnya jantung dan paru-paru. Rangka 

badan terdiri atas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahum dan 

gelang panggul.  

      

2. Tulang Anggota Gerak 

Anggota gerak kita terdiri atas dua lengan dua tungkai. Lengan disebut anggota gerak 

atas dan tungkai (kaki) disebut anggota gerak bawah, Tulang lengan atas (humerus) 

berhubungan dengan gelang bahu pada ujung atasnya dan berhubungan dengan lengan 

bawah pada ujung lainnya. Tulang rawan bawah terdiri atas tulang pengumpil (radius) 

dan tulang hasta (ulna). Kedua macam tulang tersebut (radius dan ulna) berhubungan 

dengan tulang-tulang pergelangan tangan.  Tungkai (kaki) bagian atas berupa tulang 

paha (femur) yang berhubungan dengan gelang panggul. Ujung bawah tulang paha 

berhubungan dengan tungkai bawah yang tersusun atas tulang kering (tibia) dan tulang 

betis (fibula). Di antara kedua tulang tersebut dan tulang paha terdapat tulang 

tempurung lutut (patela).  
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3. Sendi  

a. Pengertian Dan Fungsi Sendi 

Sendi adalah tempat tulang berhubungan yaitu suatu struktur khusus seperti ruangan yang 

berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Hubungan dua 

tulang tersebut dikenal dengan artikulasi. Tubuh manusia memiliki lebih dari 300 jenis sendi. 

Sendi tubuh yang paling banyak, serbaguna, dan mampu bergerak dengan bebas disebut 

sendi sinovial. Fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan 

pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Ada beberapa sendi dalam tubuh yang 

hanya memberikan sedikit pergerakan, namun tetap saja sangat berfungsi untuk 

memberikan kestabilan pada tubuh kita.  

b. Macam-Macam Sendi 

1) Synarthrosis/ Sendi Fibrous adalah hubungan atau persambungan tulang yang tidak memiliki 

ruang sendi. Sendi yang terjadi oleh adanya suatu kesinambungan sehingga diantara kedua 

ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Sendi yang berupa tulang-tulang 

bersambungan satu sama lain secara berkesinambungan dengan perantara sepotong 

jaringan penunjang. Ciri-ciri sendi ini adalah tidak mempunyai ruang sendi (cavum articulare) 

sehingga tidak memiliki capsula articulare, membran synoviale dan synovia, ciri lainnya 

adalah kedua tulang dihubungkan oleh suatu substansi antara yang berupa jaringan   fibrous, 

cartilago atau tulang. 

Jaringan penunjang yang menghubungkan persendian terdiri dari tiga macam; 

Syndesmosis 

Berasal dari kata “syn” artinya pertautan tulang, “desmol” artinya  jaringan ikat jadi berarti 

pertautan tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat. 

Syndesmosis dibagi menjadi empat macam yaitu : 

1) Sutura yaitu; Jahitan dengan jaringan ikat di antara dua tulang yang pipih, 2) Ghomposis 

yaitu; Tulang yang satu berbentuk kerucut masuk ke dalam lekuk sendi yang sesuai   dengan 

bentuk kerucut tersebut. 3) Syndemosis Elastic yaitu; Bersifat elastis atau lentur atau 
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bingkas. 4) Syndesmosis Fibrosa yaitu; Menghubungkan dua tulang yang letaknya agak 

berjauhan.  

Synchondrosis 

Berasal dari kata “syn” artinya pertautan tulang, “chondral” artinya tulang rawan jadi berarti 

pertautan tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan.  Substansi penghubung 

dapat berupa cartilago hyalin adalah persendian   sementara yang kemudian akan digantikan 

oleh tulang, maka hubungan ini akan  menjadi synostosis. Contoh dari synchondrosis adalah 

discus epiphyscus yang  menghubungkan antara epiphyse dan diaphyse; synchondrosis 

bentuk Y pada acetabulum yang menghubungkan os. ilum, os. ischii, dan os. pubhis, pada 

tulang coxae yang masih muda; cartolago costalis yang menghubungkan antara  tulang iga 

(os. costac) dengan tulang dada (os. sternum). 

Synostosis 

Berasal dari kata “syn” artinya pertautan tulang, “ostosis” artinya jaringan Tulang jadi berarti 

pertautan tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang. Merupakan pertautan tulang 

antara dua tulang yang asal mulanya dibangun sebagai dua tulang yang terpisah, semakin 

lama kedua tulang tersebut akan merekat satu sama lain. contoh synostosisadalah ephypisis 

dan diaphysis sesudah penulangan; os. ocipatale, 

 

2) Diarthrosis/ Sendi Synoviale adalah persendian yang bergerak bebas dan semuanya banyak 

ragamnya dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Hubungan antar tulang mempunyai ruang 

sendi yang disebut cavum articulare. Dibentuk oleh tulang-tulang yang bersambungan diikat 

dan diselubungi oleh sebuah bungkus dan jaringan ikat. 

     Bagian Diarthrosis : a.Ujung-ujung Sendi, b. Simpai Sendi (Capsula Articularis), c. Rongga 

Sendi (Cavum Articulare),  d. Alat-alat Khusus meliputi beberapa bagian yakni ; 

Ligamenta atau Jaringan Ikat 

Bagian dari simpai sendi yang menebal tetapi kemudian terpisah dari simpai tersebut. 

Dibedakan menjadi ligamenta penguat untuk memperkuat fungsi sendi  ligament pengatur 
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untuk mengatur gerakan, menentukan arah gerakan padasendi itu; ligamneta penghambat 

untuk menghambat gerakan dalam suatusendi; ligamneta intraarcualia yaitu ligamneta yang 

sangat istimewa karena  terletak di dalam rongga  sendi. 

Disci dan Minisci Artikulares 

Discus adalah tulang rawan yang berbentuk cakram, miniscus adalah tulang rawan yang 

berbentuk cincin. Berfungsi sebagai penyangga untuk menerima tumbukan dan benturan, 

sebagai alat penyempurna kecocokan bentuk caput terhadap cavitasnya. Berdasarkan 

kemungkinan gerakannya dibedakan menjadi; a) Amphiathrosis (sendi kejur) adalah sendi 

yang mempunyai kemungkinan gerak sangat sedikit sekali. Contoh  amphiartrhosis 

sacroiliaca,  b)  Articulatio (sendi). 

 

c. Sendi berdasarkan sumbu gerak          

1. Sendi Sumbu Satu, terdiri dari : 

a. Gingglimus (sendi engsel) hinge-joint adalah sendi yang mempunyai sumbu gerak lurus 

pada arah panjang tulang dapat melalui kepala sendi. Contoh art. interphalangea, art. 

talocruralis. 

b. Articulus Trochoideus (sendi putar kisar) pivot-joint adalah sendi yang sumbu geraknya 

hampir berimpit dengan garis Panjang tulang  yang bergerak atau tulang tinggal diam. 

Contoh art. radio ulnaris. 

2.  Sendi Sumbu Dua, terdiri dari : 

a.  Articulus Ellipsoideus (sendi telur) condyloid-joint merupakan perpaduan antara dua 

bidang persendian yang berbentuk lonjong cembung dan lonjong cekung. Contoh art. 

radiocarpela. 

b.  Articulus Sellaris (sendi pelana) saddle-joint, permukaan sendinya berbentuk pelana, 

artinya dalam permukaan Sembuny cembung dan cekung. Contoh art. 

carpometacarpea. 

3. Sendi Sumbu Tiga, terdiri dari : 



 

 
39 

 

 a. Articulus Sphaeroidea (sendi peluru) ball and socket-joint, gerakanya luas sekali 

karena cawan sendinya hanya sedikit saja  menangkap kepala  sendi. Contoh art. 

humeri. 

b. Enarthrosis Sphaeroidea (sendi buah pala) Gerakannya kurang luas karena kepala 

sendi lebih dari separo masuk  kedalam cawan sendi. Contoh art. coxae. 

d. Komponen Pembentuk Sendi 

 Ligamen, berfungsi untuk menghubungkan bagian luar ujung tulang agar menyatu dengan 

sendi, dan menjaga agar tidak terjadinya perubahan lokasi sendi dan tulang ketika 

bergerak. 

 Kapsul Sendi, berfungsi untuk menghubungkan dua tulang pada sendi tersebut, 

merupakan bagian berserabut yang melapisi sendi dan memiliki rongga di dalamnya. 

 Tulang Rawan Hialin, yaitu bagian yang melapisi kedua ujung tulang, berfungsi untuk 

menjaga tulang dari benturan atau gesekan saat terjadinya pergerakan. 

 Cairan Sinovial, yaitu cairan pelumas pada ruang sendi. 

 



SOAL LATIHAN BAB II URAIAN 
 
1. Apakah dampak latihan fisik terhadap fungsi kinerja otot? 
2. Tuliskan fungsi dari kerja jantung dan paru-paru serta tuliskan bentuk aktivitas jasmani yang 

dapat meningkatkan fungsi kerja jantung dan paru-paru? 
3. Uraikan karakteristik gerak otot berdasarkan ciri-ciri dan sifatnya serta berikan contohnya! 
4. Perhatikan secara seksama gambar di bawah ini! 

 
Coba analisis teknik gerak tentang keterlibatan otot-otot apa saja pada pelaksanaan smash 
bola voli yang didasakan pada tahapan smas bolavoli dimulai dari awalan, pelaksanaan, dan 
sikap akhir! 
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KOMPETENSI INTI :    

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran 

penjasorkes  

 

KELOMPOK  KOMPETENSI DASAR : 

1. Menjelaskan teori perkembangan gerak, termasuk aspek-aspekyang mempengaruhinya 

2. Menjelaskan teori belajar gerak, termasuk keterampilan dasar dan kompleks dan hubungan 

timbal balik di antara domain kognitif, afektif dan psikomotorik 

 

URAIAN MATERI 

A. Kinesiologi dan Penerapannya dalam Olahraga 

1. Pengertian Kinesiologi 

Kinesilogi berasal dari kata Kinesis - logos. Kinesis adalah gerak, logos adalah ilmu. 

Kinesiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efesien, efektif 

dan aman. Gerakan manusia yang efesien, efektif dan aman merupakan gerak yang baik 

(teknik yang baik). Karena setiap pola gerakan menggunakan energi (tenaga) yang efesien 

dalam mencapai hasil atau sasaran yang dituju (efektif) serta terhindar dari cedera dalam 

melakukan gerakan (aman). Misalnya seorang pemain bola basket dalam memasukkan bola 

ke ring basket dengan pola-pola gerak(teknik) yang menggunakan energi seminim mungkin 

(efesien) dengan hasil bola masuk ke ring basket (efektif), serta selama melakukan pola-pola 

gerak tidak terjadi cedera (aman). Untuk menganalisis gerak yang efesien, efektif dan aman 

berkaitan dengan analisis tulang dan sendi (anatomi), sistim otot saraf (fisiologi) dari 

gerakan manusia, dan asas- asas hukum mekanika yang dihubungkan dengan gerakan 

manusia (mekanika). Pendekatan ketiga bidang ilmu (anatomi, fisiologi dan mekanika) dapat 

memberi jawaban yang tepat bagaimana gerak yang efesien, efektif dan aman (teknik yang 

baik), mangapa teknik ini terjadi, dan seberapa tingkat kejadiaannya. Seperti halnya ilmu-

ilmu lain, yang tak pernah berdiri sendiri. Kinesiologi ini untuk mempelajarinya dibutuhkan 

bantuan ilmu-ilmu lain. Dengan perkataan lain, kinesiologi adalah gabungan antara ilmu 

anatomi, fisiologi dan mekanika. 
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Dari uraian di atas dapat disuimpulkan bahwan kinesiology adalah ilmu yang mempelajari 

gerak yang efesien, efektif dan aman didekati dari analisis rangka, otot dan hukum 

mekanika. Geak terjadi disebabkan karena beberapa factor diantaranya; 1) Faktor 

internal yaitu titik perkenaan gaya pada obyek sehubungan dengan titik berat obyek dan 

tahan disekitar lintasan gerak dan 2) Faktor eksternal yaitu gesekan, tahan udara dan tahan 

air. Sebagai dasar terjadinya gerak, gaya dapat menghasilkan gerak, menghentikan gerak 

dan menghambat gerak. 

Gaya bekerja didasarkan pada; 1) Gaya internal adalah gaya yang di hasilkanoleh badan 

yang dikenakan pada benda atau badan lainnya (misalnya: gaya otot), dan 2) Gaya eksternal 

adalah gaya dari luar badan (gaya berat atau gaya gravitasi, gesekan, tahan udara dan air). 

Sedangkan gaya sangat menentukan objek yang didasarkan berdasarka; 1) besarnya gaya, 2) 

titik perkenaan gaya yang tepat pada obyek dan 3) Arah gaya. Kualitas gerak seseorang 

ditentukan oleh tingkat keseimbangan. Keseimbangan merupakan; (1) Titik berat tubuh 

disebut titik keseimbangan. Obyek tidak berubah (diam) Pada sikap berdiri normal manusia 

dewasa umumnya, titik berat terletak setinggi veterbrae saktalis ketiga atau setinggi oss 

sacrum sebelah atas. Seorang wanita agak lebih rendah sedikit karena panggul dan paha 

relatif lebih berat dan tungkai lebih pendek, 2) Stabilitas adalah tingkat keseimbangan.  

Ruang lingkup ilmu kinesiologi pada hakikatnya hampir sama dengan model pendidikan 

gerak dalam orientasi nilainya, tetapi menggunakan kegiatan gerak untuk mempelajari 

dasar-dasar disiplin gerak manusia (misalnya fisiologi latihan, biomekanika, dan kinesiologi). 

Karena itu, model inipun disebut juga sebagai pendidikan disiplin keilmuan olahraga. 

Penekanan pembelajaran model ini adalah pada pengembangan keterampilan memecahkan 

masalah, khususnya dengan menggunakan kombinasi antara pembelajaran konsep dan 

prakteknya di lapangan. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan dan mengembangkan 

pemahaman kognitif tentang bagaimana dan mengapa suatu keterampilan gerak 

berlangsung demikian. Model ini didasari dua pendekatan yang khas dalam studi 

kinesiologi, yaitu pendekatan pertama, isi atau materi diatur dalam sebuah unit-unit 

kegiatan, dan konsep-konsep disiplin utama diintegrasikan dengan pengajaran 
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keterampilan; pendekatan kedua, unit-unit kegiatan diatur di sekitar konsep-konsep khusus 

yang menjadi prioritas di atas pengajaran keterampilan. 

Dalam wilayah ini anak akan berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan daya 

(force), menyerap tenaga, mengatur keseimbangan, mengatur jarak, kecepatan, serta aliran 

gerak. 

Praktek dalam kinesiologi adalah gerakan penilaian, kinerja, dan fungsi; dan rehabilitasi, 

pencegahan, dan manajemen gangguan untuk memelihara, merehabilitasi, dan 

meningkatkan gerakan, kinerja, dan fungsi di bidang olahraga, rekreasi, bekerja, olahraga, 

dan kegiatan umum kehidupan sehari-hari. 

 

2. Hukum Gerak dalam PJOK 

a. Konsep Hukum Gerak Newton 

Gerak adalah proses perubahan tempat atau posisi dari suatu obyek ditinjau dari titik 

pandang tertentu. Hukum gerak dalam olahraga dikenal dengan hukum Newton.  Hukum 

Newton terdiri dari 3 yang disebut dengan hokum Newton I, II, III tentang Gerak dan 

Penerapannya. 

Hukum Newton Pertama 

Hukum Pertama Newton tentang gerak sering pula disebut hukum kelembaman, 

kelembaman adalah sifat dasar dari sebuah benda. Yaitu benda akan mempertahankan 

kedaannya. Hukum pertama Newton berbunyi” sebuah benda yang diam akan tetap diam 

dan yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada 

resultan gaya yang bekerja padanya” atau bisa juga kalimatnya dibalik menjadi “ selama 

resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel sama dengan nol maka benda diam akan 

tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap akan bergerak dengan kecepatan tetap” 

atau jika resultan gaya (jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda) bernilai 

nol, maka kecepatan benda tersebut konstan. Dirumuskan secara matematis menjadi: 

∑ F = 0 

Artinya : 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Resultan_gaya&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jumlah_vektor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan
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 Sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam kecuali ada resultan gaya yang tidak 

nol bekerja padanya. 

 Sebuah benda yang sedang bergerak, tidak akan berubah kecepatannya kecuali ada 

resultan gaya yang tidak nol bekerja padanya. 

Hukum pertama newton adalah penjelasan kembali dari hukum inersia yang sudah pernah 

dideskripsikan oleh Galileo. Dalam bukunya Newton memberikan penghargaan pada 

Galileo untuk hukum ini. Aristoteles berpendapat bahwa setiap benda memilik tempat 

asal di alam semesta: benda berat seperti batu akan berada di atas tanah dan benda 

ringan seperti asap berada di langit. Bintang-bintang akan tetap berada di surga. Ia 

mengira bahwa sebuah benda sedang berada pada kondisi alamiahnya jika tidak bergerak, 

dan untuk satu benda bergerak pada garis lurus dengan kecepatan konstan diperlukan 

sesuatu dari luar benda tersebut yang terus mendorongnya, kalau tidak benda tersebut 

akan berhenti bergerak. Tetapi Galileo menyadari bahwa gaya diperlukan untuk 

mengubah kecepatan benda tersebut (percepatan), tapi untuk mempertahankan 

kecepatan tidak diperlukan gaya. Sama dengan hukum pertama Newton : Tanpa gaya 

berarti tidak ada percepatan, maka benda berada pada kecepatan konstan. Contoh nyata 

untuk konsep hukum kelembaman dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalkan kamu sedang naik kendaraan(mobil) yang bergerak atau melaju cepat tiba-tiba 

di rem mendadak. Apa yang terjadi dengan badan kamu? Pasti badan kamu akan 

terdorong kedepan. Atau contoh kedua ketika kamu sedang naik angkutan kota dengan 

laju tetap tiba-tiba angkutan kota digas atau kecepatnnya ditambah maka badan kamu 

akan terdorong ke belakang. Dari contoh pertama dan kedua memperlihatkan bahwa 

benda dalam hal ini cenderung akan mempertahankan keaadaannya. Jadi yang sedang 

bergerak akan tetap bergerak atau yang diam akan tetap diam bila tidak ada resultan gaya 

yang bekerja padanya.  

Hukum pertama Newton menyatakan keadaan keseimbangan sebuah partikel yaitu 

sebagai prasarat sebuah partikel berada dalam keadaan keseimbangan, yaitu sebuah 

partikel dikatakan seimbang bila ∑F = 0. Blogger disini menyebutnya sebagai partikel 

sebab kalau untuk benda ada syarat tersendiri yang akan dibahas terpisah dalam posting 

keseimbangan benda 

https://id.wikipedia.org/wiki/Galileo
https://id.wikipedia.org/wiki/Galileo
https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
https://id.wikipedia.org/wiki/Percepatan
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Hukum Newton Kedua 

Hukum ke-2 Newton tentang gerak sebagai dasar untuk mempelajari dinamika gerak 

lurus yaitu, ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhitungkan penyebabnya. 

Sebelum dinamika gerak lurus adalah Kinematika gerak lurus yaitu yaitu: ilmu yang 

mempelajari gerak tanpa memperhitungkan penyebabnya. Hukum ke-2 Newton tentang 

gerak menyatakan bahwa percepatan yang diberikan oleh resultan gaya yang bekerja 

pada sauatu benda adalah sebanding dengan resultan gaya serta berbanding terbalik 

dengan massa benda.  

Satuan untuk gaya adalah kgm/s2 atau diganti dengan nama Newton seperti yang sudah 

dibahas dalam posting hukum pertama Newton. Satuan Newton “N” harus ditulis dengan 

huruf kapital karena Newton menunjukan nama orang. Untuk contoh konsep percepatan 

dan gaya misalnya pada saat kamu naik sepeda, atau naik sepatu roda ketika menuju jalan 

yang menurun, maka sepatu roda kamu akan bertambah kecepatannya. Artinya gerak 

kamu yang memakai sepatu roda mengalami penambahan kecepatan. 

Gaya yang mengakibatkan benda jatuh di permukaan bumi atau sifat benda yang akan 

bergerak menuju kepermukaan bumi adalah gaya berat. Gaya berat adalah massa benda 

kali percepatan grafitasi  atau dinyatakan dengan persamaan: 

W = m.a 

Keterangan:  

W = weight 

m = massa 

a= percepatan grafitasi bumi 

 

Hukum Newton Ketiga  

Hukum Newton ke-3 tentang gerak mengatakan bahwa: Jika benda pertama 

mengerjakan gaya pada benda ke-2, maka benda ke-2 akan mengerjakan gaya pada benda 

pertama, yang besarnya sama dan arah berlawanan. Hukum Newton ke-3 tentang 

gerak ini memperlihatkan bahwa gaya ini akan ada bila ada dua benda yang saling ber 



 

 
6 

 

interaksi. Pada hukum ke-3 Newton ini gaya-gaya selalu berpasangan. Jika benda P 

mengerjakan gaya pada benda Q, maka benda Q akan mengerjakangaya pula pada benda 

P. Yang besarnya sama tapi arah berlawanan.  

Hukum Newton ke-3 tentang gerak ini dinamakan juga dengan hukum aksi-reaksi.  

Faksi = Freaksi 

Penjelasannya adalah bila benda P mengerjakan gaya pada benda Q dinamakan 

sebagai gaya aksi, sebaliknya bila benda Q mengerjakan gaya pada benda P dinamakan 

dengan gaya reaksi. Besar gaya aksi-reaksi selalu sama tetapi arah berlawanan.  

Konsep fisika dari aksi reaksi adalah sebagai berikut: 

 Pasangan aksi reaksi ada bila dua benda berinteraksi 

 Aksi reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda 

 Aksi reaksi sama besar tetapi berlawanan arah 

contoh pasangan gaya aksi reaksi adalah: 

 seorang anak memakai skate-board dan berdiri mengahadap tembok. Jika anak tersebut 

mendorong tembok (Faksi), maka tembok akan mendorong tangan dengan besar gaya 

yang sama tetapi berlawanan (Freaksi) sehingga anak tersebut terdorong ke belakang. 

 Saat palu besi memukul ujung paku berarti palu mengerjakan gaya pada ujung paku 

(Faksi) maka paku akan memberikan gaya pada palu (Freaksi) 

 Ketika kaki atlit renang menolak dinding tembok kolam renang (Faksi) maka tembok 

kolam renang kan mengerjakan gaya pada kaki perenang (Freaksi) sehingga perenang 

terdorong ke depan 

Terdapat kesalahan pemahaman diantara para siswa dalam mempelajari aksi reaksi 

diantaranya. Pasangan gaya berat dan gaya normal sering dikatakan sebagai aksi reaksi. 

Kenyataannya berdasarkan konsep bahwa gaya berat dengan gaya normal bukan bekerja 

pada dua benda yang berbeda tapi bekerja pada satu benda yang sama jadi 

pasangan gaya berat dan gaya normal bukan aksi reaksi. Yang merupakan pasanganaksi -

reaksi untuk sebuah benda yang di letakkan di atas meja adalah gaya berat atau gaya 

grafitasi benda yang ditarik bumi sebagai aksi maka benda pun akan menarik bumi 

sebagai gaya reaksi. 
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Gaya Normal (N) adalah gaya kontak yang bekerja dengan arah tegak lurus dengan bidang 

sentuh  jika dua benda bersentuhan. Contoh bila sebuah kotak di letakkan di atas meja 

maka permukaan meja akan mengerjakan gaya pada kotak. Contoh lain jalan akan 

memberikan gaya pada permukaan ban yang bersentuhan dengan jalan.  Pasangan gaya 

tarik gravitasi antar planet dan matahari juga termasuk pasangan gaya aksi reaksi. 

 

b.  Penerapan Hukum-Hukum Newton tentang gerak dalam Kehidupan  

Hukum-hukum Newton tentang gerak dapat menjelaskan beberapa peristiwa gerak dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, alasan mengapa pengendara mobil dianjurkan untuk 

menggunakan sabuk pengaman. Menurut Hukum I Newton suatu benda akan cenderung 

mempertahankan kedudukannya. Jika benda diam, cenderung tetap diam, dan jika benda 

bergerak cenderung terus bergerak. Ketika naik mobil ada dua kemungkinan yang terjadi, 

yaitu mobil diam tiba-tiba bergerak dan ketika melaju kencang tiba-tiba mobil direm 

mendadak. Pada kemungkinan pertama (mobil diam tiba-tiba bergerak), tidak terlalu 

berbahaya karena tubuh akan tertahan oleh jok mobil, tetapi pada kemungkinan kedua 

(mobil tiba-tiba di rem) sangat berbahaya karena tubuh akan cenderung bergerak dan jika 

tidak menggunakan sabuk pengaman tubuh bisa terhenyak pada dashboard mobil. 

Seseorang akan mengalami gaya tekan dasboard mobil sebesar 10 kali berat badannya jika 

dihentikan mendadak pada kelajuan 70 km/jam. 

Dengan menggunakan sabuk pengaman kecelakaan semacam itu dapat diminimalisiasi. 

Mobil-mobil terbaru selain dilengkapi sabuk pengaman, juga ditambah dengan balon udara 

yang akan menggembung jika terjadi tabrakan. Sabuk Pengaman Mengapa mobil perlu 

terus-menerus diinjak pedal gasnya agar kelajuan sepeda motor konstan? Selain gaya 

dorong mesin, mobil juga mengalami gaya-gaya gesekan baik dari mesin maupun udara. 

Menurut Hukum I Newton, agar benda bergerak dengan kelajuan konstan, resultan gaya 

harus sama dengan nol. Karena itu gaya gesekan ini harus diimbangi Ilmu Pengetahuan 

Alam 2 Paket 6 Penerapan Hukum-hukum Newton dalam Gerak 6 - 7 dengan gaya 

tarik/dorong mesin sepeda motor dengan cara digas. Ketika mobil bergerak dengan 

kelajuan konstan, gaya dorong mesin sama dengan gaya gesek. 
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Mobil dan Gaya Gesekan Mengapa sepeda balap dirancang seringan mungkin? Sepeda 

Balap Dibuat Seringan Mungkin Menurut Hukum II Newton semakin ringan sepeda yang 

digunakan, semakin sedikit gaya yang harus diberikan agar sepeda melaju dengan 

percepatan tertentu. Semakin ringan sepeda berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai 

kecepatan tertentu juga semakin cepat atau dapat dikatakan akselerasinya tinggi. Hal ini 

tentunya juga dapat menghemat tenaga bagi pembalap. Karena itu, sepeda balap dibuat 

dari bahan khusus yang sangat kuat, tetapi juga sangat ringan. Mengapa seorang karateka 

harus mempunyai kuda-kuda yang kokoh? Karateka dan Kuda-kudanya Menurut Hukum III 

Newton, setiap ada aksi selalu ada reaksi. Menurut Hukum I Newton, benda yang memiliki 

inersia besar akan sulit digerakkan dan kalau Ilmu Pengetahuan Alam 2 Paket 6 Penerapan 

Hukum-hukum Newton dalam Gerak 6 - 8 bergerak sulit dihentikan. 

Dengan kuda-kuda yang baik, seorang karateka seolah-olah menyatu dengan lantai 

sehingga inersianya besar. Dengan demikian, tidak mudah roboh ketika terpukul lawan. Apa 

sajakah aplikasi Hukum I, II dan III Newton dalam bidang pekerjaan? Hukum I, II dan III 

Newton amat diperlukan dalam berbagai bidang pekerjaan terutama yang berkaitan dengan 

mekanika. Perancangan dan konstruksi bangunan misalnya banyak memanfaatkan Hukum I 

dan III Newton tentang gerak karena konstruksi bangunan lebih banyak memerlukan kajian 

statika atau mekanika pada benda-benda diam. Sementara, para insinyur yang bekerja 

dengan benda-benda bergerak sering memerlukan perhitungan yang cermat terkait dengan 

penerapan Hukum II Newton tentang gerak. 

Berbagai Kegiatan Mekanika Beberapa contoh permasalahan mekanika yang lain antara lain 

sebagai berikut. Dua buah balok dihubungkan dengan sebuah tali ringan melalui sebuah 

katrol yang tanpa gesekan. Benda 50 kg terletak di atas lantai yang memiliki koefisien 

gesekan 0,2, sementara benda 30 kg tergantung di udara. Berapakah percepatan sistem 

benda? Gaya-gaya yang Bekerja pada Sebuah Benda dan Diagram Gayanya Ilmu 

Pengetahuan Alam 2 Paket 6 Penerapan Hukum-hukum Newton dalam Gerak 6 - 9 Karena 

terdapat gesekan antara balok 1 dan lantai, berlaku rumus: f N m g N ges = μ. = μ. . = 

0,2.50.9,8 = 98 m .a T 98N 1 = − Pada m2, berlaku rumus: g m .a 2 2 − = Jika dua buah 

persamaan tersebut dijumlahkan, akan didapatkan: 2,4 s2 m Jadi percepatan sistem benda 
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adalah 2,4 m/s2. Dua buah balok dihubungkan dengan sebuah tali ringan melalui sebuah 

katrol yang tanpa gesekan. 

Benda 50 kg terletak di atas lantai yang memiliki koefisien gesekan 0,8, sementara benda 30 

kg tergantung di udara. Berapakah percepatan sistem benda? Jawab Sketsa gaya-gaya yang 

bekerja pada sistem benda dapat digambarkan sebagai berikut. Gaya-gaya yang Bekerja 

pada Sebuah Benda dan Diagram Gayanya Karena terdapat ada gesekan antara balok 1 dan 

lantai, berlaku rumus: f N m g N ges = μ. = μ. . = 0,8.50.9,8 = 392 392N Pada m2, berlaku 

rumus: Jika dua buah persamaan tersebut dijumlahkan akan didapatkan: 1,2 s2 a = − m 

Meskipun secara matematis perhitungan tersebut benar, dalam kenyataannya tidak 

mungkin benda bergeser ke kiri. Inilah salah satu sifat gaya gesekan yang penting. Jika gaya 

tarik besarnya lebih kecil daripada gaya gesekan, Ilmu Pengetahuan Alam 2 Paket 6 

Penerapan Hukum-hukum Newton dalam Gerak 6 - 10 benda masih dalam keadaan diam. 

Jadi, karena gaya tarik 294 N sementara gaya gesekan statis maksimum adalah 392, 

sesungguhnya benda tetap diam. 

Menurut hukum I Newton, besarnya gaya gesekan adalah 294, yakni saling menghilangkan 

dengan gaya tarik yang disebabkan oleh benda 2. Balok A massanya 2 kg dan balok B 

massanya 3 kg terletak di atas lantai yang licin sempurna. Sistem Dua Buah Balok Dikenai 

Gaya Jika balok A mendapatkan gaya dorong sebesar 50 N, carilah: a) percepatan tiap-tiap 

balok! b) gaya aksi-reaksi antara balok A dan balok B! Jawab: Percepatan tiap-tiap balok 

dapat dihitung dari perbandingan gaya dengan keseluruhan massa sistem. 10 . 5 50 s2 N m 

m m a F A B = = + Σ = Jadi percepatan sistem benda adalah 10 m/s2. Untuk mencari gaya 

aksi reaksi antara kedua balok kita dapat menerapkan hukum II Newton untuk salah satu 

balok. Misalnya balok A resultan gaya adalah selisih gaya dorong dan gaya reaksi balok B ( 

BA f ). Pada balok A berlaku rumus: 2 50 50 BA A BA A f m f m a F − = − = Σ = f N BA 50 − = 

2.10 = 20 Jadi = 30 N Gaya tersebut sama dengan gaya yang diterima oleh balok B akibat 

aksi balok A Ilmu Pengetahuan Alam 2 Paket 6 Penerapan Hukum-hukum Newton dalam 

Gerak 6 - 11 Rangkuman 1. Permasalahan gerak dalam kehidupan sehari-hari dapat 

dijelaskan dengan menggunakan Hukum Newton tentang gerak. 2. Permasalahan gerak 

pada benda diam dan benda bergerak dengan kelajuan konstan dapat dianalisis dengan 
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Hukum-hukum Newton I tentang gerak. 3. Permasalahan gerak pada benda yang bergerak 

dengan percepatan konstan dapat dianalisis dengan Hukum-hukum Newton II tentang 

gerak. 4. Permasalahan yang terkait dengan hubungan antar benda-benda dapat dianalisis 

dengan Hukum-hukum Newton III tentang gerak. 

 

B. Sistem Energi Tubuh  

Setiap bentuk aktivitas yang memerlukan energi (tenaga) disebut sebagai kerja. Kerja yang 

dilakukan manusia dapat bersifat karya dan kerja yang bersifat olahraga. Energi merupakan 

prasyarat penting untuk suatu unjuk kerja fisik selama beraktivitas termasuk berlatih dan 

bertanding dan kedua jenis kerja tersebut memerlukan energi yang sama, yakni energi yang 

telah tersedia di dalam tubuh manusia. Pada dasarnya ada dua jenis sistem energi yang 

diperlukan dalam setiap aktivitas gerak manusia, yang secara garis besarnya dikelompokan 

menjadi (1) sistem energi anaerob, dan (2) sistem energi aerob. Kedua sistem energi 

tersebut tidak dapat dipisahkan secara mutlak selama aktivitas kerja otot berlangsung. 

Sistem energi merupakan serangkaian proses pemenuhan tenaga yang secara terus 

menerus dan saling silih berganti. Adapun letak perbedaan di antara kedua sistem energi 

tersebut adalah pada ada dan tidaknya bantuan oksigen (O2) selama proses pemenuhan 

kebutuhan energi berlangsung. 

Energi yang dirubah dari bahan makanan pada sel otot kedalam suatu ikatan energi tinggi 

yang dikenal dengan Adeninosin Triphosphat (ATP) yang tersimpan didalam sel otot, seperti 

namanya, ATP terdiri dari satu molekul edeninosin dan tiga molekul phosphate. Energi 

dibutuhkan untuk  kontraksi otot, dibebaskan dengan merubah ATP bertenaga tinggi ke ADP 

+ P (Adenosin diphospate + phosphate) (Mathews dan Fox, 1971). Sewaktu satu molekul 

phosphate dipecah, maka ADP +P dibentuk dari ATP dan energi yang dilepaskan. Persediaan 

ATP dalam sel otot sangat terbatas, walaupun begitu, suplai ATP harus secara 

berkesinambungan diganti lagi untuk memudahkan aktivitas fisik secara berkelanjutan. 

Penyediaan ATP dapat diganti melalui ketiga sistem energi, tergantung dari jenis kegiatan 

yang dilakukan. Ketiga sistem tersebut adalah (1). Sistem ATP-PC, (2) Sistem asam laktat dan 

(3) Sistem O2 atau oksigen. Kedua sistem pertama, mengganti ATP dengan sistem tanpa 
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oksigen dan dikenal dengan sistem anaerobik, sedangkan sistem ketiga menghasilkan ATP 

malalui bantuan oksigen atau lebih dikenal dengan sistem aerobik 

Sistem anaerob selama proses pemenuhan kebutuhan energinya tidak memerlukan 

bantuan oksigen (O2), namun menggunakan energi yang telah tersimpan di dalam otot. 

Sebaliknya, sistem energi aerob dalam proses pemenuhan energi untuk bergerak 

memerlukan bantuan oksigen (O2) yang diperoleh dengan cara menghirup udara yang ada 

disekitar dan diluar tubuh manusia melalui sistem pernapasan. 

Sistem Anaerob 

Kita mengetahui bahwa energi adalah sumber utama yang didapatkan melalui sumber 

makanan yang kita makan. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menggunakanya 

selama latihan, terutama pada proses kontraksi otot. Makanan yang kita makan tidak 

langsung digunakan untuk latihan atau kerja, namun ada sumber energi yang paling utama 

secara langsung dapat digunakan untuk berlatih adalah ATP (adenosine triphosphate) yang 

tersimpan dalam sel otot. Struktur ATP adalah sangat komplek, yaitu tersusun adeninosin 

dan tiga unsur phospate. 

 Secara umum sistem energi anaerob dapat dikelompokan lagi menjadi dua sistem, yaitu (1) 

anaerob alaktik dan (2) anaerob laktik. Sistem energi anaerob alaktik adalah sistem ATP-PC 

dan sistem anaerob laktik adalah sistem  glikolisis (asam laktat). Dalam proses pemenuhan 

kebutuhan energi, sistem anaerob alaktik tidak menghasilkan asam laktat, sebaliknya pada 

sistem energi anaerob alaktik dalam prosesnya menghasilkan asam laktat. Kedua sistem 

energi  tersebut sama-sama tidak memerlukan bantuan oksigen dalam proses pemenuhan 

energi. Pada setiap awal kerja otot, kebutuhan energi dipenuhi oleh persediaan ATP yang 

terdapat di dalam sel otot. Artinya sumber tenaga yang pertama kali dipakai dalam setiap 

bentuk aktivitas kerja otot adalah ATP, yang hanya mampu menopang kerja selama kira-kira 

5 detik bila tidak ada sistem energi yang lain. Agar kerja otot mampu berlangsung lebih lama 

lagi, maka diperlukan Phospo Creatin (PC) yang mampu memperpanjang kerja selama kira-

kira sampai dengan 10 detik. Namun apabila kerja masih harus berlangsung lebih lama lagi, 

maka kebutuhan energi yang diperlukan dipenuhi oleh sistem glikolisis atau asam laktat 
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(glikolisis anaerob). Sistem glikolisis anaerob mampu memperpanjang kerja selama kira-kira 

sampai dengan 120 detik. 

Selama berlangsungnya proses pemenuhan energi anaerob, di dalam jaringan otot dan 

darah akan terjadi timbunan asam laktat. Apabila timbunan asam laktat semakin banyak 

dan tidak mampu digenerasi lagi menjadi sumber energi (dalam proses sistem asam laktat), 

maka akan menyebabkan terjadinya kelelahan pada otot. Sehingga bila asam laktat didalam 

otot melebihi kapasitasnya akan menjadi sampah sisa pembakaran yang mengganggu 

proses pemenuhan energi dan kerja otot. Salah satu tanda dari kelelahan otot adalah 

terjadinya kejang otot (kram), yang disebabkan oleh tidak lancarnya proses regenarsi asam 

laktat didalam otot.  

Berikut ini disajikan ringkasan dari ciri-ciri sistem energi anaerobik alaktik dan laktik. 

Ciri-ciri sistem energi : 

a. Anaerobik Alaktik 

1. Intensitas kerja maksimal 

2. lama kerja kira-kira 10 detik 

3. Irama kerja ekplosif (cepat mendadak) 

4. Aktivitas menghasilkan Adheninosin diphospat (ADP) + energi 

b. Anaerob laktik 

1. Intensitas kerja maksimal 

2. lama kerja antara 10 sampai 120 detik 

3. Irama kerja eksplosif 

4. Aktivitas menghasilkan asam laktat dan energi 

 

Sistem Aerob 

Setelah proses pemenuhan energi berlangsung selama kira-kira 120 detik, maka asam laktat 

sudah tidak dapat digenerasi lagi menjadi sumber energi. Untuk itu, diperlukan oksigen (O2) 

untuk membantu proses regenarasi asam laktat menjadi sumber energi kembali. Oksigen 

(O2) diperoleh melalui sistem pernapasan, yakni dengan cara menghirup udara yang ada 

disekitar manusia. Oksigen yang masuk melalui sistem pernapasan digunakan untuk 



 

 
13 

 

membantu pemecahan senyawa glikogen dan karbohidrat. Sistem aerob ini digunakan 

untuk memulihkan ATP dan juga untuk meghasilkan energi selama kerja otot selanjutnya.  

Ciri-ciri sistem aerob 

1. Intensitas kerja sedang 

2. Lama kerja lebih dari 3 menit 

3. Irama gerak (kerja) lancara dan terus menerus (kontinyu) 

4. Selama aktivitas menghasilkan karbon dioksida + air (CO2+H2O) 

Perlu disampaikan bahwa tidak semua efek latihan dapat mengalami perubahan seperti apa 

yang telah kita susun dalam program latihan. Efek atau pengaruh latihan tergantung pada 

tipe latihan yang dilakukan dari program latihan-latihan anaerobik maupun aerobik adalah 

sebagai berikut. 

a. Perubahan Aerobik 

Terdapat tiga  perubahan yang terjadi pada latihan aerobik, terutama pada latihan 

endurance: 

1. Bertambahnya Myoglobin (pigmen yang mengikat oksigen)  

Pada otot-otot skelekton setelah melakukan latihan, misalnya pada latihan lari maka otot 

kaki yang banyak  mengalami perubahan. Dimana fungsi utama dari myoglobin membantu 

difusi oksigen dari membran sel ke mitokondria dimana digunakannya. 

2. Menaikan oksidasi karbohidrat (glikogen) 

Latihan olahraga meningkatkan kapasitas otot-otot skelekton untuk  memecahkan glikogen 

dengan adanya oksigen (oksidasi) menjadi CO2  + H2 O dengan produksi ATP, dengan kata 

lain kapasitas otot untuk mengadakan energi aerobik bertambah. 

3. Menaikan Oksidasi Lemak 

Seperti glikogen, oksidasi lemak menjadi CO2 + H2 O dengan produksi ATP dengan adanya 

oksigen akan bertambah dengan sebagai akibat latihan-latihan olahraga dimana lemak 

merupakan sumber terbesar dari otot skelekton selama melakukan latihan-latihan 

endurance. Kenaikan dalam mengoksidasi lemak merupakan keuntungan dalam 

meningkatkan penampilan latihan. 
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 Perubahan Anaerobik 

Perubahan aerobik pada otot skelekton yang disebabkan karena latihan olahraga adalah 

kenaikan kapasitas dari: 

1. Sistem phosphagen (ATP-PC). 

2. Anaerobik glikolisis, yaitu sistem asam laktat. 

Kenaikan kapasitas sistem phosphagen (ATP-PC). Kapasitas dari sistem ATP_PC naik, karena 

adanya 2 macam perubahan biokhemis, yaitu: 

a. bertambahnya simpanan ATP-PC dalam otot. 

b. Bertambahnya aktivitas enzim yang penting pada sistem ATP-PC. 

Simpanan ATP – PC di dalam otot ternyata dapat naik sampai 25 % setelah melakukan 

program latihan lari jarak jauh selama 7 bulan dengan frekuensi latihan 2-3 kali dalam 1 

minggu. Juga konsentrasi dari PC di dalam otot anak laki-laki berumur 11-13 tahun naik 

sampai 40 % setelah latihan selama 4 bulan. Karena phospagen merupakan sumber energi 

yang sangat cepat yang ada untuk otot. 

 

C. Psikologi Olahraga 

Psikologi merupakan pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup 

pada manusia/peserta didik baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya 

dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor 

yang meliputi perbuatan berbicara, berjalan, melompat, memukul dan lain sebgainya, 

sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain 

sebagainya. 

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa psikologi yaitu ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia/peserta didik, baik sebagai individu 

maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah 

laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak 

disadari. Dan manusia/peserta didik pada dasarnya merupakan proses-proses hidup multi 

demensi (hologram), dengan permasalahan tingkah laku dan bergerak karena pengaruh 

gaya eksternal maupun gaya internal. Gaya eksternal diartikan sebagai gaya yang timbul 
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dari pengalaman luar diri seseorang yang bergerak, sedangkan gaya internal adalah gaya 

yang timbul dari pengalaman dalalm diri seseorang yang bergerak. 

Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi 

faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar 

atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Psikologi olahraga merupakan salah satu 

dari tujuh sub-disiplin ilmu keolahragaan yang telah berkembang selain sport medicine, 

sport biomechanics, sport pedagogy, sport sociology, sport history dan sport philosophy.  

Pada hakekatnya tingkah laku manusia itu sangat luas, semua yang dialami dan dilakukan 

manusia merupakan tingkah laku. Semenjak bangun tidur sampai tidur kembali manusia 

dipenuhi oleh berbagai tingkah laku. Dengan demikian objek ilmu psikologi sangat luas. 

Karena luasnya objek yang dipelajari psikologi, maka dalam perkembangannya ilmu 

psikologi dapat dikelompokkan, diantaranya: psikologi perkembangan, psikologi 

pendidikan, psikologi olahraga, dan sebagainya. 

Psikologi pendidikan sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pendidikan manusia. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata 

pelajaran yang digunakan oleh guru dan peserta didik pun senang melakukannya, namun di 

sisi lain terlihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks pendidikan jasmani 

menekankan pada peserta didik, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Padahal 

pendidikan jasmani akan mendukung pengembengan olahraga “Quality Phisical Education 

Through Positive Sport Experiences”   

Elliot dkk (1999) menyatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan penerapan teori-teori 

psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran dan 

permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Dari tersebut di atas penulis 

menyimpulkan bahwa penerapan psikologi olahraga, dalam pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan (PJOK) mempelajari penerapan teori-praktek psikologi sesuai karakteristik 

remaja peserta didik dalam rangka pendidikan. Dalam psikologi pendidikan dibahas 

berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
https://id.wikipedia.org/wiki/Atlet
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sport_medicine&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sport_biomechanics&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sport_pedagogy&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sport_sociology&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sport_history&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sport_philosophy&action=edit&redlink=1
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Psikologi olahraga dengan psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia 

apa adanya sesuai karakteristiknya yang terlibat dalam proses pendidikan keseluruhan. 

Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ini ialah guru dan peserta didik, yang sudah 

matang dalam penghalusan pengembangan keterampilan gerak, akan dan sudah lepas dari 

remaja. Objek yang dibahas dalam psikologi adalah aktivitas jasmani dan olagraga serta 

tingkah laku peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku peserta 

didik yang dibelajarkan oleh guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga 

objek utama yang dibahas dalam psikologi pendidikan disini adalah masalah belajar, latihan 

dan pembelajaran, pada psikologi olahraga pada tubuh yang bergerak dengan kemauan 

yang muncul dari dalam psikisnya. 

Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada peserta 

didik sampai usia remaja menuju dewasa, oleh karena itu dalam psikologi pendidikan juga 

dibahas aspek-aspek psikis atau gejala kejiwaan yang terdapat pada peserta didik terutama 

ketika terlibat dalam proses belajar. Sedang menggunakan seluruh organ tubuh, otaot dan 

saraf/neuromuskuler pada aspek fisik dalam meteri fisiologis. 

Gejala-gejala Gangguan Psikologi pada Peserta Didik 

Tiap tingkat perkembangan berbeda karakteristiknya khususnya kelas I awal pada pola 

gerak sampai dengan perbaikan dan penghalusan keterampilan gerak untuk di sekolah. 

Setiap tingkat perkembangan memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu 

sama lain pada pola geraknya. Apabila seorang guru sudah memahami bahwa pada setiap 

tingkat perkembangan karakteristik anak itu berbeda, maka guru dalam pembelajaran PJOK 

akan menyesuaikan diri terhadap karakteristik peserta didiknya. Dengan demikian 

pelajaran oleh guru kepada para peserta didik akan berbeda di tiap-tiap peserta didik 

kelasnya. 

Perkembangan pada sport education yang seringkali absen dari pembelajaran pendidikan 

jasmani pada umumnya adalah: musim, anggota team, pertandingan/kompetisi formal, 

puncak pertandingan, catatan hasil, perayaan hasil kompetisi.  

1. Musim (season) dalam latihan dan kompetisi diakhiri kompetisi.  
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2. Anggota (team) agar semua peserta didik membentuk menjadi salah satu anggota team 

olahraga sampai satu musim selesai.  

3. Kompetisi formal mengandung tiga arti, yaitu: festival, meraih kompetensi, 

pertandingan pada level yang berurutan. Dilakukan berselang-seling dengan latihan dan 

format yang berbeda-beda: misal dua lawan dua, tiga lawan tiga dan seterusnya hingga 

pada tingkatan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik.  

4. Puncak pertandingan dalam pembelajaran permainan umumnya, pertandingan seperti 

ini sering dilakukan, namun setiap peserta didik belum tentu masuk anggota team 

sehingga terkadang lepas dari konteksnya (class meeting).  

5. Catatan hasil hal ini dilakukan dalam berbagai bentuk, dari mulai dai catatan masuk goal, 

tendangan ke goal, curang, kesalahan-kesalahan dsb, disesuaikan kemampuan peserta 

didik. Ini dilakukan peserta didik dan guru dijadikan feedback baik bagi individu maupun 

team.  

6. Perayaan hasil kompetisi ini upacaya penyerahan medali berguna meningkatkan makna 

dari partisipasi merupakan aspek sosial dari pengalaman yang dilakukan peserta didik. 

semua ini oleh Siedentop dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa proses 

pembelajaran pada umumnya tidak lengkap dalam mengajar peserta didik melalui 

olahraga, untuk itu diharapkan olahraga dapat diekstrakurikuler.  

Psikologi pendidikan memberikan sumbangan berupa pemahaman secara alami aktivitas 

belajar di ruang kelas. Psikologi pendidikan memberikan bekal kepada guru mengenai 

karakteristik siwa bukan manusia dewasa, karena mengenai umur, berat dan tinggi badan, 

kelainan fisik, penyakit bawaan, kondisi perubahan tubuh dan sebagainya dalm proses 

pembelajaran secara umum di ruang kelas dan mengembangkan teon yang lebih luas lagi di 

ruang kelas. Keberhasilan guru di dalam kelas disebabkan karena guru itu memahami atau 

mengerti betul tentang karakteristik anak didiknya. Anak didik  bukan benda tetapi 

merupakan manusia sebagai hologram yang memiliki pikiran, perasaan dan kemauan. Oleh 

karena itu dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dipandang sebagai subjek bukan 

sebagai objek. Dengan demikian pengetahuan tentang kondisi peserta didik di dalam kelas 

mutlak harus dipahami oleh seorang guru. 
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Psikologi memberikan pemahaman mengenai perbedaan individual. Di dunia ini tidak ada 

dua atau lebih individu yang sama. Demikian pula guru dalam tugasnya akan menghadapi 

para peserta didik di dalam kelas dengan berbagai variasi. Dengan demikian guru 

hendaknya memberikan pelayanan dengan gaya mengajar yang berbeda kepada semua 

peserta didik sesuai dengan karakteristiknya atau secara multilateral.    

Psikologi pendidikan juga memberikan pemahaman tentang model-model gaya mengajar 

yang efektif untuk peserta didik. Psikologi pendidikan mamberikan pengetahuan tentang 

cara mengajar yang tepat, dan mengembangkan pola mengajar dengan strategi-strategi 

baru. Dengan demikian seorang guru yang telah memahami pengetahuan psikologi 

pendidikan akan memahami model mana yang paling efektif dalam pelaksanaan tugas 

sebagai pendidik pengajar.   

Psikologi pendidikan memberikan sumbangan kepada guru sehingga mampu memahami 

problem anak didik dan memahami sebab-sebab timbuInya problem. Masalah, 

sesungguhnya  berbeda-beda dalam pengatasannya tergantung kepada  tingkat umur, latar 

belakang sosial ekonomi dan budaya. Pada akhirnya dengan memahami problem anak didik 

ini guru dapat membantu anak mengatasi problemnya.   

Dengan pengetahuan tentang kesehatan mental dalam psikologi pendidikan, guru akan 

dapat memahami beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya mental tidak sehat 

ataupun maladjusmen sehingga pada akhirnya guru dapat membantu memecahkan 

masalah yang dialami oleh para peserta didiknya dan mampu mempersiapkan para peserta 

didiknya sehingga memiliki  mental yang sehat. 

Penyusunan kurikulum hendaknya menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Prinsip ini 

menyatakan bahwa tiap-tiap tingkat umur berbeda tingkat perkembangannya. Pada setiap 

tingkat perkembangan, gaya mengajar harus diberikan berbeda model gaya mengajar yang 

terpilih pengajarannya, karena SMA pada pola gerak sampai penghalusan perbaikan 

keterampilan gerak. 
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Pemanfaatan Psikologi Olahraga dalam Pembelajaran PJOK 

Mencermati pembelajaran PJOK kenyataan yang ada bahwa pendidikan jasmani 

merupakan salah satu mata pelajaran yang digunakan oleh guru dan peserta didikpun 

senang bermain dan berolahraga, namun di sisi lain terlihat bahwa pembelajaran olahraga 

dalam konteks pendidikan jasmani tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan kepada peserta 

didik, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Hal ini siwa 

bergerak bukan karena hasil kemenangan dan ketentuan lainnya, namun bagaiman 

prosesnya peserta didik dalam pembelajaran dapat melakukan aktivitas yang tersedia. 

Sejak dini peserta didik sudah menyenangi gerak, karena manusia adalah mahluk yang 

bergerak. Setiap peserta didik akan berbeda minatnya, karena peserta didik yang baru 

berani keluar dari keluarganya dan masih tumbuh kembang, pada usia peserta didik ini 

dalam rangka pembentukan sejak dini. Dikarenakan masih dalam rangka pembentukan, 

maka peserta didik akan menentukan kemauannya sendiri dan juga setiap manusia atau 

peserta didikpun juga memiliki kemauan dari dalam pikirannya yang disebut dengan 

kualitas kesadaran.   

Kualitas kesadaran manusia ditentukan oleh mutu kemampuan: (1) untuk menyatakan 

kebutuhan, keinginan dan dorongan-dorongan, (2) untuk menggunakan segala daya, 

(belajar, berpikir, dan berlatih), (3) untuk memelihara dan mengendalikan diri dalam 

menanggulangi kekacauan batin, dan (4) untuk memperoleh dan menguasai reaksi bela diri 

yang efektif dalam menghadapi tantangan badaniah dan batiniah” (Mahar Mardjono, 

Priguna Sidharta, 1988; 208). 

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk mendorong 

pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan 

penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial), 

serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. (Peraturan Mendiknas No. 22. 

Tahun 2006). 
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D. Sosiologi Olahraga 

1. Definisi Sosiologi 

a. Sosial, sosial dapat berarti kemasyarakatan. 

1) struktur sosial - urutan derajat kelas sosial dalam masyarakat mulai dari terendah 

sampai tertinggi. Contoh: kasta. 

2) diferensiasi sosial - suatu sistem kelas sosial dengan sistem linear atau tanpa 

membeda-bedakan tinggi-rendahnya kelas sosial itu sendiri. Contoh: agama. 

3) integrasi sosial - pembauran dalam masyarakat, bisa berbentuk asimilasi, akulturasi, 

kerjasama, maupun akomodasi. 

b. Sosialisasi  

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan 

aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. 

Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). 

Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh 

individu. 

1) Tipe sosialisasi 

Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. contoh, 

standar 'apakah seseorang itu baik atau tidak' di sekolah dengan di kelompok 

sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila 

nilai ulangannya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. 

Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider 

dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak 

terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Formal 

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut 

ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan 

pendidikan militer. 

b) Informal 
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Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat 

kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan 

kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. 

Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada 

pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di 

lingkungannya. Dalam lingkungan formal seperti di sekolah, seorang siswa 

bergaul dengan teman sekolahnya dan berinteraksi dengan guru dan karyawan 

sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, ia mengalami proses sosialisasi. dengan 

adanya proses soialisasi tersebut, siswa akan disadarkan tentang peranan apa 

yang harus ia lakukan. Siswa juga diharapkan mempunyai kesadaran dalam 

dirinya untuk menilai dirinya sendiri. Misalnya, apakah saya ini termasuk anak 

yang baik dan disukai teman atau tidak? Apakah perliaku saya sudah pantas atau 

tidak? 

Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun 

hasilnya sangat sulit untuk dipisah-pisahkan karena individu biasanya mendapat 

sosialisasi formal dan informal sekaligus. 

2) Proses Sosisalisasi  

a) Agen Sosial  

Anak belajar berperilaku melalui social learning. Yang termasuk agen sosial 

adalah guru, pelatih, teman sejawat, anggota keluarga dan atlet ternama. Faktor 

yang mempengaruhi tingkat partisipasi pria dan wanita dalam olahraga :  

 Proses untuk memperlakukan anak pria dengan wanita dalam cara yang 

berbeda.  

 Pengaruh langsung dari sikap perlakuan orang tua, termasuk masyarakat luas. 

b) Situasi Sosial 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap partisipasi dalam olahraga dan 

keterampilan berolahraga ialah lingkungan fiskal dimana kegiatan bermain atau 

berolahraga dilakukan.  

c) Karakteristik Personal 
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Bagaimana persepsi anak tentang kemampuan nya dalam olahraga dianggap 

berpengaruh terhadap keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. 

3) Konsep Diri 

Cooley lebih menekankan peranan interaksi dalam teorinya. Menurut dia, Konsep 

Diri (self concept) seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. 

Sesuatu yang kemudian disebut looking-glass self terbentuk melalui tiga tahapan 

sebagai berikut. 

a) Kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. 

Seorang anak merasa dirinya sebagai anak yang paling hebat dan yang paling 

pintar karena sang anak memiliki prestasi di kelas dan selalu menang di berbagai 

lomba. 

b) Kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. 

Dengan pandangan bahwa si anak adalah anak yang hebat, sang anak 

membayangkan pandangan orang lain terhadapnya. Ia merasa orang lain selalu 

memuji dia, selalu percaya pada tindakannya. Perasaan ini bisa muncul dari 

perlakuan orang terhadap dirinya. MIsalnya, gurunya selalu mengikutsertakan 

dirinya dalam berbagai lomba atau orang tuanya selalu memamerkannya kepada 

orang lain. Ingatlah bahwa pandangan ini belum tentu benar. Sang anak mungkin 

merasa dirinya hebat padahal bila dibandingkan dengan orang lain, ia tidak ada 

apa-apanya. Perasaan hebat ini bisa jadi menurun kalau sang anak memperoleh 

informasi dari orang lain bahwa ada anak yang lebih hebat dari dia. 

c) Bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut. 

Dengan adanya penilaian bahwa sang anak adalah anak yang hebat, timbul 

perasaan bangga dan penuh percaya diri. 

Ketiga tahapan di atas berkaitan erat dengan teori labeling, dimana seseorang 

akan berusaha memainkan peran sosial sesuai dengan apa penilaian orang 

terhadapnya. Jika seorang anak dicap "nakal", maka ada kemungkinan ia akan 

memainkan peran sebagai "anak nakal" sesuai dengan penilaian orang 

terhadapnya, walaupun penilaian itu belum tentu kebenarannya. 
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c. Sosiologi 

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang berarti kawan, teman sedangkan 

Logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan dan diungkapkan pertama 

kalinya dalam buku yang berjudul "Cours De Philosophie Positive" karangan August 

Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya 

sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. 

Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki 

kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, 

perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok 

yang dibangunnya. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan 

kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di kontrol 

secara kritis oleh orang lain atau umum. 

Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena masyarakat yang dipandang dari sudut 

hubungan antar manusia yang terwujud dalam suatu proses sosial yang didalamnya 

melibatkan dan memunculkan struktur sosial, nilai, norma, pranata, peranan, status, 

individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat, sosiologi telah memberi kontribusi 

pada disiplin ilmu lain untuk keperluan praktis dalam mengkaji dan memecahkan 

masalah yang muncul. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai landasan dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan disiplin 

ilmu terkait. 

 

E. Tahapan Perkembangan Gerak 

1. Konsep Perkembangan Gerak 

Pada dasarnya perkembangan mencakup dua unsur yaitu kematangan dan pertumbuhan. 

Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran 

yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari 

perkembangan. Sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada 

perkembangan manusia. 
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Perkembangan motorik secara konsep diartikan sebagai istilah umum untuk berbagai 

bentuk perilaku gerak manusia. Sedangkan psikomotorik lebih khusus  digunakan pada 

domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi motorik 

memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pada psikomotorik. Perkembangan merupakan 

istilah umum yang mengacu pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir 

hayat. Pertumbuhan adalah aspek struktural dari perkembangan. Sedangkan kematangan 

berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan. Dengan demikian, perkembangan 

meliputi semua aspek dari perilaku manusia, dan hasilnya dipisahkan kedalam periode usia. 

Dukungan pertumbuhan terhadap perkembangan sepanjang hidup merupakan sesuatu 

yang berarti. 

Perkembangan  motorik  adalah  suatu  perubahan  dalam  perilaku gerak  yang 

memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Perkembangan 

motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang 

melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan 

perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lain. 

Perkembangan motorik dapat didefiniskan sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang 

merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Perkembangan 

motorik lebih memperhatikan pada gerak yang dihasilkan (movemen tproduct). 

Perkembangan  motorik juga lebih menekankan pada proses gerak (movement process). 

Beberapa pakar berpendapat bahwa perkembangan motorik juga dapat didefinisikan 

sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi (infancy) 

sampai masa dewasa (adult hood) serta  melibatkan berbagai aspek perilaku manusia.  

Pada usia ini anak Sekolah Menengah Atas (SMA) berada pada periode adolesensi, dimana 

pertumbuhan berlangsung sangat pesat karena dipengaruhi oleh kerja hormonal. Pada 

masa adolesensi ditandai dengan perkembangan seksualitas remaja, yaitu dapat dilihat 

dengan ciri seks primer dan seks sekunder. Ciri seksualitas primer dibedakan melalui jenis 

kelamin, yaitu pris dan wanita. Pada remaja pria ditandai dengan berfungsinya organ 

reproduksi, seperti adanya mimpi basah. Hal ini terjadi akibat testis mulai memproduksi 

sperma. Sperma yang telah dikeluarkan karena pada kantungnya telah penuh. Sementara 
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pada remaja putri ditandai dengan adanya peristiwa menstruasi (manarche) yang menandai 

bahwa seseorang siap untuk hamil. 

Ciri-ciri seks skunder pada laki-laki ditandai dengan berubahnya otot-otot tubuh, lengan, 

dada, paha, dan kaki tumbuh lebih kuat dibandingkan pada masa sebelumnya. Terjadi 

perubahan suara, kulit menjadaoi lebih kasar dan pori-pori meluas sedangkan pada remaja 

putri ditandai dengan membesarnya pinggul, buah dada, dan puting susu semakin 

menonjol. Terjadinya perubahan suara ketika dibandingkan dengan suara masa anak-anak 

menjadi lebih merdu (melodious). Kelenjar keringat menjadi lebih aktif. 

Pada umumnya siswa SMA tidak jauh berbeda dengan siswa Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Namun pada usia SMA kemampuan motoriknya sudah mulai meningkat jika 

dibandingkan dengan siswa SMP. Kemampuan dalam melakukan gerakan pada umumnya 

sudah lebih baik, oleh karena pemahaman mereka tentang gerak sudah lebih baik termasuk 

mengetahui cara untuk melakukan gerakan dari awalan, impact, dan juga akhiran gerakan 

agar hasil dapat lebih efektif dan efisien. Dengan demikian gerakan siswa SMA sudah 

terlihat padu dan menarik. 

Perubahan-perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolesensi cenderung mengikuti 

perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan, dan fungsi fisiologis. Perubahan-

perubahan dalam hal penampilan keterampilan gerak dasar antara pria dan wanita semakin 

meningkat. Anak laki-laki terus mengalami peningkatan yang berarti sedangkan pada wanita 

menunjukkan peningkatan yagn tidak begitu mencolok/signifikan dan bahkan menurun 

setelah umur menstruasi. Hal tersebut dapat diamati melalui beberapa kegiatan, seperti 

lari, lompat jauh tanpa awalan, dan aktivitas fisik lainnya. Anak perempuan akan mengalami 

hasil maksimal dalam lari pada usia 13 tahun yaitu masa SMP dan mengalami mangalami 

sedikit peningkatan pada usia selanjutnya. Kecepatan pertumbuhan pada laki-laki mampu 

memberikan keuntungan dalam ukuran dan bentuk tubuh, kekuatan, dan fungsi fisiologis 

yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas fisik selama masa adelosensi. 

Koordinasi gerak pada anak laki-laki pada awal pubertas mengalami perubahan sedikit 

sekali, tetapi setelah itu perkembangannya semakin cepat. Sedangkan pada anak 

perempuan tidak berkembangan setelah umur 14 tahun. Kelincahannya kurang baik 
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dibandingkan dengan wanita muda atau anak-anak, tetapi gerakan akrobatik yang 

memerlukan keseimbangan statis dan kontrol, wanita dewasa lebih dapat menjaga 

posisinya. 

Dalam hal peningkatan keterampilan gerak masa sebelum adolesensi dan pada masa 

adolesensi merupakan peningkatan penampilan gerak, seperti lari cepat, lari jarak jauh, 

lompat tinggi, dan aktivitas fisik lainnya. Peningkatan secara kuntitatif dalam peningkatan 

dalam penampilan gerak sebelum masa adolesensi sampai adolesensi yaitu: lari (running), 

lompat (jumping) dan lempar (throwing). Sebagian besar penelitian menyebutkan bahwa 

usia untuk belajar gerak yang paling tepat adalah masa sebeluim adolesensi. Sebagian besar 

keterampilan dasar dan minat terhadap keterampilan gerak ditemukan pada usia 12 tahun 

atau sebelumnya. Masa kanak-kanak merupakan waktu untuk belajar keterampilan dasar, 

sedangkan masa adolesensi merupakan masa penyempurnaan dan penghalusan serta 

mempelajari berbagai macam variasi keterampilan gerak. 

Masa adolesensi merupakan masa yang paling baik untuk pengembangan secara optimal 

kesehatan seseorang yang berhubungan dengan kesegaran jasmani. Pengembangan yang 

terjadi merupakan perubahan-perubahan dalam peningkatan luasnya otot dan ukuran 

badan pada semua jenis kelamin. Latihan yang berfungsi untuk peningkatan daya tahan 

paru dan jantung labih baik dimulai sejak awal, dan peningkatan pada masa adolesensi lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan masa dewasa, dengan kata lain fungsi kardiovaskuler 

berkembang lebih cepat dengan melakukan latihan pada masa adolesensi. 

Perkembangan gerak sangat penting dalam perkembangan keterampilan anak secara 

keseluruhan. Perkembangan gerak anak dibagi jadi dua komponen, yaitu: 

a. Perkembangan Perbaikan/Penghalusan Gerak Dasar 

Tahap perkembangan fisik pada masa remaja adalah pengembangan 

perbaikan/penghalusan gerak dasar. Harrow (1972: 52) mengemukakan bahwa gerak 

dasar merupakan pola gerak yang inheren yang membentuk dasar-dasar untuk 

keterampilan gerak yang kompleks, yang meliputi (a) gerak lokomotor; (b) gerak non 

lokomotor; dan (c) gerak manipulatif. 
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Pate, Mc Clenaghan, dan Rotella (1979: 185), mengemukakan bahwa urutan rangkaian 

perkembangan motorik dapat digunakan model tahap-tahap. Perkembangan motorik 

dapat dibagi menjadi dua periode utama, yaitu: (a) tahap pra keterampilan; dan (b) tahap 

keterampilan. 

Kaitannya dengan anak remaja, maka perkembangan motorik usia remaja pada 

perbaikan/penghalusan gerak dasar dalam “tahap keterampilan”. Tahap ini terdiri dari 

urutan perkembangan motorik, yaitu: 

1) Gerak refleks dan integrasi sensori, yang berkembang pada masa bayi; dan 

2) Perkembangan gerak dasar, yang berkembang pada masa kanak-kanak; 

3) Menuju kesempurnaan gerak melalui perbaikan/penghalusan gerak dasar (kelanjutan 

dari teori: Pae, Rotella, dan McClenaghan, 1979: 185). 

Permulaan dari pola gaya berjalan yang meningkat menandai permulaan perkembangan 

pola gerak dasar. Pola lari, melompat, melempar, menangkap dan memukul diperbaiki 

dari gerakan awal yang tidak teratur ke dalam pola yang teratur dan keterampilan tinggi. 

Pada masa kanak-kanak awal melewati beberapa tingkatan yang jelas dapat diamati 

dalam memperoleh kematangan dan pola gerak yang efisien. 

Perkembangan gerak selama dua tingkatan pertama (gerak refleks dan integrasi sensori) 

sangat tergantung pada proses kematangan. Kemajuan yang terjadi disebabkan sebagai 

akibat bertambahnya usia dan tidak terlalu tergantung dari pengalaman anak. Tingkatan 

pola gerak dasar menandai peralihan yang cepat dari perkembangan yang berdasarkan 

kematangan menuju suatu proses yang sangat tergantung pada pembelajaran. 

Pengalaman gerak selama masa kanak-kanak awal tampaknya sangat mempengaruhi 

kualitas perkembangan. Pada masa ini anak dapat diberi kegiatan yang sangat 

bervariasi. Variasi pengalaman yang luas membantu anak dalam mengembangkan dasar 

yang kuat untuk memperbaiki keterampilan olahraga yang akan datang. Spesialisai dini 

selama periode ini seringkali mengakibatkan perkembangan kemampuan khusus hanya 

menyangkut kegiatan itu saja dan mengalahkan semua keterampilan yang lain. 

Pendekatan ini mempunyai pengaruh negatif pada pengembangan pelaku yang serba 

bisa (Pate, Rotella, dan McClenaghan, 1979: 204). 
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b. Pola Gerak Dasar 

1) Keterampilan Lokomotor (Locomotor skills) 

Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari 

satu empat ke tempat yang lain. Sebagian besar keterampilan lokomotor berkembang 

dari hasil dari tingkat kematangan tertentu, namun latihan dan pengalaman juga 

penting untuk mencapai kecakapan yang matang. Keterampilan lokomotor misalnya 

berlari cepat, mencongklang, meluncur, dan melompat lebih sulit dilakukan karena 

merupakan kombinasi dari pola-pola gerak dasar yang lain. Keterampilan lokomotor 

membentuk dasar atau landasan koordinasi gerak kasar (gross skill) dan melibatkan 

gerak otot besar. 

 

2) Keterampilan Nonlokomotor (Non Locomotor skills) 

Keterampilan nonlokomotor disebut juga keterampilan stabilitas (stability skill), 

didefinisikan sebagai gerakan-gerakan yang dilakukan dengan gerakan yang 

memerlukan dasar-dasar penyangga yang minimal atau tidak memerlukan penyangga 

sama sekali atau gerak tidak berpindah tempat, misalnya gerakan berbelok-belok, 

menekuk, mengayun, bergoyang. Kemampuan melaksanakan keterampilan ini paralel 

dengan penguasaan keterampilan lokomotor. 

3) Keterampilan Manipulaif (Manipulative skills) 

Keterampilan manipulatif didefinisikan sebagai keterampilan yang melibatkan 

pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu, terutama dengan menggunakan 

tangan atau kaki. Ada dua klasifikasi keterampilan manipulatif, yaitu (1) keterampilan 

reseptif (receptive skil); dan (2) keterampilan propulsif (propulsive skill). Keterampilan 

reseptif melibatkan gerakan menerima objek, misalnya menangkap, menjerat, 

sedangkan keterampilan propulsif bercirikan dengan suatu kegiatan yang membutuhkan 

gaya atau tenaga pada objek tertentu, misalnya melempar, memukul, menendang. 

Walaupun sebagian besar keterampilan manipulatif menggunakan tangan dan kaki, 

tetapi bagian-bagian tubuh yang lain juga dapat digunakan. Manipulasi terhadap objek 

tertentu mengarah pada koordinasi mata-tangan dan mata-kaki yang lebih baik, 
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terutama penting untuk gerakan-gerakan yang mengikuti jalan atau alur (tracking) pada 

tempat terentu. 

Keterampilan manipulatif merupakan dasar-dasar dari berbagai keterampilan 

permainan (game skill). Gerakan yang memerlukan tenaga, seperti melempar, memukul, 

dan menendang dan gerakan menerima objek, seperti menangkap merupakan 

keterampilan yang penting yang dapat diajarkan dengan menggunakan berbagai jenis 

bola. Gerakan melambungkan atau mengarahkan objek yang melayang, seperti bola voli 

merupakan bentuk keterampilan manipulatif lain yang sangat penting. Kontrol terhadap 

suatu objek yang dilakukan secara terus menerus, seperti menggunakan tongkat atau 

simpai juga merupakan aktivitas manipulatif. 

 

c. Klasifikasi Keterampilan gerak 

Pengklasifikasian keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut 

pandang, berikut ini disajikan beberapa klasifikasi keterampilan gerak:  

1) Berdasarkan kecermatan gerak 

2) Perbedaan titik awal dan titik akhir 

3) Stabilitas lingkungan  

Uraian mengenai tiap klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan 

Ketererampilan gerak dapat dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. 

Kecermatan pelaksanaan gerakan dapat ditentukan antara lain oleh jenis  otot-otot yang 

terlibat. Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan jenis otot-otot halus. 

Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak 

dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu: 

(a) Keterampilan gerak agal (gross motor skills) 

Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan 

otot-otot besar sebagai basis utama gerakan, contohnya antara lain keterampilan 

gerak loncat tinggi dan lempar lembing.  
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Pada keterampilan gerak agal diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara 

keseluruhan, sedang pada keterampilan gerak halus  hanya melibatkan sebagian  

dari anggota badan yang digerakan oleh otot-otot halus. 

(b) Keterampilan gerak halus (fine motor skills) 

Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan 

otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. contohnya antara lain adalah 

keterampilan gerak menarik  pelatuk senapan dan pelepasan busur dalam 

memanah. 

  

Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir 

Apabila diperlukan, gerakan keterampilan ada yang dengan mudah dapat diketahui 

bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya, tetapi ada juga yang susah diketahui. 

Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3 

kategori, yaitu: 

a) Keterampilan gerak diskret (discrete motor skill) 

Keterampilan gerak diskret adalah keterampilan gerak di mana dalam 

pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. 

Contohnya adalah gerakan berguling kedepan satu kali. titik awal gerakan adalah 

pada saat pelaku berjongkok dan meletakan kedua telapak tangan dan tengkuknya 

ke matras, sedangkan titik akhirnya adalah pada saat pelaku sudah dalam keadaan 

jongkok kembali. 

b) Keterampilan gerak serial (serial motor skill) 

Keterampilan gerak serial adalah  keterampilan gerak diskret yang dilakukan 

beberapa kali secara berlanjut. Contohnya gerakan berguling ke depan beberapa 

kali. 

c) Keterampilan gerak kontinyu (continuous motor skill) 

Keterampilan gerak kontinyu adalah keterampilan  gerak yang tidak dapat dengan 

mudah  ditandai titik awal dan akhir dari gerakannya. Contohnya adalah 

keterampilann gerak bermain tenis atau permainan olahraga lainnya. Di sini titik 
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awal dan akhir tidak mudah untuk diketahui karena merupakan rangkaian dari 

bermacan-macam rangkaian gerakan. 

Pada keterampilan gerak kontinyu, untuk melaksanakannya lebih dipengaruhi oleh 

kemamuan sipelaku  dan nstimulus eksternal. dibandingkan  dengan pengaruh 

bentuk gerakannya sendiri. Misalnya pada saat menggiring bola, yang menentukan 

adalah keadaan bola dan maunya si pelaku untuk menggiringnya, sedang bentuk 

gerakkannya sendiri dapat berubah-ubah atau tidak berpaku pada bentuk gerakan 

tertentu yang baku. 

Klasifikasi  berdasarkan stabilitas lingkungan 

Di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan, ada kalanya pelaku menghadapi 

kondisi lingkunagn yang  tidak berubah-ubah ada kalanya berubah-ubah. Berdasarkan 

keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan nketerampilan dapat dikategorikan 

menjadi 2 yaitu: 

a) Ketrampilan tertutup (clossed skill) 

Keterampilan tertutup adalah keterampilan gerak dimana pelaksanaannya terjadi 

pada kondisi lingkungan yang tidak berubah, dan stimulus gerakannya timbul dari 

dalam diri si pelaku sendiri. Contohnya adalah dalam melakukan gerakan 

mengguling pada senam lantai, dalam gerakanj ini pelaku memulainya setelah siap 

untuk melakukannya, adan bergerak berdasarkan apa yang direncanakannya. 

b) Ketrampilan Terbuka  (open skill) 

Keterampilan terbuka adalah keterampilan gerak dimana dalam pelaksanaannya 

terjadai pada konsisi lingkungan yang berubah- ubah, dan pelaku bergerak 

menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi 

lingkungan dapat bersifat temporal dan bisa bersifat spesial. Contohnya adalah 

dalam melakukan gerakan memukul bola yang dilambungkan. Dalam gerakan ini 

pelaku memukul bola dengan menyesuaikan dengan kondisi bolanya agar pukulanya 

mengena. Pelaku dipaksa untuk mengamati kecepatan, arah, an jarak bola; 

kemudian menyesuaikan pukulanya. 
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2. Pengembangan Belajar Gerak dan Manfaatnya dalam PJOK  

Pendekatan yang digunakan adalah “Metode Guru Merancang dan Memprogram Sendiri”. 

Metode ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa salah satu fungsi guru adalah sebagai 

perancang (designer), pembuat program (programmer), dan pengembang (developer) 

program pembelajaran. Guru diharapkan mampu merencanakan program pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kondisi anak, tempat, maupun kondisi lain yang dapat 

mempengaruhi pembelajaran. Fungsi guru tersebut masih dirasakan sangat lemah, karena 

guru cenderung berfungsi sebagai pekerja (worker), bukan sebagai pembuat program 

pembelajaran. 

Fungsi guru sebagai pekerja cenderung kurang kreatif, kurang berkembang, dan bersifat 

statis, karena hanya mengandalkan apa yang ada. Sebaliknya, fungsi guru sebagai 

peranacang atau pembuat program cenderung lebih kreatif dan dinamis. 

Dalam menyusun program latihan fisik atau pengembangan gerak harus 

mempertimbangkan komponen-komponen, yaitu (1) tujuan; (2) tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan anak (kemampuan gerak); (3) komponen fisik; dan (4) disesuaikan dengan 

dunia anak (metode).  

1) Penentuan Tujuan 

Pembelajaran pendidikan jasmani tidak hanya bertujuan mengembangkan aspek 

psikomotor atau fisik, tetapi juga aspek kognitif dan afektif. Menentukan tujuan yang 

dimaksud adalah menentukan hasil atau sasaran yang ingin dicapai atau ingin 

ditingkatkan.  

Ada dua tujuan yang dapat dirumuskan, yaiu (1) tujuan utama (main effect); dan (2) 

tujuan penyerta (nurturant effect). Tujuan utama berkaitan dengan aspek psikomotor 

atau fisik, yaitu keterampilan gerak dan unsur-unsur fisik (kecepatan, kekuatan, daya 

tahan, kelincahan dan unsur fisik lainya). Tujuan penyerta berkaitan dengan dampak 

atau pengaruh yang diakibatkan karena melakukan aktivitas fisik, seperti unsur-unsur 

kerjasama, menghargai orang lain, mengendalikan diri, sportif, pemecahan masalah, dan 

lain-lain. 
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2) Penyusunan program  

Dilihat dari sudut tingkat pertumbuhan dan perkembangan, anak usia antara 6 - 12 

tahun memiliki tingkat kemampuan gerak dasar dan dilanjutkan usia 13 - 15 serta usia 

16 - 18 dalam rangka pembentukan pada Pendidikan jasmani. Oleh karena itu, 

penyusunan program aktivitas fisik anak harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan tersebut. Secara umum gambaran perbedaan antar peserta didik harus 

dijadikan landasan untuk penyusunan program pengembangan pola gerak dasar. Setiap 

peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk mempelajarai gerakan 

keterampilan.  

Perbedaan kemampuan terjadi terutama karena kualitas fisik yang berbeda beda, dan 

perbedaan kualitas fisik terjadi karena pengalaman yang berbeda-beda. Setiap peserta 

didik tidak ada yang makan makanan yang sama, tidak ada yang melakukan aktivitas  

dengan kondisi yang sama, tidak ada yang beristirahat dengan kondisi yang sama, tidak 

ada yang mengalami sakit dengan derajat yang sama, dan sebagainya. Kondisi  yang unik 

pada setiap peserta didik mengakibatkan terjadinya kemampuan yang berbeda-beda. 

Perbedaan individu bukan hanya yang berkaitan dengan unsur fisik, tetapi juga dalam 

aspek psikologis. Tidak ada satupun peserta didik yang mempunyai watak atau sifat 

kepribadian dan tingkat kecerdasan  yang sama dengan peserta didik lain, termasuk 

anak kembar sekalipun. Yang ada hanya kemirip-miripan dan bukan sama persis satu 

dengan yang lainnya. 

Dengan kenyataan bahwa tidak seorangpun peserta didik yang sama satu dengan yang 

lainya  baik dalam aspek fisik ataupun aspek psikologis, maka pada dasarnya setiap 

orang memerlukan perlakuan yang berbeda-beda didalam proses pembelajaran agar 

masing-masing dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, 

prinsip ini berlaku juga dalam proses belajar gerak. 

Di dalam proses belajar mengajar gerak penjasorkes di sekolah, di mana pada umumnya  

seorang guru harus mengajar peserta didik yang jumlahnya kadang-kadang 40 bahkan 

lebih, tentunya tidak memungkinkan bagi guru untuk memberikan perlakuan kepada 

peserta didik dengan program yang  berbeda-beda. Pada umumnya, dalam kondisi 
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seperti itu guru memberikan perlakuan atau kondisi  belajar berdasarkan kemampuan 

rata-rata peserta didik. Bagi yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata materi 

pelajaran yang kurang memberikan beban atau tantangan  sesuai tujuan pembelajaran 

maka materi ajar dapat  dikuasai dengan mudah, juga sebaliknya, bagi peserta didik 

dengan kemampuan dibawah rata-rata, materi ajar yang diberikan dapat terasa berat 

sehingga menjadi sulit untuk dikuasai atau sulit untuk mencapai kemajuan. 

3) Analisis  Kemampuan Gerak  

Kemampuan fisik dapat tercermin dalam komponen fisik yang  terdiri dari daya tahan, 

kecepatan, kekuatan, kelincahan, Kelentukan, keseimbangan, komposisi tubuh dan 

kordinasi. Kemampuan gerak dasar meliputi, kemampuan gerak lokomotor, stabilitas 

dan gerak manipulasi. Masing-masing kemampuan gerak ini memiliki unsur-unsur yang 

berbeda, dari komponen kemampuan gerak tersebut, kemudian diidentifikasi, dianalisis, 

dan dipilih  yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Demikian juga untuk komponen fisik perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dipilih yang 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah komponen kemampuan gerak dan 

kemampuan fisik diidentifikasi, dianalisis, dan dipilih, maka langkah selanjutnya 

dikembangkan dalam bentuk program pelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

 

2. Karakteristik Gerak Anak Sesuai dengan Tahap Perkembangannya 

Pemahaman terhadap tahap dan prinsip-prinsip perkembangan sangat membantu Anda 

sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani. Terkait dengan tahap perkembangan menurut 

Gallahue, karakteristik gerak anak dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Tahap Gerakan Refleksif  

Gerakan yang pertama kali dilakukan oleh janin bersifat refleksif. Refleks adalah gerakan 

yang bersifat tidak sengaja yang membentuk dasar tahap perkembangan motorik. Gerak 

refleksif pada janin dan bayi yang baru lahir dianggap sebagai fase pertama dari 

perkembangan motorik. Perilaku refleksi dikendalikan subkortikal.Gerak ini muncul lebih 
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dahulu dan bekerja bersama-sama dengan perkembangan gerak awal (Abdul Kadir Ateng, 

1992:128). 

Macam gerak reflek; refleksif sederhana (contoh: bayi mencari dan menyusu) dan 

refleksif postural adalah bentuk kedua dari gerakan tanpa disengaja/ kelihatannya 

disengaja (contoh: menggenggam pada tangan).   

b. Tahap Gerakan Kasar 

Tahap Hambatan Refleks (tahap hambatan refleks pada tahap pergerakan dasar mungkin 

dianggap sebagai permulaan kelahiran) dan tahap Pra-awas (setelah berumur sekitar 1 

tahun, anak-anak mulai melakukan ketelitian dan pengawasan terhadap gerakan 

mereka). 

c. Tahap Gerakan Dasar  

Kemampuan gerakan dasar pada anak-anak merupakan hasil pertumbuhan tahap 

perkembangan dasar pada bayi. Tahap perkembangan motorik tersebut adalah; tahap 

awal, (menyajikan tujuan pertama anak-anak ketika berusaha untuk menampilkan 

kemampuan dasar), tahap dasar, (meliputi kontrol yang lebih besar dan koordinasi ritme 

gerakan dasar yang lebih baik), tahap dewasa/ matang), (karakteristk gerakan efisien, 

terkoordinasi dan terkontrol). 

d. Tahapan Gerakan Khusus 

Pada tahap ini sudah terbentuk dasar keterampilan stabilitas, lokomotor dan manipulasi 

yang sudah di kombinasi dan kolaborasi dengan beberapa jenis keterampilan. 

Kemampuan gerakan khusus adalah perkembangan dari fase gerakan dasar. Selama fase 

ini, gerakan menjadi alat yang diterapkan pada berbagai kegiatan gerakan yang komplek 

untuk hidup sehari-hari, seperti rekreasi dan kegiatan olahraga. Ini adalah masa-ketika 

stabilitas lokomotor mendasar dan keterampilan manipulatif secara progresif yang 

disempurnakan, digabungkan dan diuraikan untuk digunakan dalam situasi yang semakin 

menuntut. Tingkat keterampilan pada gerakan khusus tergantung pada berbagai tugas 

individu dan faktor lingkungan seperti: waktu reaksi, kecepatan gerakan, tipe tubuh, 

tinggi badan, kebiasaan dan tekanan dari teman sebaya. Fase gerakan khusus memiliki 

tiga tahapan yaitu: 
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1) Tahap Transisi  

Di sekitar tahun ketujuh atau kedelapan mereka, anak-anak umumnya memasuki 

tahap keterampilan gerakan transisi, selama masa transisi, individu mulai untuk 

menggabungkan dan menerapkan keterampilan-keterampilan gerakan dasar untuk 

kinerja keterampilan khusus dalam olahraga dan kegiatan rekreasi, berjalan diatas 

jembatan tali, lompat tali dan bermain sepak bola adalah contoh keterampilan transisi 

umum. 

2) Tahap Aplikasi 

Dari sekitar usia 11 sampai 13 tahun, perubahan yang menarik terjadi dalam 

pengembangan  menjadi keterampilan individu. Selama tahap sebelumnya, 

kemampuan anak terbatas pada kemampuan kognitif, kemampuan afektif dan 

pengalaman dikombinasikan dengan keinginan alami untuk menjadi aktif. Pada tahap 

aplikasi, peningkatan kecanggihan kognitif memperluas basis pengalaman yang 

memungkinkan individu untuk belajar banyak dan membuat keputusan partisipasi 

berdasarkan berbagai tugas indikator tersendiri dan faktor lingkungan. 

e. Tahap Pemanfaatan Seumur Hidup 

Tahap pemanfaatan seumur hidup dari fase perkembangan motor khusus dimulai sekitar 

14 tahun dan berlanjut sampai dewasa. Tahap pemanfaatan seumur hidup merupakan 

puncak dari proses perkembangan motorik dan ditandai dengan penggunaan 

perbendaharaan gerakan yang diperoleh seumur hidup. Faktor-faktor seperti waktu yang 

tersedia, uang, peralatan, fasilitas, keterbatasan fisik dan mental mempengaruhi tahap 

ini. Antara lain, tingkat partisipasi seseorang akan tergantung pada bakat, kesempatan, 

kondisi fisik, dan motivasi pribadi. 

 

F. Belajar Gerak 

1. Konsep Belajar Gerak 

Belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umum. Tujuannya adalah untuk 

menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak 

yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak dalam mencapai 
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sasaran tertentu misalnya gerak olahraga. Pelajar berusaha menguasai keterampilan gerak 

sesuai dengan macam cabang olahraga menurut beberapa ahli seperti Paul Fits dan Michel 

Posner. 

Menurut Singer belajar gerak adalah suatu perubahan penampilan atau perilaku potensial 

yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman masa lalu terhadap situasi 

tugas tertentu. Sedangkan Drowatzcy mendefenisikan belajar gerak adalah sebagai proses 

perubahan atau modifikasi individu sebagai hasil timbal balik antara latihan dan kondisi 

lingkungan. Sedangkan schmidt menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

merespon yang relatif permanen sebagai akibat latihan dan pengalaman. 

Proses belajar gerak ada tiga tahap; 1) kognitif merupakan fase awal dalam belajar 

gerak keterampilan yang bersifat mencoba, 2) Sosiatif merupakan fase mencegah yang 

ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan dimana belajar sudah mampu melakukan 

gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian, 3) Otonom merupakan fase akhir pelajar mampu 

melakukan gerakan keterampilan secara otomatis dan mampu melakukan gerakan 

keterampilan tanpa pengaruh walaupun pada saat melakukan gerakan itu harus 

memperhatikan hal-hal yang lain.” 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar gerak merupakan suatu proses 

pembelajaran yang dapat dilakukan melalui tahapan kognitif, asosiatif dan otonom yang 

ditujukan pada perubahan individu yang permanen sebagai hasil latihan dan kondisi 

lingkungan yang diperoleh melalui pengalaman. Hal ini berarti belajar gerak merupakan 

suatu tahapan belajar yang harus dikuasai siswa mulai dari tahap kognitif, asosiatif sampai 

otonom, sehingga siswa dapat menguasai keterampilan gerak yang diharapkan sangat 

penting dalam pelaksanaan keterampilan motorik untuk lebih bergerak luas. 

Tahapan Belajar Gerak 

Untuk menguasai suatu keterampilan gerak dengan sempurna, tentunya ada tahapan belajar 

gerak yang harus dipahami. Ada tiga tahapan belajar yang harus dilalui oleh siswa untuk 

dapat mencapai tingkat keterampilan yang sempurna (otomatis). Tiga tahapan belajar gerak 

ini harus dilakukan secara berurutan. Apabila ketiga tahapan belajar gerak ini tidak dilakukan 



 

 
38 

 

oleh guru pada saat mengajar pendidikan jasmani, maka guru tidak boleh mengharap banyak 

dari apa yang selama ini mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan pendidikan 

jasmani yang ideal. Magill (2001) menyatakan tahapan belajar gerak yang banyak digunakan 

oleh para ahli pendidikan jasmani dan olahraga yaitu Model Tiga Tahap Fitts & Posner yaitu: 

(1) tahap kognitif, (2) tahap asosiatif, (3) tahap otomatis.  Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

satu persatu berikut ini:  

a. Tahap Kognitif 

Istilah “kognitif” merujuk pada kemampuan berpikir dan memahami sesuatu. Sebelum 

melakukan suatu keterampilan gerak, tentunya seseorang harus memiliki konsep yang 

benar tentang gerakan tersebut. Dalam mempelajari keterampilan gerak, seorang pemula 

biasanya memikirkan beberapa pertanyaan seperti ; apa sasaran saya? Seberapa jauh saya 

harus menggerakkan lengan saya? Ke arah mana seharusnya saya menggerakkan lengan 

saya ketika kaki kanan saya di posisi ini? 

Setiap kali memulai belajar keterampilan gerak, seorang guru harus memberikan 

informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa 

dengan benar dan baik. Setelah siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan 

bagaimana cara melakukan aktifitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan siswa memiliki 

gambaran gerak yang tersimpan dan akan dilaksanakan (motor plan) Motor-plan ini 

berupa keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan keterampilan 

gerak.  

Apabila tahap kognitif ini tidak mendapakan perhatian oleh guru dalam proses belajar 

gerak, maka sulit bagi guru untuk menghasilkan anak yang terampil mempraktekkan 

aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap belajar berikutnya. Tahap kognitif adalah 

tingkat permulaan belajar olahraga untuk memahami teknik yang baru diperkenalkan, 

diperagakan dan diterangkan oleh guru pendidikan jasmani. Kondisi di lapangan, banyak 

siswa yang mencoba-coba untuk melakukan berbagai macam gerakan tanpa memiliki 

pemahaman yang benar tentang gerakan tersebut. Mereka hanya melihat sebuah gerakan 

atau olahraga, lalu mereka mencoba melakukan gerakan tersebut tanpa memiliki 

pemahaman teknik gerakan dasar yang tepat. Dampaknya, kadang bisa terjadi kejutan 
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berupa peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap 

berikutnya. Juga tidak mustahil siswa yang bersangkutan mencoba-coba dan kemudian 

sering juga salah dalam melaksanakan tugas gerak.   

Gerakannya memang masih nampak kaku, kurang terkoordinasikan, kurang efisien, 

bahkan hasilnya tidak konsisten. Sebagai contoh, seorang pemula dalam permainan 

bolavoli mampu melakukan passing  yang baik, namun keterampilan tersebut hanya 

sekali-kali dapat dilakukan. Si pelaku masih mencari-cari hubungan cara melaksanakan 

dan hasil yang dicapai.  Karena itu, masih belum terbentuk satu pola gerak yang konsisten. 

Siswa yang bersangkutan diharapkan dengan tugas yakni apa yang harus dilakukan 

sehingga tahap pertama ini sering disebut juga tahap verbal-motor.  

Pada tahapan kognitif akan terjadi  proses pengolahan informasi.Terjadinya proses belajar 

gerak, karena adanya rangsangan eksternal (respon) yang diterima oleh indera 

penglihatan, pendengaran, rasa kinestesis. Selanjutnya oleh indera tersebut diteruskan ke 

sistem syaraf pusat yang akan diproses dan ditafsirkan serta disimpan dalam memori 

jangka pendek (short term memory), selanjutnya masuk pada penyimpanan jangka 

panjang (long term memory) lalu diterjemahkan dalam bentuk gerakan. Proses 

pengolahan informasi gerak dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini: 

Rangsangan
Eksternal

Penampilan
Gerak

Perimaan
Rangsang

Sistem
Penyimpanan

Jangka
Panjang

Tanggapan

Sistem
Penyimpanan

Jangka
Pendek

Program
Gerak

Umpan Balik

Rangsang
Internal

 

Gambar 1: Proses Pengolahan Informasi. 
Sumber: Robert N Singer, The Learning Of Motor Skills(New York:McMillan Publishing Co.,Inc,1982)  

 



 

 
40 

 

b. Tahap Asosiatif  

Istilah “asosiatif’ memiliki makna menghubungkan konsep yang sudah dimiliki dengan 

implementasi gerak (praktek) yang dilakukan. Pada tahap ini siswa mulai mempraktekkan 

gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. 

Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Pada tahap latihan ini siswa 

diharapkan mampu mempraktekkan apa yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-

ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. Jadi Tahap asosiatif adalah tahap 

dimana latihan keterampilan gerak didominasi oleh perencanaan dan pelaksanaan 

strategi-strategi latihan yang efektif 

Dalam tahap ini, masalah-masalah pemahaman sudah terpecahkan, sehingga fokusnya 

berpindah pada pengorganisasian pola gerak yang lebih efektif untuk meningkatkan aksi. 

Pemahaman menguasai bentuk dan  urutan gerak diwujudkan dalam gerak tubuh. Dalam 

tahapan ini, tingkatan keterampilan naik dari tahap pemahaman tadi. Siswa mulai 

menunjukkan sikap dan  kontrol disertai keyakinan yang meningkat. la mulai dapat 

memberikan perhatian pada detail`gerakan. Dalam keterampilan yang memerlukan 

kecepatan gerak seperti bulutangkis, anak rnulai membangun program gerak untuk 

menyelesaikan gerakan. Sedangkan dalam gerakan yang lebih lambat, seperti 

keseimbangan dalam senam, siswa membangun cara untuk memanfaatkan respons yang 

merghasilkan umpan balik. 

Gerakan yang dipelajari mulai ajeg. Efesiensi gerakan mulai meningkat, pengeluaran 

energi makin berkurang, dan pelibatan pikiran ketika bergerak semakin berkurang 

pula.Pelaku menemukan ciri lingkungan yang bisa dijadikan tanda-tanda untuk mengatur 

ketepatan waktu bergerak. Antisipasi berkembang dengan cepat, membuat gerak lebih 

halus dan tidak terburu-buru. Di samping itu, pelaku pun mulai bisa merasakan dan 

memahami kesalahannya sendiri. 

Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama daripada tahap pernahaman konsep gerak. 

Artinya siswa mungkin bisa tetap berada pada tahap gerak ini tanpa pernah meningkat ke 

tingkat berikutnya dalam beberapa lama. Barangkali beberapa minggu, beberapa bulan, 

atau bahkan lebih lama lagi. 

http://meningkat.la/
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Pada tahap asosiatif ini, gerakan yang dilakukan siswa tentu juga belum sempurna. Siswa 

mencoba menyesuaikan konsep gerak yang dimiliki dengan kemampuan menguasai 

gerakan. Pada tahap ini, siswa mulai memahami gerakan yang benar, gerakan yang efektif, 

gerakan yang sulit dilakukan sehingga lambat laun siswa bisa memahami implementasi 

gerak yang tepat sesuai dengan konsep gerak yang dipahami 

Pada tahap asosiatif ini penampilan seseorang belum baik benar dan harus terus 

meningkatkan pemahaman teknik. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif 

cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri 

dengan keterampilan yang dilakukan.  Akan tampak, penampilan yang terkoordinasi 

dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan lambat laun gerakan semakin 

konsisten. Apabila siswa telah melakukan latihan keterampilan dengan benar dan baik, 

dan dilakukan secara berulang baik di sekolah maupun di luar sekolah, maka pada akhir 

tahap ini siswa diharapkan telah memiliki keterampilan yang memadai..  

Jika seorang pemula belajar melakukan passing bawah dalam permainan bolavoli hanya 

mampu melambungkan bola dengan pantulan yang baik 1-2 kali, maka memasuki tahap 

asosiatif ini, dia makin paham tentang, misalnya berapa kira-kira daya yang harus 

dikerahkan, atau bagaimana peranan lengan bawah dan jari-jari tangan dalam melakukan 

gerakan passing bawah. Walaupun gerakannya belum sempurna, namun gerakan yang 

dilakukan sudah lebih baik. Gerakannya tidak dilakukan asal-asalan, namun sudah semakin 

konsisten. Artinya makin berpola dan semakin menyadari kaitan antara gerak dan hasil 

yang dicapai, pada tahap ini, seperti yang dikemukakan oleh beberapa penulis, dan salah 

satunya Adams (1971); Fitts (1964) tahap verbal semakin ditinggalkan dan si pelaku 

memusatkan perhatiannya pada aspek bagaimana melakukan pola gerak yang baik, 

ketimbang mencari-cari pola mana yang akan dihasilkan.  

c. Tahap Otomatisasi  

Tahap otomatisasi adalah tahap dimana seseorang memahami dengan baik keterampilan 

mereka, bahkan dapat mengoreksi diri sendiri. Tahap otomatis disebut juga tahap 

otonom. Pada tahap ini, gerak tidak lagi dipikirkan dan bisa terjadi begitu ada rangsang. 

Beberapa ahli menilai gejala ini bisa terjadi karena adanya program gerak yang sudah 
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terbentuk.Program gerak adalah suatu rangkaian mekanisme yang mengontrol 

terbentuknya gerak. Program gerak inilah yang mengontrol aksi seseorang ketika bergerak 

dalam waktu yang relatif lama. 

Apakah setiap siswa sudah pasti dapat memasuki tahap terakhir ini? Teori mengatakan 

tidak selalu. Hal ini bergantung kepada tingkat dan kualitas latihan, serta bagaimana si 

pelaku melakukannya.Terjadinya tahap ini disebabkan oleh meningkatnya otomatisasi 

indera dalam menganalisis pola-pola lingkungan. Menurunnya tuntutan perhatian 

membebaskan siswa untuk menampilkan kegiatan-kognitif tingkat `tinggi. Keputusan-

keputusan tentang strategi permainan, bentuk dan  gaya kian ditingkatkan. Keyakinan diri 

dan  kemampuan untuk menilai kesalahan diri lebih terkembangkan. 

Kemampuan siswa pada tahap ini sudah sangat tinggi. Akan tetapi proses pembelajaran 

masih sangat jauh dari selesai. Masih akan banyak teriadi penambahan-penambahan 

dalam hal otomatisasi. Usaha fisik dan mental daiam menghasilkan keterampilan akan 

berkurang. Perkembangan gaya dan bentuk serta faktor lainnya akan terus meningkat. 

Setelah seseorang berlatih selama beberapa hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-

tahun, dia memasuki tahap otomatis. Pada tahap ini siswa telah dapat melakukan 

aktivitas secara terampil, karena siswa telah memasuki tahap gerakan otomatis, artinya, 

siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru 

untuk dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahapan otomatis 

adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa 

yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. 

Pada tahap otomatisasi, pelaksanaan tugas gerak yang bersangkutan tidak seberapa 

terganggu oleh kegiatan yang lainnya yang terjadi secara simultan.  Dalam beberapa 

kejadian, seorang yang telah memasuki tahap otomatisasi mampu melakukan gerakan 

yang efektif, sekalipun seolah-olah tidak sesuai teknik. Sebagai contoh, ketika dalam bola 

basket, seorang melakukan gerakan shooting seolah-olah seperti gerakan melempar 

biasa, namun bola bisa masuk ke jaring dengan sempurna. 

Selain itu, ketika dalam suatu permainan, terjadi kondisi yang tidak ideal, maka dalam 

tahap ini, seseorang bisa dengan cepat mengambil keputusan untuk melakukan gerakan 
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Sebagai contoh, seorang pemain bolavoli dapat melakukan passing atas secara efektif, 

meskipun dalam keadaan posisi yang sulit, atau ketika seorang spiker siap melakukan 

gerakan smash dengan tangan kanan, namun lambungan bola terlalu keras, maka dengan 

cepat, dia bisa memutuskan untuk melakukan smash dengan tangan kiri. 

Seringkali kita melihat dalam beberapa cabang olahraga, seseorang bisa melakukan 

gerakan yang spontan namun berhasil memperoleh poin, misalnya  ketika bermain 

bulutangkis, biasanya terjadi sebuah gerakan smash yang cepat bisa diantisipasi dengan 

gerakan raket yang diayunkan di balik badan. Melihat kejadian ini, sering orang 

mengatakan “gerakan refleks” pemain tersebut bagus, padahal definisi gerakan releks 

sesungguhnya adalah gerakan yang terjadi di bawah kesadaran. Gerakan yang dilakukan 

oleh pemain bulutangkis tersebut bukanlah gerakan refleks, namun gerakan tersebut 

adalah gerak otomatis. 

Pengontrolan gerak menurut Schimdt dalam mempelajari suatu gerakan  ada 2 sistem 

yaitu  (1) pengontrolan gerak sistem tertutup  (close loop control) dan, (2) pengontrolan 

gerak sistem terbuka (open loop control).  Pengontrolan  gerak sistem tertutup  yang 

mencakup  pemrosesan umpan balik untuk dicocokkan dengan sebuah rujukan tentang 

benar salahnya gerakan passing bawah yang dilakukan, sehingga atas dasar kesalahan 

yang terjadi perbaikan dilakukan. Pengontrolan gerak sistem tertutup  relevan  untuk 

gerak yang dilakukan dalam tempo lamban dan berkesinambungan  serta membutuhkan 

kecermatan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini, untuk melihat 

bagaimana terjadinya gerak dalam sistem tertutup: 

“Mulai “ (go) Umpan balik

Eksekutif

Identifikasi Stimulus

Seleksi respons

Pemograman Respon

Error

r

o

r

r

E

Rujukan

Otot - otot

Gerak

Perubahan

Dalam lingkungan

Umpan balik

(Sensasi Otot

Umpan balik

(Sensasi otot)

Umpan Balik

(Sensasi Lingkungan)
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Gambar 2 : Sistem tertutup dalam pengontrolan gerak. 

Sumber: Richard A.Schmidt, Motor Learning & Performance (Champaign,Illinois : Human Kinetics 
Books, 1991). 

 

Awal gerakan dalam sistem tertutup  bermula dari sinyal  ” mulai ” yang berasal dari dalam atau 

dari luar. Suatu gerakan berlangsung setelah informasi diproses  melalui beberapa tahap  

identifikasi rangsang, tahap pemilihan respon. dan tahap pemograman respons, sampai pada 

pemberian perintah pada gerak otot. Jika melakukan suatu gerakan, maka setiap siswa  harus 

memiliki rujukan, bagaimana gerakan yang benar atau salah. Hal ini sangat penting, karena akan 

dipergunakan  sebagai patokan atau standar  untuk menilai kembali pelaksanaan gerak. Hasil 

perbandingan antara rujukan  dan penampilan gerak akan dinilai berupa umpan balik. 

Pengontrolan gerak sistem terbuka  Schmidt memaparkan lebih tepat untuk gerak yang  

berlangsung dengan cepat. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini : 

Input

Eksekutif

Efektor

Instruksi

Out put

 

Gambar 3 : Sistem terbuka pada pengontrolan gerak . 
Sumber: Richard A.Schmidt, Motor Learning & Performance(Champaign,Illinois : Human Kinetics 
Books, 1991) 

 

Berdasarkan tahapan belajar gerak, proses pengolahan informasi dan pengontrolan gerak, 

maka proses  belajar passing bawah akan lebih mudah dilakukan oleh siswa. 

Faktor faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah: 1) faktor proses 

belajar; 2) faktor personal meliputi, ketajaman berfikir, intelegensi, ukuran fisik, latar 
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belakang pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi, sikap, jenis kelamin, dan usia, 3) faktor 

situasi meliputi situasi alami dan situasi sosial. 

2. Penerapan Prinsip Belajar Gerak dalaam Pembelajaran Penjasor 

Pendekatan yang digunakan adalah “Metode Guru Merancang dan Memprogram Sendiri”. 

Metode ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa salah satu fungsi guru adalah sebagai 

perancang (designer), pembuat program (programmer), dan pengembang (developer) 

program pembelajaran. Guru diharapkan mampu merencanakan program pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kondisi anak, tempat, maupun kondisi lain yang dapat 

mempengaruhi pembelajaran. Fungsi guru tersebut masih dirasakan sangat lemah, karena 

guru cenderung berfungsi sebagai pekerja (worker), bukan sebagai pembuat program 

pembelajaran. 

Fungsi guru sebagai pekerja cenderung kurang kreatif, kurang berkembang, dan bersifat 

statis, karena hanya mengandalkan apa yang ada. Sebaliknya, fungsi guru sebagai 

peranacang atau pembuat program cenderung lebih kreatif dan dinamis. Dalam menyusun 

program latihan fisik atau pengembangan gerak harus mempertimbangkan komponen-

komponen, yaitu (1) tujuan; (2) tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak (kemampuan 

gerak); (3) komponen fisik; dan (4) disesuaikan dengan dunia anak (metode).  

a. Penentuan Tujuan 

Pembelajaran pendidikan jasmani tidak hanya bertujuan mengembangkan aspek 

psikomotor atau fisik, tetapi juga aspek kognitif dan afektif. Menentukan tujuan yang 

dimaksud adalah menentukan hasil atau sasaran yang ingin dicapai atau ingin 

ditingkatkan.  

Ada dua tujuan yang dapat dirumuskan, yaiu (1) tujuan utama (main effect); dan (2) 

tujuan penyerta (nurturant effect). Tujuan utama berkaitan dengan aspek psikomotor 

atau fisik, yaitu keterampilan gerak dan unsur-unsur fisik (kecepatan, kekuatan, daya 

tahan, kelincahan dan unsur fisik lainya). Tujuan penyerta berkaitan dengan dampak atau 

pengaruh yang diakibatkan karena melakukan aktivitas fisik, seperti unsur-unsur 

kerjasama, menghargai orang lain, mengendalikan diri, sportif, pemecahan masalah, dan 

lain-lain. 
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b. Penyusunan program  

Dilihat dari sudut tingkat pertumbuhan dan perkembangan, anak usia antara 6-12 tahun 

memiliki tingkat kemampuan gerak dasar dan dilanjutkan usia 13-15 serta usia 16-18 

dalam rangka pembentukan pada Pendidikan jasmani. Oleh karena itu, penyusunan 

program aktivitas fisik anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan tersebut. 

Secara umum gambaran perbedaan antar peserta didik harus dijadikan landasan untuk 

penyusunan program pengembangan pola gerak dasar. Setiap peserta didik mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda untuk mempelajarai gerakan keterampilan.  

Perbedaan kemampuan terjadi terutama karena kualitas fisik yang berbeda beda, dan 

perbedaan kualitas fisik terjadi karena pengalaman yang berbeda-beda. Setiap peserts 

didik tidak ada yang makan makanan yang sama, tidak ada yang melakukan aktivitas  

dengan kondisi yang sama, tidak ada yang beristirahat dengan kondisi yang sama, tidak 

ada yang mengalami sakit dengan derajat yang sama, dan sebagainya. Kondisi  yang unik 

pada setiap peserta didik mengakibatkan terjadinya kemampuan yang berbeda-beda. 

Perbedaan individu  bukan hanya yang berkaitan dengan unsur fisik, tetapi juga dalam 

aspek psikologis. Tidak ada satupun peserta didik yang mempunyai watak atau sifat 

kepribadian dan tingkat kecerdasan  yang sama dengan peserta didik lain, termasuk 

anank kembar sekalipun. Yang ada hanya kemirip-miripan dan bukan sama persis satu 

dengan yang lainnya. 

Dengan kenyataan bahwa tidak seorangpun peserta didik yang sama satu dengan yang 

lainya  baik dalam aspek fisik ataupun aspek psikologis, maka pada dasarnya setiap orang 

memerlukan perlakuan yang berbeda-beda didalam proses pembelajaran agar masing-

masing dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, prinsip ini 

berlaku juga dalam proses belajar gerak. 

Di dalam proses belajar mengajar gerak penjasorkes di sekolah, di mana pada umumnya  

seorang guru harus mengajar peserta didik yang jumlahnya kadang-kadang 40 bahkan 

lebih, tentunya tidak memungkinkan bagi guru untuk memberikan perlakuan kepada 

peserta didik dengan program yang  berbeda-beda. Pada umumnya, dalam kondisi 

seperti itu guru memberikan perlakuan atau kondisi  belajar berdasarkan kemampuan 
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rata-rata peserta didik. Bagi yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata materi 

pelajaran yang kurang memberikan beban atau tantangan  sesuai tujuan pembelajaran 

maka materi ajar dapat  dikuasai dengan mudah, juga sebaliknya, bagi peserta didik 

dengan kemampuan dibawah rata-rata, matei ajar yang diberikan dapat terasa berat 

sehingga menjadi sulit untuk dikuasai atau sulit untuk mencapai kemajuan. 

 

 3. Analisis  Kemampuan Gerak  

Kemampuan fisik dapat tercermin dalam komponen fisik yang  terdiri dari daya tahan, 

kecepatan, kekuatan, kelincahan, Kelentukan, keseimbangan, komposisi tubuh dan 

kordinasi. Kemampuan gerak dasar meliputi, kemampuan gerak lokomotor, stabilitas dan 

gerak manipulasi. Masing-masing kemampuan gerak ini memiliki unsur-unsur yang berbeda, 

dari komponen kemampuan gerak tersebut, kemudian diidentifikasi, dianalisis, dan dipilih  

yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Demikian juga untuk komponen fisik perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dipilih yang 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah komponen kemampuan gerak dan 

kemampuan fisik diidentifikasi, dianalisis, dan dipilih, maka langkah selanjutnya 

dikembangkan dalam bentuk program pelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Program yang paling mudah adalah metode sirkuit training, karena metode ini 

menantang anak melalui aktivitas sirkuit keterampilan merupakan cara yang sangat baik 

untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan di dalam rentang keterampilan dan 

aktivitas yang luas. Sirkuit keterampilan dikarakteristikkan dengan (1) berbagai pos yang 

terpisah; (2) tiap pos memerlukan keterampilan yang berbeda untuk anak; dan (3) 

menyiapkan sebuah tempat, tempat bermain atau di dalam ruangan atau gedung. Pos-pos 

tersebut dirancang untuk mendorong partisipasi maksimum dan peningkatan individu. 

Sebanyak pos yang diperlukan dapat disiapkan, dengan 12 pos sebagai jumlah maksimum 

yang disarankan. Anak harus bekerja di dalam kelompok yang berisi 2 atau 3 anak agar 

supaya tiap anak memperoleh tingkat keterlibatan yang tinggi dalam keterampilan tertentu. 

Dalam aktivitas-aktivitas tertentu memerlukan pasangan, agar kelompok yang berisi 3 anak, 

memastikan bahwa tiap anak memiliki giliran dengan pasangannya. Rentang waktu yang 
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disarankan untuk tiap pos 50 detik, diikuti dengan istirahat atau interval 10 detik. Salah satu 

cara yang efektif untuk mengatur pelaksanaan sirkuit ini adalah dengan menyusun, misalnya 

sebuah tape musik, yaitu 50 detik dengan musik ....., 10 detik tanpa musik ....., 50 detik 

dengan musik ....., 10 detik tanpa musik ...., dan seterusnya. Dengan cara ini anak akan 

mengetahui kapan bergerak dan kapan bersiap-siap untuk melakukan pada pos selanjutnya. 

Anak harus diberi penjelasan secukupnya mengenai cara pelaksanaan. 

Sirkuit keterampilan merupakan bentuk aktivitas yang dapat dilakukan kapan saja dan untuk 

cabang olahraga apa saja. Konsep sirkuit bukan merupakan hal yang baru. Guru dapat 

menggunakan sirkuit ini dalam mengajar/melatih. 

 

 

 



SOAL LATIHAN BAB III URAIAN 
 
1. Mengapa pada lompat jauh seorang pelompat untuk dapat menghasilkan hasil lompatan 

terjauh harus memiliki sudut lompatan 450?  
2. Apakah makna esensial dari hukum Newton ketiga serta berikan contoh pada bentuk 

aktivitas gerak/olahraga? 
3. Ditinjau dari sistem reproduksi energi, mengapa seorang pelari jarak jauh secara umum 

memiliki tubuh kurus, padahal untuk dapat melakukan aktivitas dalam waktu lama 
dibutuhkan persediaan energi yang cukup dan salah satunya adalah lemak?  

4. Jika saudara menemukan siswa pada saat belajar terlihat malu-malu, enggan untuk 
melakukan praktik gerak dan cenderung kurang percaya diri untuk beaktivitas, apa tindakan 
saudara sebagai guru untuk mengatasi permasalahan tersebut ditinjau dari; 
a. psikologi olahraga 
b. Sosiologi olahraga 

5. Dalam mengajarkan materi lompat jauh, agar seorang siswa dapat melakukan hasil lompatan 
dengan baik, hal apa saja yang menjadi pertimbangan saudara dalam mengajarkan materi 
tersebut didasarkan ; 
a. Hukum gerak 
b. Tahapan belajar gerak 

 



 

 

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017 

MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN 

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN 
KESEHATAN 

 

BAB IV 

STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN PJOK 
 

 

 

DR. IMRAN AKHMAD, M.PD 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

2017 
 



 

 
1 

 

KOMPETENSI INTI :    

Menguasai standar kompetensi dan kompetensi  dasar mata pelajaran yang diampu. 

KELOMPOK  KOMPETENSI DASAR :   

1. Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu 

2. Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu 

3. Memahami tujuan pembelajaran yang diampu   

 

URAIAN MATERI 

A. Landasan Yuridis Kompetensi Mata Pelajaran Penjasorkes  

Pendidikan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 angka 1 adalah: usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Paradigma pendidikan tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 3 menetapkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

demokratis serta bertanggungjawab. 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut menjadi parameter utama untuk 

merumuskan standar nasional pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 35 sebagai 

berikut: 
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1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan 

yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 

2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 

3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan 

pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, 

penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. 

4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Fungsi standar nasional pendidikan adalah untuk penjaminan dan pengendalian mutu 

pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan 

merupakan salah satu dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang akan menjadi acuan bagi 

pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

1. Standar Kompetensi Lulusan  

Pendidikan memiliki banyak dimensi, salah satunya adalah dimensi politik dari 

pendidikan. Sebagai proses politik, pendidikan memiliki aspek legal formal dalam usaha 

penyelenggaraannya. Di Indonesia yang relatif terpusat sistem kekuasaan pemerintahnya, 

pendidikan diatur secara lebih detail. Misalnya, dalam hal kurikulum, Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) mengatur secara rinci kurikulum dari 

mulai arah kurikulum, standar capaian da nisi, bahkan sampai pada bagaimana silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian semestinya harus dilakukan. Dengan 

kata lain, kurikulum di Indonesia cenderung preskriptif, berperan seperti resep yang harus 

diikuti satu persatu. Dalam bab ini, kami akan menyajikan aspek-aspek legal formal yang 

menjadi fondasi hukum bagi kurikulum saat ini, atau yang sering disebut sebagai 

Kurikulum 2013. 
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Kurikulum 2013 berbasis legal formal pada berbagai Peraturan Menteri. Untuk tingkat 

pendidikan SMA, Peraturan Menteri yang penting adalah PERMENDIKBUD tahun 59 

tahun 2014 tentang Kurikulum SMA. Peraturan Menteri ini memberikan landasan hukum 

tentang kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, silabus, dan pedoman mata 

pelajaran. Selain itu, ada beberapa Peraturan Menteri yang saling terkait, seperti 

PERMENDIKBUD Nomor 103 tentang pembelajaran dan Nomor 104 tentang penilaian. 

Untuk menguraikan PERMENDIKBUD No 59 tahun 2014 ini, kami akan menjabarkan apa 

yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Isi (KI), dan 

Kompetensi Dasar (KD). Standar Kompetensi Lulusan untuk Kurikulum 2013 mengacu 

pada PERMENDIKBUD No 54 tahun 2013. Apa yang dimaksud sebagai SKL adalah kriteria 

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama 

pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

dan standar pembiayaan. Standar  Kompetensi  Lulusan terdiri  atas  kriteria  kualifikasi 

kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa 

belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKL 

mencakup tiga dimensi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tabel di bawah ini 

menyajikan kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah 

menyelesaikan jenjang SMA. 

Tabel 3.1. Standar Kompetensi Lulusan untuk SMA dan yang sederajat. 

 
Dimensi 

Kualifikasi Kemampuan 

Sikap 

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan 
bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

Pengetahuan 
Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan 
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wawasan kemanusian, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab serta dampak 
fenomena dan kejadian. 

Keterampilan 

Memiliki kemampuan berpikir dan tindak yang 
efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret 
sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 
sekolah secara mandiri.  

SKL tersebut kemudian menjadi acuan untuk mengembangkan Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai 

Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap 

tingkat kelas atau program. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi 

(organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses 

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam 

kompetensi inti. 

2. Cakupan Kompetensi Lulusan 

Penetapan pendekatan kompetensi lulusan didahului dengan mengidentifikasi apa yang 

hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri peserta didik sebagai jaminan 

yang akan mereka capai setelah menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan 

tertentu. 

Pendekatan kompetensi lulusan menekankan pada kemampuan holistik yang harus 

dimiliki setiap peserta didik. Hal itu akan membawa implikasi terhadap apa yang 

seharusnya dipelajari oleh setiap individu peserta didik, bagaimana cara mengajarkan, 

dan kapan diajarkannya.Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan berdasarkan 

elemen-elemen yang harus dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.2:Kompetensi Lulusan Berdasarkan Elemen-Elemen yang Harus Dicapai 

DOMAIN Elemen SD SMP SMA-SMK 

SIKAP 
Proses 

Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati 
+ Mengamalkan 

Individu beriman, berakhlak mulia (jujur, disiplin, tanggung 



 

 
5 

 

DOMAIN Elemen SD SMP SMA-SMK 

jawab, peduli, santun), rasa ingin tahu, estetika, 
percaya diri, motivasi internal 

Sosial toleransi, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah 

Alam 
pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan 

cinta perdamaian 

KETERAMPILAN 

Proses 
Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + 

Menyaji + Menalar + Mencipta 

Abstrak 
membaca, menulis, menghitung, 

menggambar,mengarang 

Konkret 
menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 

membuat, mencipta 

PENGETAHUAN 

Proses 
Mengetahui + Memahami + Menerapkan + 

Menganalisa + Mengevaluasi 

Objek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

Subyek manusia, bangsa, negara, tanah air, dan dunia 

 

Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan secara holistik dapat dilihat dalam tabel 

di bawah ini.  

Tabel 3.3: Kompetensi Lulusan Secara Holistik 

DOMAIN SD SMP SMA-SMK 

SIKAP 

Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + 
Mengamalkan 

pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya 

KETERAMPILAN 

Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + 
Menalar + Mencipta 

pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan 
kreatif dalam ranah abstrak dan konkret 
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DOMAIN SD SMP SMA-SMK 

PENGETAHUAN 

Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + 
Mengevaluasi 

pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

 

Dari tabel di atas, cakupan kompetensi lulusan secara holistik dirumuskan sebagai 

berikut: 

1) Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Sikap: 

Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam 

sekitar, serta dunia dan peradabannya. 

Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan. 

2) Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Keterampilan: 

Manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan 

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. 

Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. 

3) Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Pengetahuan: 

Manusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi. 

Perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan mempertimbangkan gradasi 

setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 

a) perkembangan psikologis anak, 

b) lingkup dan kedalaman materi, 

c) kesinambungan, dan 
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d) fungsi satuan pendidikan. 

 

1. Kompetensi Inti Mata Pelajaran Penjasorkes 

Dapat dilihat pada www.kurikulumnasional.ga,  dan/atau 

dokumenkurikulumindonesia.blogspot.com  

2. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Penjasorkes 

Dapat dilihat pada www.kurikulumnasional.ga,  dan /atau 

dokumenkurikulumindonesia.blogspot.com  

3. Prinsip Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Dapat dilihat pada www.kurikulumnasional.ga, dan/atau 

dokumenkurikulumindonesia.blogspot.com  

4. Perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Dapat dilihat pada www.kurikulumnasional.ga,  dan/atau 

dokumenkurikulumindonesia.blogspot.com   

 

http://www.kurikulumnasional.ga/
http://www.kurikulumnasional.ga/
http://www.kurikulumnasional.ga/
http://www.kurikulumnasional.ga/
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KOMPETENSI INTI :    

Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu  secara kreatif. 

KELOMPOK  KOMPETENSI DASAR :   

1. Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat  perkembangan peserta 

didik 

2. Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

URAIAN MATERI 

A. Karakteristik Peserta Didik Dan Tingkat Perkembangannya  

Perkembangan fisik merupakan salah satu aspek perkembangan peserta didik yang sangat 

penting dan mempengaruhi aspek-aspek perkembangan lainnya. Perkembangan fisik atau 

yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari 

perkembangan individu. Lebih lanjut dinyatakan oleh  Siefert dan Hoffnung, 1994, 

mengatakan bahwa perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh 

(seperti: pertumbuhan otak, system saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan 

berat badan, hormon, dan lain-lain), dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu 

untuk menggunakan tubuhnya (seperti: perkembangan keterampilan motorik dan 

perkembangan seksual), serta perubahan dalam kemampuan fisik (seperti: penurunan 

fungsi jantung, pengelihatan dan sebagainya). 

Pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas tiga tahap, yaitu 

tahap setelah lahir hingga usia tiga tahun, tahap anak-anak hingga masa pubertas (3-10 

tahun), tahap pubertas (10-14 tahun), dan tahap remaja/adolesen (usia 12 tahun ke atas). 

Berdasarkan tahapan di atas, maka anak usia sekolah (SD-SMP) dimasukan dalam tahap 

prapubertas dan pubertas awal, sedangkan anak SMP hingga SMA dimasukan dalam tahap 

remaja.Usia 12-19 tahun merupakan periode remaja transisi, yaitu periode transisi antara 

masa kanak-kanak dan usia dewasa. Periode ini merupakan masa perubahan yang sangat 

besar. Selama periode tahun ini pertumbuhan fisik, emosional, dan intelektual terjadi 

dengan kecepatan yang “memusingkan”, menantang peserta didik sebagai remaja untuk 
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menyesuaikan diri dengan suatu bentuk “tubuh baru”, identitas sosial, dan memperluas 

pandangan tentang dunia. 

Pada masa remaja, pertumbuhan fisik mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan 

dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Pada fase ini remaja memerlukan asupan gizi 

yang lebih, agar pertumbuhan bisa berjalan secara optimal. Perkembangan fisik remaja jelas 

terlihat pada tungkai dan tangan, tulang kaki dan tangan, serta otot-otot tubuh berkembang 

pesat. 

Pertumbuhan dan perubahan fisik sangat nyata pada peserta didik usia ini, baik laki-laki 

maupun perempuan. Perubahan dan pertumbuhan itu merupakan pengalaman tersendiri 

bagi remaja. Dalam rentang beberapa tahun ini peserta didik mempersiapkan diri menjadi 

anggota masyarakat dewasa yang mandiri dan berkontribusi kepada masyarakat. Dimensi 

perkembangan psikoseksual pun mengalami pematangan yang luar biasa. 

Pubertas adalah waktu perkembangan fisik yang cepat, menandakan akhir masa kanak-

kanak dan awal kematangan seksual. Meskipun pubertas dapat dimulai pada waktu yang 

berbeda bagi masing-masing peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki umumnya 

menyelesaikan masa ini tanpa masalah. Keduanya mengalami perkembangan secara 

struktural dan hormonal yang mencerminkan kesiapan produksi seksual mereka. Kecepatan 

perkembangan seksual remaja dewasa bervariasi. Awal pubertas wanita dan pria berada 

pada kisaran usia 6 sampai 7 tahun. Ketika memasuki usia 14 tahun, misalnya seseorang 

cenderung perkembangan yang berbeda dengan yang lainnya. Sebagian telah 

menampakkan diri sebagai manusia dewasa atau remaja yang sudah matang. Akhirnya, 

kesemuanya bisa mencapai kematangan yang relatif sama. 

Tanda awal dari percepatan kematangan remaja adalah pertumbuhan atau peningkatan 

secara nyata pada tinggi dan berat badan. Percepatan pertumbuhan wanita biasanya 

dimulai antara usia 10 dan 14 tahun. Dan berakhir pada usia 16 tahun. Percepatan 

pertumbuhan laki-laki biasanya dimulai antara usia 10 dan 16 tahun danberakhir usia 18 

tahun. Perempuan umumnya mulai pubertas beberapa tahun lebih awal daripada anak laki-

laki, sekitar usia 11-12 tahun. Peningkatan  tingkat estrogen memicu terjadinya pubertas 

pada anak perempuan, ciri-cirinya adalah: 
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a. Badan mereka tumbuh tinggi 

b. Pinggul melebar 

c. Payudara menjadi bulat dan besar 

d. Rambut bertumbuh pada kaki, bawah lengan, dan sekitar alat kelamin 

e. Labia menebal 

f. Klitoris memanjang 

g. Rahim membesar 

h. Menstruasi. 

Sekitar usia 12 atau 13 tahun perempuan mulai menstruasi. Permulaan menstruasi disebut 

menarche. Pada saat ini perempuan siap hamil. Pada anak laki-laki peningkatan kadar 

hormon testos teron memicu anak laki-laki sekitar usia 12 hingga 14 tahun, ciri cirinya 

adalah: 

a. Anak laki-laki menjadi lebih tinggi, lebih berat, dan kuat 

b. Suara dalam mereka semakin tampak terdengar 

c. Bahu melebar 

d. Rambut tumbuh di bawah lengan, wajah, sekitar alat kelamin, dan bagian lain tubuh 

e. Testis menghasilkan sperma 

f. Penis dan organ reproduksi lainnya memperbesar. 

Perubahan yang dihasilkan pada masa pubertas dapat berefek luas pada tubuh anak remaja. 

Gadis remaja dan anak laki-laki sama-sama meningkat tinggi dan berat badannya, muncul 

kecanggungan umum, naik dan turun suasana emosional, tumbuh jerawat, dan sebagainya. 

Perubahan yang drastis ini, termasuk waktu pematangan seksual, dapat menjadi sumber 

kecemasan besar dan frustasi pada mereka. 

 Potensi Psikomotorik Peserta Didik Dalam Mata Pelajaran Penjasorkes 

Kemampuan Psikomotorik Keterampilan Gerak hanya bisa dikembangkan dengan latihan-

latihan yang menuju kearah peningkatan kemampuan anak. Pengembangan tersebut 

memerlukan rangsangan yang adekuat agar perkembangan potensi Psikomotorik 

Keterampilan Gerak anak bisa optimal. Peningkatan potensi perkembangan Psikomotorik 

Keterampilan Gerak dan Pengembangan Gerak merupakan faktor yang sangat penting 
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dalam kesuksesan pengajaran. Peningkatan kemampuan motorik, anak akan mampu 

menerima pengajaran sesuai dengan batasan jenjang pendidikannya.  

Ranah ini mencakup kemampuan ketrampilan fisik dalam mengerjakan atau   

menyelesaikan sesuatu, seperti keterampilan dalam bidang olahraga, penguasaan dalam 

menjalankan mesin, dan sebagainya. Pada ranah ini juga terbagi dalam sejumlah aspek, 

meliputi persepsi terhadap panca indera, kesiapan untuk suatu gerakan fisik, respon 

terpimpin atau gerakan yang dilakukan berdasarkan trial and error ataupun berdasarkan 

pengetahuan yang telah dimilikinya, mekanisme atau kecakapan melakukan sesuatu, 

respon motorik yang tampak atau terlihat, penyesuaian atau adaptasi, serta aspek 

penciptaan gerakan baru sebagai hasil dari ketrampilan.  

Menurut Davc (1970) klasifikasi tujuan domain psikomotor terbagi menjadi lima kategori : 

1) Peniruan, domain ini terjadi ketika peserta didik mengamati suatu gerakan, kemudian 

memberikan respon serupa dari gerakan yang diamatinya. Aspek domain ini pada 

umumnya bersifat global dan tidak sempurna. 

2) Manipulasi, pada tingkat manipulasi ini, peserta didik menampilkan sesuatu menurut 

petunjuk-petunjuk, sehingga peserta didik tidak hanya meniru tingkah laku yang 

diamatinya. 

3) Ketetapan, domain ini peserta didik memerlukan ketelitian, proporsional, dan kepastian 

lebih tinggi dalam penampilannya yang ia tunjukkan. 

4) Artikulasi, domain ini mengacu pada koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan tujuan 

yang tepat hingga mencapai suatu hal yang diharapkan.  

5) Pengalamiahan, merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotor. 

Dalam hal ini, peserta didik dituntut untuk melakukan suatu kegiatan secara rutin. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek domain psikomotor ini merupakan 

pengajaran yang lebih mengorientasikan pada tingkah laku atau pelaksanaannya. Secara 

tidak langsung, aspek psikomotorik ini berfungsi untuk meneruskan nilai yang terdapat 

dalam aspek kognitif yang diaplikasikan dalam bentuk yang nyata oleh domain psikomotor.  



 

 
5 

 

Beberapa kontelasi perkembangan motorik individu dipaparkan oleh Harlock (1996) 

sebagai berikut: 

a) Melalui keterampilan motorik, anak dapat terhibur dirinya dan memperoleh perasaan 

senang. Seperti, anak merasa senang memiliki keterampilan memainkan boneka, 

melempar bola dan memainkan alat-alat mainan. 

b) Dengan keterampilan motorik anak dapat bernjak dari kondisi tidak berdaya pada 

bulan-bulan pertama dalam kehidupanya kepada kondisi independen. Anak dapat 

bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya 

sendiri. Kondisi ini akan menunjang perkembangan rasa percaya diri. 

c) Melalui peningkatan potensi perkembangan Psikomotorik Keterampilan Gerak 

Pengembangan Gerak anak dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Pada 

masa prasekolah atau pada masa awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih 

menulis menggambar, melukis dan baris berbaris. 

d) Melalui eningkatan potensi perkembangan Psikomotorik Keterampilan Gerak 

Pengembangan Gerak yang normal memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul 

dengan teman sebayanya, sedangkan yang tidak normal akan menghambat dalam 

bergaul dengan teman sebaynya, bahkan dia kan terkucilkan atau menjadi anak yang 

terpinggirkan. 

Peningkatan potensi perkembangan Psikomotorik Keterampilan Gerak Pengembangan 

Gerak sangat, penting bagi perkembangan self concept (kepribadian anak 

 

B. Aktivitas Permainan dan Olahraga Bola Besar 

1. Materi Aktivitas Permainan dan Olahraga Bola Besar I (Permainan Sepakbola) 

a. Pembelajaran Gerak Dasar Permainan Sepakbola  

Sebelum peserta didik mempelajari teknik dasar permainan sepakbola, peserta didik 

diperintahkan untuk bermain sepakbola yang sederhana dengan menggunakan 

peraturan yang dimodifikasi.  

Dalam bermain, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai sikap seperti: 

sportifitas, kerja sama, tanggung jawab, dan disiplin. Sambil bermain peserta didik 
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diminta untuk mengamati dan rasakan menendang bola dengan kaki yang mana mudah 

dilakukan.  

Cara bermain sepakbola yang dimodifikasi adalah sebagai berikut. 

1) jumlah pemain 12 orang (untuk dua tim) masing-masing 6 pemain untuk satu 

tim. 

2) pada garis lapangan dipasang gawang atau tiang bendera kecil. 

3) lapangan yang dapat digunakan adalah lapangan basket atau bolavoli yang 

memiliki garis tengah. 

4) tiap tim menempatkan 3 pemain penyerang pada daerah lapangan lawan dan 2 

pemain bertahan pada daerah lapangan sendiri. 

5) setiap pemain berusaha mempertahankan gawangnya dan melakukan serangan. 

6) pemain bertahan dan penyerang hanya boleh bergerak di daerah yang 

ditempatinya. 

7) bila pemain bertahan dapat merebut bola segera berikan operan pada temannya 

yang ada di daerah lawan. 

8) tim dianggap menang apabila dapat memasukkan bola ke gawang lawan 

sebanyak mungkin. 

9) waktu permainan untuk setiap tim 5 – 10 menit. 

Setelah peserta didik bermain sepakbola yang sederhana, selanjutnya peserta didik 

mempelajari gerak dasar menendang dan menahan bola permainan sepakbola yang 

benar. Pembelajaran menendang dan menahan bola permainan sepakbola tersebut 

akan diuraikan secara lengkap sebagai berikut. 

Teknik dasar sepakbola terdiri dari bermacam-macam gerakan. Keahlian seseorang 

dalam mempermainkan bola sangatlah berguna untuk suatu pertandingan yang 

berkualitas. Untuk dapat bermain sepakbola dengan baik dan terampil, seorang 

pemain sepakbola dituntut untuk menguasai teknik dasar sepakbola. Tanpa 

penguasaan teknik yang baik, pemain sepakbola tidak mungkin dapat menguasai  

atau mengontrol bola dengan baik pula. Tanpa kemampuan menguasai bola dengan 
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baik, tidak mungkin dapat menciptakan kerja sama dengan pemain lain. Kerja sama 

dalam permainan sepakbola merupakan inti dari permainan sepakbola.  

Teknik sepakbola dengan bola antara lain: (1) Teknik menendang bola, (2) Teknik 

menahan bola (trapping), (3) Teknik menggiring bola (dribble), (4) Teknik gerak tipu, 

(5) Teknik menyundul bola (heading), (6) Teknik merebut bola (tackling), (7) Teknik 

lemparan kedalam (throw-in) dan (8) Teknik penjaga gawang. 

Bentuk aktivitas pembelajaran teknik sepak bola dapat dilihat pada Buku 

Pengangan Pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan 

kelas serta Kompetensi Dasar yang ditetapkan. 

 

2. Materi Aktivitas Permainan dan Olahraga Bola Besar II (Permainan Bolavoli)  

a. Konsep Dasar Permainan  Bola Besar (Bolavoli) 

Permainan bolavoli pada awal ide dasarnya adalah permainan memantul-mantulkan bola 

(to volley) oleh tangan atau lengan oleh dua regu yang bermain di atas lapangan yang 

mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Untuk masing-masing regu, lapangan dibagi dua 

sama besar oleh net atau tali yang dibentangkan di atas lapangan dengan ukuran 

ketinggian tertentu. Salah satu pemain tidak boleh memantulkan bola dua kali secara 

berturut-turut. Prinsip permainan bolavoli adalah menjaga bola agar jangan sampai jatuh 

di lapangan sendiri dan berusaha menjatuhkan bola di lapangan lawan atau mematikan 

bola di lapangan lawan. Peraturan dasar yang digunakan adalah bola harus dipantulkan 

oleh tangan, lengan, atau bagian depan badan dari anggota badan. Bola harus 

diseberangkan ke lapangan lawan melalui atas net. 

Tujuan orang bermain bolavoli berawal dari tujuan yang bersifat rekreatif, kemudian 

berkembang ke arah tujuan-tujuan lain seperti untuk mencapai prestasi yang tinggi, 

meningkatkan prestasi diri atau bangsa dan negara, memelihara dan meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran jasmani, memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi, bahkan 

saat ini ada sebagian pemain yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Di 

lingkungan sekolahan permainan bolavoli digunakan sebagai salah satu sarana atau alat 

untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 
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Bentuk aktivitas pembebalajar teknik bolavoli dapat dilihat pada Buku Pengangan 

Pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kelas serta 

Kompetensi Dasar yang ditetapkan 

3. Materi Aktivitas Permainan dan Olahraga Bola Besar III (Permainan Bolabasket) 

a. Konsep Dasar Aktivitas Permainan  Bola Besar (Bola Basket)  

1) Lapangan Permainan 

Dalam permainan yang sebenarnya, permainan bolabasket dilakukan pada sebuah 

lapangan empat persegi panjang dengan ukuran: 

a) Panjang garis samping lapangan: 26 meter 

b) Lebar lapangan : 14 meter 

c) Garis tengah lingkaran di tengah lapangan : 3.6 meter 

d) Tinggi ring basket : 2,75 meter 

e) Diameter ring basket : 0,45 meter 

f) Ukuran papan pantul :1,80 meter x 1,20 meter 

 

 

 

 

 

 

 

D. Aktivitas Permainan dan Olahraga Bola Kecil 

1. Aktivitas Permainan Bulutangkis Mini 

Bulutangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga 

permainan. Permainan bulutangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan, di 

Gambar 11 : Lapangan, ukuran ring dan papan pantul  
permainan bola basket 
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atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. 

Lapangan bulutangkis dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net yang 

tergantung di tiang net yang ditanam di pinggir lapangan. Alat yang dipergunakan adalah 

sebuah raket sebagai alat pemukul serta “shutlecock” sebagai bola yang dipukul.  

Permainan dimulai dengan cara menyajikan bola atau service, yang memukul bola dari 

petak service kanan ke petak service kanan lawan, sehingga jalan bola menyilang. 

Permainan bulutangkis ini biasanya dimainkan oleh: (1) Seorang pria melawan seorang 

pria (tunggal putra), (2) Seorang wanita melawan seorang wanita (tunggal putri), (3) 

Sepasang pria melawan sepasang pria (ganda putera), (4) Sepasang wanita melawan 

sepasang wanita (ganda puteri), dan (5) Sepasang pria/ wanita melawan sepasang 

pria/wanita (ganda campuran). 

Untuk dapat berprestasi dengan baik dalam permainan bulutangkis unsur utama yang 

harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pemain bulutangkis adalah komponen dasar. 

Dalam permainan bulutangkis kemampuan service mutlak dikuasai oleh pemain. Salah 

melakukan service berarti fatal, sedangkan unggul dalam service berarti membuka 

kemungkinan mendapatkan angka. 

Tujuan pembelajaran memukul shuttlecock adalah untuk mengombinasikan gerakan-

gerakan memukul shuttlecock yang telah dipelajari. Gerakan memukul shuttlecock dapat 

dilakukan dengan cara: berpasangan dan berkelompok.  

2. Aktivitas Permainan Tenis Meja 

Tenis meja merupakan cabang olahraga yang dimainkan di dalam gedung (indoor game) 

oleh dua pemain atau empat pemain. Cara memainkannya dengan menggunakan raket 

yang dilapisi karet untuk memukul bola celluloid melewati jaring yang tergantung di atas 

meja yang dikaitkan pada dua tiang jaring. Permainan tenis meja atau lebih dikenal 

dengan istilah lain, yaitu “Ping Pong” adalah merupakan suatu cabang olahraga yang unik 

dan bersifat rekreatif. 

Pada dasarnya permainan tenis meja dapat dibagi menjadi empat, yaitu: (1) Prinsip 

memegang bet (grip), (2) Prinsip siap sedia (stance), (3) Prinsip gerakan kaki (footwork), 
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dan (4) Prinsip pukulan (stroke). Tanpa penguasaan teknik dasar bermain tenis meja 

dengan baik, tidak mungkin dapat bermain tenis meja dengan baik pula. Permainan tenis 

meja akan berhasil dengan baik apabila terampil melakukan teknik bermain tenis meja. 

Tujuan pembelajaran memukul bola adalah untuk mengombinasi-kan gerakan-gerakan 

memukul bola yang telah dipelajari. Gerakan memukul bola dapat dilakukan dengan cara: 

berpasangan dan berkelompok. Bentuk-bentuk pembelajaran memukul bola antara lain 

sebagai berikut. 

3. Aktivitas Permainan Kasti 

Permainan kasti merupakan olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu. 

Masing-masing regu terdiri dari 12 orang pemain. Permainan ini dimainkan di lapangan 

berbentuk empat persegi panjang yang dibatasi oleh  garis batas dengan lebar 5 cm atau 

menggunakan tali tambang. Sebagai alat permainan menggunakan bola kasti dan kayu 

pemukul. 

Unsur gerak dasar permainan, yaitu melambungkan bola, menangkap bola, melempar 

bola, berlari, taktik dan strategi, dan peraturan permainan. 

Tujuan pembelajaran melempar, memukul dan menangkap bola adalah untuk 

mengkombinasikan gerakan-gerakan melempar, memuku dan menangkap bola yang telah 

dipelajari. Setelah melakukan gerakan melempar, memukul dan menangkap bola, coba 

rasakan gerakan melempar, memukul dan menangkap bola yang mana mudah dan sulit 

dilakukan. Mengapa gerakan tersebut mudah dan sulit dilakukan? Temukan permasalahan 

tersebut, kemudian lakukan kembali gerakan-gerakan tersebut.  

Gerakan melempar, memuku dan menangkap bola dapat dilakukan dengan cara: 

berpasangan dan berkelompok. Dalam melakukan gerakan melempar, memuku dan 

menangkap bola, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan nilai-nilai sikap seperti: 

sportivitas, kerja sama, tanggung jawab, dan disiplin. 

4. Aktivitas Permainan Rounders 

Rounders adalah cabang olahraga yang hampir sama dengan base ball dan softball.  Disini 

pemain setelah memukul bola berlari mengelilingi lapangan dengan ditandai dengan tiang 
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sebagai “Rounders”. Regu yang dapat mengelilingi lapangan lebih banyak keluar sebagai 

pemenang. Olahraga ini berasal dari Inggris bersamaan dengan base ball dan softball. 

 
B. Aktivitas Atletik 

1. Aktivitas Pembelajaran Jalan Cepat 

Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga 

kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Selama saat setiap langkah, 

kaki yang bergerak maju pejalan kaki harus berhubungan/menyentuh tanah sebelum 

kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan (tidak bengkok di 

lutut) untuk sekurang-kurangnya sesaat dalam posisi tegak/vertikal. 

Di dalam perlombaan jalan cepat yang penting diperhatikan oleh setiap pejalan cepat 

adalah melakukan gerak langkah maju ke depan dengan salah satu kaki selalu tetap 

kontak dengan tanah. Artinya bahwa pada setiap akan melangkahkan kaki, salah satu 

kaki harus selalu tetap berhubungan atau menempel pada tanah. 

Akan tetapi mengingat dalam pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan 

adanya pemberangkatan (start) dan diakhiri dengan melewati garis finish, maka untuk 

gerakan jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: gerakan start, jalan 

cepat, dan melewati garis finish. 

Tanpa penguasaan prinsip dasar tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam 

perlombaan jalan cepat. Pembelajaran jalan cepat akan diuraikan secara lengkap 

sebagai berikut.  

a. Teknik Start 

Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Karena start pada 

jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan maka tidak ada 

gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya 

adalah sebagai berikut. Pada aba “bersedia”, pejalan menepatkan kaki kiri di 

belakang garis start, kaki kanan di belakang kaki kiri, badan agak condong ke 
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depan, tangan bergantung kendor. Pada “bunyi pistol” atau aba “Ya”, segera 

langkahkan kaki kanan ke muka, dan terus jalan.  

 
b. Teknik  Jalan Cepat 

1) Langkah kaki 

Dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke muka, lutut terlipat, 

tungkai badan bergantung ke muka, karena ayunan paha ke muka tungkai 

bawah ikut terayun ke muka, lutut menjadi lurus, kemudian menapak ke 

tumit terlebih dahulu menyentuh tanah; bersamaan dengan ayunan kaki 

tersebut kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit selanjutnya ujung 

kaki tumpu lepas dari tanah berganti menjadi kaki ayun.  

 
2) Kecondongan Badan Sedikit ke Depan dengan Ayunan Lengan 

Siku dilipat lebih kurang 90 derajat, ayunan lengan arahnya lebih masuk, 

gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. 

  
c. Teknik Finish 

Tidak ada gerakan khusus untuk finish ini. Umumnya jalan terus hingga melewati 

garis finish, baru dikendorkan keceppatan jalannya setelah melewati jarak lima 

meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang tidak sampai terangkat 

sehingga melayang, maka pemindahan berat badan dari satu kaki ke kaki lain 

harus nampak jelas pada gerak panggul. 

 
d. Fase-fase Jalan Cepat 

1)  Fase Tumpuan Dua Kaki 

Cara melakukan gerakan fase tumpuan dua kaki jalan cepat sebagai berikut. 

a) Fase gerakan tumpuan dua kaki ini terjadi sangat singkat.  

b) Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir 

dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan.  
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c) Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara 

bahu dan pinggul. 

d) Lakukan gerakan fase tumpuan dua kaki berulang-ulang. 

2) Fase Tarikan Kaki 

Cara melakukan gerakan fase tarikan kaki jalan cepat sebagai berikut. 

a) Fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai.  

b) Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan 

koordinasi seluruh bagian badan.  

c) Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. 

d) Latihan ini dilakukan gerakan fase tarikan kaki berulang-ulang. 

3) Fase Relaksasi 

Cara melakukan gerakan fase relaksasi jalan cepat sebagai berikut. 

a) Tahap ini barada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase 

dorongan kaki. 

b) Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu.  

c)  Lengan vertikal dan parallel di samping badan.  

d) Lakukan gerakan fase relaksasi berulang-ulang. 

4) Fase Dorongan Kaki 

Cara melakukan gerakan fase dorongan kaki jalan cepat sebagai berikut. 

a) Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat 

gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu.  

b) Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih 

gerakan dorongan. Kaki yang lain bergerak maju dan diluruskan.  

c) Jangkauan gerak yang lebar di mana pinggang berada pada sisi yang 

sama, maju searah, memungkinkan suatu fleksibilitas yang besar dan 

memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan 

meluruskan pergelangan kaki.  

d) Lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris/wajar 

berlawanan dengan kaki.  
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e) Lakukan gerakan fase dorongan kaki berulang-ulang. 

 

2. Lari Cepat (sprint) 

Lari cepat yaitu lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya (sprint) yang 

dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 m, 200 m dan 400 m misalnya, 

karena ada beberapa nomor sprint yang diperlombakan dalam kejuaraan resmi. Lari cepat 

dapat dilakukan baik oleh pelari puteri maupun putera. Khusus dalam nomor lomba lari 

cepat setiap pelari tidak diperbolehkan keluar lintasannya masing-masing. 

Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek/sprint adalah start atau 

pertolakan. Karena keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan start sangat 

merugikan pelari jarak pendek (sprinter). Oleh sebab itu, cara melakukan start yang baik 

harus benar-benar diperhatikan dan dipelajari serta dilatih secermat mungkin. 

Teknik Dasar Start Jongkok untuk nomor Sprint 

a) Start panjang (Long start) 

Caranya, kaki yang lututnya tidak menempel di tanah, terletak di depan lutut yang 

menempel pada tanah. 

b) Start menengah (Medium start) 

Caranya, kaki yang lututnya tidak menempel di tanah terletak di samping lutut yang 

menempel di tanah dengan jarak ± satu kepal. 

c) Start pendek (Short start) 

Caranya, kaki yang lututnya tidak menempel di tanah terletak di antara kaki dan lutut 

lainnya. 

 

Teknik Start Jongkok dengan Aba-aba Start  

Dalam melakukan start jongkok, ada tiga tahapan yang disesuaikan dengan aba-aba. 

Aba-aba “Bersedia” 

Apabila mendengar aba-aba “bersedia”, sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut: 
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(1) Salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak ± satu jengkal dari garis start. Kaki 

satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah ± satu kepal. 

(2) Badan membungkuk ke depan, kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start, 

keempat jari rapat, ibu jari terbuka (membentuk huruf V). 

(3) Kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba 

berikutnya. 

Aba-aba “Siap” 

Apabila ada aba-aba “siap” maka sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut: 

(1) Lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat setinggi bahu dan berat 

badan dibawa ke muka. 

(2) Kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba 

berikutnya. 

Aba-aba “Ya” 

Apabila mendengar aba-aba “Ya” atau bunyi pistol, maka yang perlu dilakukan oleh pelari 

adalah sebagai berikut : 

(1) Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jangan 

melompat. 

(2) Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. 

(3) Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek, tetapi cepat agar badan 

tidak jatuh ke depan (tersungkur). 

Teknik Lari Jarak Pendek (Sprint)  

Teknik lari jarak pendek (100 meter) adalah sebagai berikut : 

(1) Prinsip lari cepat yaitu lari pada ujung kaki, tumpuan kuat agar mendapat dorongan 

yang kuat 

(2) Sikap badan condong ke depan ± 60º, sehingga titik berat badan selalu di depan. 

(3) Ayunan lengan kuat dan cepat, siku dilipat, kedua tangan menggenggam lemas, agar 

gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. 



 

 
16 

 

(4) Setelah ± 20 m dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke 

depan tetap dipertahankan serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga 

dipertahankan kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. 

Latihan Teknik Memasuki Garis Finish  

Setelah menempuh jarak 100 m dengan kecepatan maksimal, gerakan selanjtunya 

memasuki garis finish. Teknik memasuki garis finish adalah sebagai berikut : 

(1) Berlari secepat mungkin, jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish 

masih 10 m di belakang garis sesungguhnya. 

(2) Setelah sampai ± satu meter di depan garis finish merebahkan badan ke depan tanpa 

mengurangi kecepatannya. 

(3) Sampai garis finish membusungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar salah 

satu bahu ke depan. 

 

C. Aktivitas Bela Diri 

1. Konsep Aktivitas Bela Diri  

Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang 

mempertahankan / membela diri. Seni bela diri telah lama ada dan berkembang dari masa 

ke masa. 

Pada dasarnya, manusia mempunyai insting untuk selalu melindungi diri dan hidupnya. 

Dalam tumbuh atau berkembang, manusia tidak dapat lepas dari kegiatan fisiknya, kapan 

pun dan dimanapun. Hal inilah yang akan memacu aktivitas fisiknya sepanjang waktu. 

Pada zaman kuno, tepatnya sebelum adanya persenjataan modern, manusia tidak 

memikirkan cara lain untuk mempertahankan dirinya selain dengan tangan kosong. Pada 

saat itu, kemampuan bertarung dengan tangan kosong dikembangkan sebagai cara untuk 

menyerang dan bertahan,  kemudian digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik / 

badan seseorang. Meskipun begitu, pada zaman-zaman selanjutnya, persenjataan pun 

mulai dikenal dan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan diri. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesenian
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Insting
https://id.wikipedia.org/wiki/Tangan
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Dapat dikatakan bahwa seni bela diri tersebar di seluruh penjuru dunia ini dan 

hampir setiap negara mempunyai seni bela diri yang berkembang di daerah masing-

masing maupun merupakan sebuah serapan dari seni bela diri lain yang berkembang di 

daerah asalnya. Sebagai contoh seni silat adalah seni bela diri yang berkembang di negara 

ASEAN dan terdapat di Malaysia, Indonesia, Thailand dan Brunei. 

2. Jenis - jenis Beladiri  

Seni bela diri terbagi atas berbagai macam jenis, yaitu: seni tempur bersenjata tajam, seni 

tempur bersenjata tumpul/ tidak tajam (kayu, bambu, dll) , dan seni tempur tangan 

kosong. Di antara jenis-jenis seni bela diri yang ada adalah aikido, capoeira, gulat, hapkido, 

hikmatul iman Indonesia, jeet kunedo, jiu jit su, jogo do pau, judo, karate, kateda, kempo, 

kendo, kung fu, laskar hitam, lethwei, merpati putih, muay thai, ninjit su, pencak silat, 

taekwondo, taido, savate, setia hati, tarung derajat, tinju, tamoi, wing tsun, dan wushu. 

3. Sejarah Pencak Silat 

Pencak silat adalah salah satu jenis bela diri asli Indonesia, dapat dimainkan secara 

perorangan, berpasangan maupun beregu. Untuk menguasai beladiri pencak silat sangat 

diperlukan penguasaan teknik dasar pencak silat. Pencak silat adalah suatu cara beladiri 

yang menggunakan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki manusia lebih sempurna bila 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, tidak mustahil jika 

manusia dapat menguasai segala macam ilmu di dunia ini. 

Di Indonesia istilah pencak silat baru mulai digunakan setelah berdirinya top organisasi 

pencak silat (IPSI). Sebelumnya di daerah Sumatera lebih dikenal dengan istilah Silat, 

sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal dengan istilah Pencak Silat. 

Pada periode kepemimpinan Eddie M. Nalapraya, Indonesia memiliki hasrat untuk 

mengembangkan pencak silat ke mancanegara dengan mengambil prakarsa pembentukan 

dan pendirian Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (PERSILAT) pada tanggal 11 Maret 

1980 bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keempat negara tersebut 

akhirnya dinyatakan sebagai negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara
https://id.wikipedia.org/wiki/ASEAN
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://id.wikipedia.org/wiki/Aikido
https://id.wikipedia.org/wiki/Capoeira
https://id.wikipedia.org/wiki/Gulat
https://id.wikipedia.org/wiki/Hapkido
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikmatul_Iman_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Jeet_Kune_Do
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Upaya pengembangan pencak silat yang dipelopori Indonesia dan anggota PERSILAT 

lainnya sampai saat ini berhasil menambah anggota PERSILAT. 

Penambahan anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota PERSILAT 

lainnya untuk memasukkan pencak silat ke multi event di tingkat Asia, yaitu Asian Games, 

dengan membentuk organisasi Pencak Silat Asia Pasific pada bulan Oktober 1999. 

Organisasi pencak silat di Indonesia yang disebut dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia 

(IPSI) didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, diprakarsai oleh Mr. 

Wongsonegoro, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pusat Kebudayaan. 

4. Pola Gerak Pencak Silat 

Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi dan 

terkendali, yang mempunyai empat aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental 

spiritual, aspek beladiri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. dengan demikian, pencak 

silat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari karena memiliki 

empat aspek yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. 

a.  Sikap Kuda-kuda 

Kuda-kuda adalah posisi menapak kaki untuk memperkokoh posisi tubuh. Kuda-kuda 

yang kuat dan kokoh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah 

dijatuhkan. Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik 

tolak serangan (tendangan atau pukulan). Sikap kuda-kuda pasang merupakan sikap 

untuk memulai serangan atau pembelaan yang berpola yang dilakukan pada awal atau 

akhir gerakan. Sikap pasang ada tiga bentuk, yaitu : (1) Sikap kuda-kuda depan pasang 

atas, (2) Sikap kuda-kuda belakang pasang tengah, dan (3) Sikap kuda-kuda tengah 

pasang bawah. 

1) Kuda-Kuda Depan. Kuda-kuda depan dibentuk dengan posisi kaki didepan 

ditekuk dan kaki belakang lurus, telapak kaki belakang serong ke arah luar, berat 

badan ditumpukan  pada kaki depan, badan tegap dan pandangan kedepan.  

2) Kuda-Kuda Belakang. Berat badan kuda-kuda belakang di bentuk dengan 

bertumpu pada kaki belakang. Tumit yang dipakai sebagai tumpuan tegak 



 

 
19 

 

dengan panggul, badan agak condong ke depan, kaki depan di injit dengan, 

menapak dengan tumit atau ujung kaki. 

3) Kuda-Kuda Tengah. Dibentuk dengan kedua kaki ditekukan dengan titik berat 

badan berada ditengah. 

4) Kuda-kuda samping  Kuda-kuda ini dilakukan dengan cara 1 kaki ditekuk dan kaki 

yang lain lurus ke samping, berat badan pada kaki yang ditekuk, bahu sejajar atau 

segaris dengan kaki.  

5) Kuda-Kuda Silang Depan. Kuda-kuda silang dibentuk dengan menginjakkan 1 kaki 

ke depan atau ke belakang kaki yang lain, berat badan ditumpukan pada 1 kaki, 

kaki yang lain ringan sentuhan dengan ibu atau ujung jari kaki. 

6) Kuda-Kuda Silang Belakang. Kuda-kuda silang belakang  yaitu kuda-kuda dengan 

salah satu kaki berada di belakang  dengan keadaan menyilang dan kaki di 

tumpukan ke belakang, badan tetap lurus agar tidak jatuh saat 

melakukan  gerakan tersebut. 

b. Sikap Pasang 

Pencak silat ialah sistem yang terdiri atas sikap (posisi) dan gerak-gerik (pergerakan). 

Ketika seorang pesilat bergerak ketika bertarung, sikap dan gerakannya berubah 

mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan. Segera setelah menemukan 

kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan lawan 

dengan suatu serangan yang cepat. Ada 4 sikap pasang yang saya pelajari dalam 

pencak silat : 

1) Pasang satu, yaitu sikap posisi badan tegak dengan kedua tangan disamping dalam 

keaadaan siap silat dan kedua kaki di buka selebar bahu 

2) Pasang dua, yaitu sikap badan tetap pada posisi tegak, kaki dibuka selebar bahu, 

kedua tangan mengepal dan sejajar dengan pinggang. 

3) Pasang tiga, yaitu, sikap badan pada posisi tegak lurus, kaki di buka selebar bahu, 

tangan diangkat sejajar mata, dan posisis silang dengan kepalan tangan terbuka. 



 

 
20 

 

4) Pasang empat, yaitu kaki di buka selebar bahu, tangan diangkat sejajar mata, dan 

posisis silang dengan kepalan tangan terbuka dibuk lagi dan tangan sudah 

terkepal. 

c. Arah 

Arah adalah sasaran dalam melakukan gerakan, baik pada waktu melakukan 

pembelaan maupun serangan. Arah dikenal dengan delapan penjuru mata angin. 

Langkah dilakukan pada arah tertentu sesuai dengan keperluannya. 

d. Langkah 

Ciri khas dari Silat adalah penggunaan langkah. Langkah ini penting di dalam 

permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenali, 

contohnya langkah tiga dan langkah empat. Langkah adalah perubahan injakan kaki 

dari suatu tempat ke tempat lainnya. Langkah dapat dilakukan lurus, silang/serong. 

Cara melakukannya bisa dengan cara diangkat, geseran, ingutan, lompatan dan 

loncatan. 

1) Pola langkah lurus. Merupakan gerak langkah yang membentuk garis lurus ,baik 

langkah maju maupin langkah mundur, yang mana pelaksanaanya dimulai dari 

salah satu kuda-kuda (kuda-kuda tengah). 

2) Pola langkah zig-zag. Merupakan gerak langkah yang membentuk  mata gergaji 

atau pola zig-zag, yang mana pelaksanaanya dimulai dari sikap pasang dengan pola 

langkah serong 

3) Pola langkah ladam atau huruf  U. Pelaksanaanya dimulai dari sikap awal tegak, 

gerakkan kaki kesamping kanan,di ikuti kaki kiri menutup  (merapat), kemudian 

kaki kiri maju, kaki di tarik kembali dan merapat kemudian di gerakan samping 

kiri.kaki kanan ditarik dirapatkan kemudian dilangkahkan kedepan, dan kaki kanan 

ditarik kembali merapat  seperti sikap awal. 

4) Pola langkah segi tiga. Pelaksanaanya berdiri di titik 0, geser kaki kanan ke titik 1, 

ikuti kaki kiri ke titik 2, lanjutkan ke titik  4, lanjutkan juga ke titik 4 dan 5 (berat 

badan di titik 5) tarik kaki kanan ke titik 6, kaki kanan ketitik 7 dengan kuda-kuda 

depan , tarik kaki kanan keposisi awal. 
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5) Pola langkah huruf S. Berdiri dengan posisi titik menghadap sesuai dengan arah 

yang di tunjukan, geser kaki kanan ke arah  berat badan ke di kaki kanan, ikuti kaki 

kiri, kaki kiri ke titik 3 berat badan di kaki kiri selanjutnya cabut kaki kanan lewati 

kaki kiri sampai di titik 4, kaki kanan yang di titik 4 di titik 5 putar di tempat, 

sementara kaki kiri yang ada di titik 3 injit, gugus kaki kiri lewat tanda panah 

dengan jalur titik 6 sampai di titik. 

6) Pola langkah segi 4. Pelaksanakannya bisa memakai kombinasi kuda-kuda tengah, 

samping, dan belakang. 

5. Pukulan Dalam Pencak Silat 

Pukulan merupakan usaha pembelaan yang dilakukan dengan menggunakan lengan atau 

kaki untuk mengenai badan lawan.  

a. Lurus. Pukulan dengan salah satu tangan memukul kearah depan, sasaran yaitu dada 

si lawan. Dan tangan satunya lagi menutup arah point, yaitu sasaran perut keatas. 

b. Bandul. Mengayunkan tangan salah satunya berbentuk kepalan kearah sasaran ulu 

hati, dan tangan yang satu lagi tetap menutup arah sasaran lawan ke dia. 

c. Tegak. Sasarnnya adalah bahu atau sendi bahu bagian kanan (lawan yang dengan kita 

yang saling berhadapan, jadi sama saja dengan bahu sebelah kiri yang menjadi 

sasaran 

d. Melingkar Sasarannya adalah pinggang lawan 

6. Tendangan Dalam Pencak Silat 

Tendangan dapat dilakukan dengan punggung kaki, telapak kaki, ujung kaki dan tumit; 

a. Tendangan lurus kedepan yaitu dengan hentakan telapak kaki sejajar dengan bahu 

b. Tendangan melingkar yaitu dengan hentakan punggung kaki 

c. Tendangan berbentuk huruf T yaitu dengan tendangan samping menggunakan 

hentakan telapak kaki 

d. Tendangan samping yaitu menendang dengan punggung kaki. 

7. Tangkisan Dalam Pencak Silat 

a. Tangkisan dalam. Tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu 
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b. Tangkisan luar. Tangkisan dari dalam ke luar sejajar dengan bahu. Cara dilakukan 

untuk menangkis serangan lawan dan dibuang kekanan atau kekiri dengan posisi 

tangan di depan agak siku. 

c. Tangkisan atas. Tangkisan dari bawah ke atas, untuk melindungi kepala dari 

serangan. gerakan ini dilakukan untuk menangkis serangan lawan yang datangnya 

dari depan posisi tangan agak siku melindungi muka. 

d. Tangkisan bawah. Tangkisan bawah dilakukan untuk menangkis serangan lawan dan 

melindungi kemaluan dengan posisi tangan seperti huruf X dengan jari-jari terbuka 

tapi rapat. 

8. Guntingan 

Teknik ini dilakukan dengan cara seperti menggunting dengan tujuan untuk 

menjatuhkan lawan. Sapuan dan Guntingan adalah salah satu jenis buah (teknik) 

menjatuhkan musuh dengan menyerang kuda-kuda musuh, yakni menendang dengan 

menyapu atau menjepit (menggunting) kaki musuh, sehingga musuh kehilangan 

keseimbangan dan jatuh. Guntingan terdiri dari guntingan luar dan guntingan dalam. 

9. Hindaran atau elakan 

Teknik ini dilakukan untuk menghindari serangan lawan teknik ini dapat dilakukan 

dengan melangkah dengan satu kaki, ditempat, atau memindahkan dengan dua kaki. 

Elakan dilakukan dengan cara memindahkan sasaran dari arah serangan. Arah elakan 

dilakukan sesuai dengan arah delapan penjuru mata angin. 

10. Kuncian 

Kuncian adalah teknik untuk melumpuhkan lawan agar tidak berdaya, tidak dapat 

bergerak, atau untuk melucuti senjata musuh. Kuncian melibatkan gerakan menghindar, 

tipuan, dan gerakan cepat yang biasanya mengincar pergelangan tangan, lengan, leher, 

dagu, atau bahu musuh. 

11. Kembangan 

Kembangan adalah gerakan tangan dan sikap tubuh yang dilakukan sambil 

memperhatikan, mewaspadai gerak-gerik musuh, sekaligus mengintai celah pertahanan 

musuh. Kembangan utama biasanya dilakukan pada awal laga dan dapat bersifat 
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mengantisipasi serangan atau mengelabui musuh. Seringkali gerakan kembangan silat 

menyerupai tarian atau dalam bahasa Sunda menyerupai ngibing (berjoget). Kembangan 

adalah salah satu bagian penilaian utama dalam seni pencak silat yang mengutamakan 

keindahan gerakan. 

 

D. Aktivitas Pengembangan Kebugaran Jasmani 

1. Komponen-komponen Kebugaran Jasmani.  

Komponen-komponen kebugaran jasmani adalah kata benda abstrak yang rasa 

keberadaannya di dalam tubuh kita nyata, tetapi wujudnya hanya bisa dibayangkan. 

Komponen-komponen kebugaran jasmani adalah faktor penentu derajat kondisi setiap 

individu. Seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan 

sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti, dan dapat melakukan tugas 

berikutnya dengan segera. 

Pengelompokan jenis komponen kebugaran jasmani banyak sekali ragam dan 

perbedaanya, akan sangat tergantung dari sudut pandang mana jenis dan pengelompokan 

tersebut disusun, tinjauan ilmiah yang digunakan, serta atas maksud dan kegunaan apa 

pengelompokan jenis tersebut akan digunakan. Cara pembeda inilah yang disebut cara 

pembeda ilmiah yang mendasarkan tinjauan dari sisi ontology, epistimologi, dan aksiologi 

sebuah ilmu.  

Pengelompokan komponen kebugaran jasmani seperti yang tersebut dalam Dasar-dasar 

Evaluasi Pendidikan Jasmani yang disusun oleh Wahjoedi (1994), adalah: (1) Kebugaran 

yang berhubungan dengan kesehatan (physical fitness related health) dan (2) Kebugaran 

yang berhubungan dengan keterampilan (physical fitness related skill). Pada pembagian 

ini bagian yang pertama yang pertama terdiri dari daya tahan jantung dan paru-paru 

(cardiorespiratory), kekuatan (strength), daya tahan otot (muscle endurance), kelentukan 

(flexibility), dan komposisi tubuh (body composition). 

Pada bagian yang kedua (physical fitness related skill) terdiri dari; kecepatan (speed), 

kelincahan (agility), daya ledak (explosive power), keseimbangan (balance), dan koordinasi 
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(coordination). Selain dari bagaian ini disebut juga kemampuan memanipulasi suatu obyek 

yaitu ketepatan (accuracy). 

 

Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: 

Daya tahan (cardiorespiratory and muscle endurance)  

Daya tahan (cardiorespiratory and muscle endurance) adalah kemampuan jantung untuk 

memompa darah dan paru-paru untuk melakukan respirasi (exhale dan inhale) dan kerja 

kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus menerus tanpa mengalami kelelahan 

yang berarti dan segara pulih asal dalam waktu yang singkat. Klasifikasi daya tahan: 

1) Daya tahan aerobik/aerobic endurance; sistem pengerahan energi (menghirup, 

menyalurkan, dan menggunakan untuk kontraksi otot) dengan menggunakan 

oksigen. Kebugaran aerobik dibutuhkan oleh siapapun yang melakukan aktivitas 

dalam waktu yang lama dan terus menerus, lebih khusus lagi bagi peserta didik yang 

diarahkan untuk mengambil spesialisi cabang olahraga atletik nomor lari jarak 

menengah hingga marathon. Tingkat kebugaran aerobik dipengaruhi oleh faktor-

faktor keturunan, jenis kelamin, usia, lemak tubuh, tingkat aktivitas. 

2) Daya tahan anaerobik/anaerobic endurance; adalah merupakan istilah untuk 

menyebut cara kerja otot dalam waktu yang relatif singkat tanpa menggunakan 

oksigen. Kerja otot/kontraksi otot timbul dari pemecahan ATP (adenosine 

triphosphate) di dalam otot yang bersumber dari gula darah dan gula otot. 

Pemecahan ATP ini menimbulkan energi dan ADP (adenosine diposphate), ADP yang 

ditambah PC (posphocreatine) di dalam otot akan menjadi ATP yang baru. 

Pembakaran dalam sistem energi yang tidak sempurna akan menyisakan asam laktat, 

jika asam laktat ini menumpuk terlalu banyak di dalam otot, mengakibatkan 

kelelahan yang amat sangat dan rasa pegal, bahkan bisa menyebabkan kram otot. 

Asam laktat tidak selalu merugikan, sebab jika menyatu dengan oksigen, asam laktat 

akan kembali menjadi sumber energi hingga terurai secara tuntas dan keluar menjadi 

carbon diokside melalui proses pengeluaran nafas, dan ion-ion hidrogen melalui 

pengeluaran keringat. Untuk mempercepat proses peleburan asam laktat ini 
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diperlukan pengguncangan (shaking), dan bisa dilakukan dengan lari-lari kecil (joging) 

dalam waktu 15 – 20 menit sesuai dengan tingkat penumpukan. 

 Kekuatan (strength). 

Kekuatan (Strength); adalah kemampuan tubuh mengerahkan tenaga untuk menahan 

beban yang diberikan. Klasifikasi strength adalah: 

1) Kekuatan maksimum (maximum strength); kekuatan ini memiliki ciri jika seseorang 

hanya mampu mengangkat sekali saja beban yang diberikan dan tidak mampu 

mengangkat lagi tanpa beristirahat terlebih dahulu, atau dalam istilah kebugaran 

biasa disebut sebagai 1 RM       (1 repetition maximum). Pengetahuan mengenai 1 

RM ini akan sangat membantu untuk dapat mengembangkan tipe kekuatan yang 

lainnya (kekuatan yang cepat (elastic/speed strength) dan daya tahan kekuatan 

(strength endurance) 

2)  Kekuatan yang cepat (elastic/speed strength); tipe kekuatan ini memiliki ciri jika 

seseorang mampu mengangkat beban dalam jumlah yang besar dengan segera 

(dalam satuan waktu yang kecil). Dalam istilah yang lebih umum kecepatan ini dapat 

juga disebut daya ledak (explosive power) 

3)  Daya tahan kekuatan (strength endurance); tipe kekuatan ini memiliki ciri jika 

seseorang mampu mengangkat beban dalam jumlah yang besar berulang-ulang 

dalam waktu yang lama.  

 

Komposisi tubuh. 

Komposisi tubuh adalah perbandingan jumlah lemak yang terkandung di dalam tubuh 

dengan berat badan seseorang. Kandungan lemak yang berlebihan akan mengakibatkan 

terdesaknya organ tubuh yang lainnya sehingga mengganggu kinerja organ tersebut. 

Namun lemak tak jenuh yang mudah diurai juga merupakan sumber energi ketika 

karbohidrat dan cadangan glukosa dan glikogen sudah habis dipakai.  
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Kelentukan (flexibility). 

Kelentukan (flexibility) adalah kemampuan tubuh untuk menggunakan otot dan 

persendian dengan rentang yang luas. Kelentukan terdiri dari kelentukan dinamis dan 

kelentukan statis. 

Kecepatan (speed). 

Kecepatan (speed) adalah kemampuan untuk memindahkan tubuh dan menggerakkan 

anggota tubuh menempuh jarak tertentu dalam satu satuan waktu yang singkat. Tipe 

kecepatan; 

1) Kecepatan siklis, jika pergerakan merupakan pengulangan satu bentuk 

keterampilan yang sama, biasanya digunakan untuk menempuh jarak tertentu 

dalam waktu yang kecil, contoh dari keterampilan tersebut adalah berlari, 

berenang, dan bersepeda 

2) Kecepatan asiklis, jika pergerakan merupakan bentuk keterampilan yang berbeda-

beda dan berubah-ubah sesuai dengan tujuan dari keterampilan tersebut, 

biasanya digunakan dalam permainan dan penggunaan berbagai peralatan. 

Keterampilan dilakukan dalam waktu yang kecil 

3) Kecepatan reaksi, jika pergerakan dilakukan sebagai tanggapan atas rangsang yang 

diberikan dan dilakukan dengan segera. Contoh mudah dari kecepatan tipe ini 

adalah tendangan balasan pada olahraga pencak silat (tarung). 

Kelincahan.  

Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk merubah-ubah posisi tubuh dan mengatasi 

rintangan dengan dalam waktu yang singkat. Kelincahan ini merupakan perpaduan dari 

unsur kelentukan dan kecepatan, bahkan kekuatan. 

Keseimbangan. 

Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi dalam satu 

titik yang diinginkan. Keseimbangan secara biomekanis sangat dipengaruhi oleh luasnya 

bidang tumpu, ketinggian pusat masa tubuh, serta koefisien gesek antara tubuh dengan 
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bidang tubuh.  Namun di sisi lain juga dipengaruhi oleh kinerja sistem syaraf dan panca 

indera. Tipe dari keseimbangan adalah keseimbangan statis dan dinamis. 

Koordinasi (coordination). 

Koordinasi (coordination) adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh 

secara bersamaan dengan padu padan. Kemampuan koordinasi sangat mendukung 

penguasaan keterampilan dasar gerak. Koordinasi meliputi mata – tangan, mata - kaki, 

tangan – kaki, mata – tangan - kaki, telinga – mata – kaki, dan seterusnya. 

   

2. Bentuk-bentuk Latihan Kebugaran Jasmani (dapat dicari pada buku Dasar-dasar Melatih 

Fisik Olahragawan, Imran Akhmad;2013, edhay76.blogspot.co.i. 

www.kebugaranjasmani.co.id)  

 

E. Aktivitas Senam 

1. Konsep Senam 

Pengertian aktivitas senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerakan-gerakan senam sangat sesuai untuk 

mengisi program pendidikan jasmani. Gerakannya merangsang perkembangan komponen 

kebugaran jasmani, seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Di 

samping itu senam juga berpotensi mengembangkan keterampilan gerak dasar, sebagai 

landasan penting bagi penguasaan keterampilan teknik suatu cabang olahraga. 

Senam lantai atau senam ketangkasan merupakan bagian integral dari cabang olahraga 

senam secara keseluruhan, yang biasa dilakukan dan dilombakan oleh anak-anak dan orang 

dewasa yang terlatih. Untuk dapat melakukan senam ketangkasan atau senam lantai 

diperlukan keterampilan gerak tinggi, koordinasi gerakan yang matang, keberanian, percaya 

diri yang tinggi, keuletan, ketangkasan dan kekuatan, maka dari itu untuk melakukan senam 

lantai atau senam ketangkasan dilakukan latihan yang terencana dan sistimatis untuk dapat 

mencapai tujuan dari pembelajaran khususnya serta dapat menghasilkan atlet-atlet senam 

yang handal umumnya. Menurut asal katanya senam itu sendiri berasal dari bahasa Yunani 

yaitu ”Gymnos” serta ”Gymnastique” dari bahasa Perancis, Gymnos sendiri menurut arti 
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katanya adalah ”telanjang”. Menurut sejarahnya senam pada jaman dulunya memang 

dilakukan dengan telanjang dan wanita tidak diperbolehkan melihat, senam dilakukan 

dengan telanjang ini dimaksudkan untuk mendapatkan gerakan-gerakan yang maksimal 

tanpa ada pakaian yang mengganggu. 

Senam lantai atau senam ketangkasan  merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerakan-gerakan senam lantai 

sangat sesuai untuk mengisi program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

Gerakannya merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani, seperti kekuatan 

dan daya otot, kelenturan juga keseimbangan dari seluruh bagian tubuh. Disamping itu 

senam juga berpotensi mengembangkan keteraturan gerak dasar, sebagai landasan penting 

bagi penguasaan keterampilan tertentu suatu cabang olahraga. 

Konsep dasar senam lantai atau senam ketangkasan adalah suatu bentuk gerakan-gerakan 

tubuh yang direncanakan dan disusun secara teratur dengan tujuan untuk memperbaiki 

sikap dan bentuk badan, membina dan meningkatkan kesegaran jasmani, serta membentuk 

dan mengembangkan keterampilan serta kepribadian yang selaras. Dalam memahami 

definisi dan arti senam, kesulitan lainnya timbul manakala kita ingin membagi senam ke 

dalam jenis-jenisnya. Untuk lebih memudahkan penjenisan senam, alangkah baiknya kita 

ikuti pengelompokan senam yang dibuat oleh FIG (Federation International de 

Gymnestique) yang di Indonesiakan menjadi Federasi Senam Internasional.  

Menurut FIG, senam dibagi menjadi 6 kelompok yaitu: 

1. Senam artistik (artistic gymsnastics) 

2. Senam ritmik sport(sportive rytmic gymnastics) 

3. Senam aerobic sport (sport aerobic) 

4. Senam akrobotik (acrobatic gymbastics) 

5. Senam trampolin (trampolinning) 

6. Senam umum (general gymnastics) 

Disiplin/nomor pada cabang olahraga senam yang sudah ada kepengurusannya di Indonesia 

terdiri atas: 

2. Artistik putra 
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3. Artistik putri 

3. Rithmic 

4. Sport aerobic 

5. General Gymnatics (non kompetensi) 

2.  Teknik Dasar Berguling Ke Depan 

Senam atau senam lantai atau senam ketangkasan merupakan bagian integral dari cabang 

olahraga senam secara keseluruhan, yang biasa dilakukan dan dilombakan oleh anak-anak 

dan orang dewasa yang terlatih. Untuk dapat melakukan senam ketangkasan atau senam 

lantai diperlukan keterampilan gerak tinggi, koordinasi gerakan yang matang, keberanian, 

percaya diri yang tinggi, keuletan, ketangkasan dan kekuatan, maka dari itu untuk 

melakukan senam lantai atau senam ketangkasan dilakukan latihan yang terencana dan 

sistimatis untuk dapat mencapai tujuan dari pembelajaran  

Tehnik  dasar senam lantai atau senam ketangkasan adalah suatu bentuk gerakan-gerakan 

tubuh yang direncanakan dan disusun secara teratur dengan tujuan untuk memperbaiki 

sikap dan bentuk badan, membina dan meningkatkan kesegaran jasmani, serta membentuk 

dan mengembangkan keterampilan  

Sikap Awal Berguling ke Depan 

 Sikap awal atau posisi awal suatu gerakan sangat penting karena akan menentukan benar 

dan tidaknya suatu  gerakan, begitu juga dalam melakukan gerakan berguling ke depan, 

berikut adalah sikap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan gerakan berguling ke 

depan: 

1. Jongkok dengan sempurna 

2. Letakkan ketiak tepat diatas lutut 

3. Kedua lengan  lurus ke depan 

4. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras dengan jari-jari  terbuka. 

Setelah mengetahui dan memahami sikap awal diatas maka selanjutnya, diberikan latihan 

bagian perbagian sebelum melakukan rangkaian gerakan berguling ke depan. 
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 Rangkaian gerakan berguling ke depan secara keseluruhan 

 Untuk melakukan gerakan berguling ke depan langkah pertama adalah  jongkok, kedua kaki 

dibuka selebar bahu, kedua tumit diangkat, lengan lurus dengan telapak tangan diletakkan 

di matras, dengan posisi telapak tangan atau jari-jari terbuka, ini dimaksudkan untuk 

meminimalisir atau mencegah cedera pada pergelangan tangan,  pandangan ke depan.  

 Gerakannya:   

 Angkat panggul ke atas hingga kedua kaki lurus, pandangan kebelakang, dorong badan 

pelan-pelan ke depan, bersamaan dengan membongkokkan kedua Siku kesamping, 

masukkan kepala diantara 2 tangan hingga pundak seluruhnya kena pada matras. Pada 

saat seluruh pundak kena matras, badan segera didorong ke depan dengan kedua lutut 

dilipat, dan kedua tangan segera memeluk lutut.  

 

3. Teknik Dasar Berguling Ke Belakang 

Berguling Ke belakang merupakan kebalikan dari berguling ke depan, tetapi tingkat 

kesulitannya lebih besar, karena dalam gerakan bergulin ke belakang selain menggunakan 

unsur kecepatan juga unsur kekuatan sangat penting, karena pada saat menolak kekuatan 

tangan sangat dominan. Jadi sebelum memberikan materi berguling ke belakang terlebih 

dahulu berikan latihan-latihan kekuatan terutama untuk otot lengan. 

Sikap Awal Gerakan Berguling ke Belakang 

Seperti halnya pada guling ke depan, berguling ke belakang juga akan mendapatkan suatu 

gerakan yang sempurna sesuai teknik dasar apabila konsep teknik dasarnya bisa dilakukan 

dengan benar. Berikut adalah teknik dasar dari gerakan berguling ke belakang : 

1. Jongkok dengan posisi sempurna 

2. Bulatkan bentuk badan dengan cara merapatkan dada ke arah paha 

3. Letakkan kedua telapak tangan menghadap ke atas diatas kedua pundak dengan  jari-

jari terbuka. 

4. Arahkan pandangan ke ujung kaki. 
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Setelah mengetahui dan memahami sikap awal diatas maka selanjutnya, diberikan 

latihan bagian perbagian sebelum melakukan rangkaian gerakan berguling ke belakang.  

Rangkaian Gerakkan Berguling ke Belakang Secara Keseluruhan 

      Setelah melakukan latihan berguling ke belakang bagian per bagian, berikut rangkaian 

gerakan berguling ke belakang secara utuh, di awali dari sikap permulaan yaitu : jongkok, 

kedua kaki rapat, kedua tumit diangkat, kedua telapak tangan dengan siku ditekuk berada 

diatas bahu di samping telinga dan kedua telapak tangan menghadap ke atas, dagu 

dirapatkan ke dada.  Gerakannya gulingkan badan ke belakang, yang dimulai dari  

menjatuhkan kedua tumit ke matras, kemudian menyusur ke pinggul, pinggang, punggung, 

dan pundak. Bersamaan dengan itu, kedua telapak tangan diletakkan pada matras di 

samping telinga. Pada saat kedua ujung kaki pada matras di belakang kepala, segera 

tekankan kedua tangan lurus ke  matras, hingga badan dan kepala terangkat ke atas. 

4. Cara Memberikan Pertolongan  

      Pada saat memberikan materi pembelajaran ini, tidak semua siswa mampu atau dapat 

melakukan dengan benar, bahkan sering juga ada anak didik yang tidak mau melakukan 

dengan alasan takut. Untuk menghindari atau menyakinkan pada siswa berani dan mau 

mempraktekkan  senam lantai adalah dengan diberikan pertolongan. Disini fungsi seorang 

guru benar-benar diperlukan, maka dari itu seorang guru harus mampu menguasai tehnik 

atau tindakan didaktis dengan baik, sehingga anak berani mempraktekkan dan akhirnya 

dapat melakukan dengan gerakan yuang baik dan benar. Berikut adalah cara-cara 

memberikan pertolongan untuk melakukan/mempraktekkan gerakan guling ke depan : 

      Sikap guru yang akan memberikan pertolongan pada berguling ke depan 

Berdiri pada salah satu lutut yaang terkuat(biasanya lutut kaki kanan),  kaki kiri ditempatkan 

sedemikian rupa dengan posisi lutut dibengkokkan, sehingga keseimbangan dapat terjaga 

dengan baik. Telapak tangan kanan diletakkan pada bagian pundak atau belakang leher 

anak yang akan melakukan gerakan, sedangkan tangan kiri diletakkan pada paha atas 

bagian belakang.  

Pada saat anak yang akan melakukan gerakan memasukkan 
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kepalanya diantara kedua tangannya, segera berikan bantuan dengan mendorong lehernya 

kearah matras, dan bersamaan dengan itu tangan kiri mendorong paha kedepan, kemudian 

tangan kanan mengangkat pundak ke atas depan. Dengan demikian badan anak yang 

berguling kedepan dan terangkat dan kepala tidak kena matras 

 

Sikap guru yang akan memberikan pertolongan untuk berguling ke belakang. 

Sama seperti  berguling ke depan, berguling ke belakang juga sulit dilakukan untuk anak 

yang tidak memiliki keterampilan gerak yang bagus, maka dari itu diperlukan bantuan dari 

orang lain dalam hal ini seorang guru harus mampu melakukan tehnik cara pemberian 

bantuan agar anak bisa melakukan dengan baik dan benar.  

Cara memberikan bantuan adalah sebagai berikut: 

sikap permulaan  

Berdiri pada salah satu lutut yang terkuat (lutut kanan) kaki kiri dengan lutut ditekuk 

ditempatkan disamping lutut kaki kananuntuk membantu kekuatan dan keseimbangan. 

Tangan kiri diletakkan pada kaki dan tangan kanan diletakkan pada pundak. 

Gerakan/pelaksanaan 

Tangan kiri mendorong kaki ke belakang, tangan kanan menahan pundak agar kepala tidak 

mengenai matras. Pada Waktu badan berguling tangan kiri segera pindah ke pinggul untuk 

membantu mendorong. 

 

F. Aktivitas Gerak Berirama (Ritmik) 

1. Senam Aerobik 

Konsep merupakan hal paling mendasar yang harus di kuasai dalam pembelajaran 

apapun, begitu juga dengan belajar senam aerobik. Walaupun sudah cukup 

menjamur perkembangan senam aerobik di masyarakat kita, apalagi  pada 

kurikulum penjasorkes kita telah memasukan senam aerobik sebagai rohnya dari 

aktivitas pembelajaran ritmik. Namun permasalahan tetap  saja ada, guru 

penjasorkes yang bertugas sebagai pelaksanan kebijakan dilapangan  sebagian 

besar  belum  mengerti akan konsep dasar  senam aerobik,  karena itulah  
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sebelum beranjak lebih jauh belajar tentang senam aerobik maka yang paling 

utama dan pertama dipelajari  adalah  konsep dasar  dari senam aerobik. adapun 

hal yang mendasar yang perlu dikuasai mengenai senam aerobik meliputi: (a) 

teknik gerakdasar senam aerobic baik langkah kaki dan gerakan atau ayunan 

lengan, serta sikap tubuh saat melakukan aktivitas senam aerobic (b) music, blok 

music,  dan harmonisasi antara gerak dan music, (c) merangkai gerak senam 

aerobic. 

a.   Gerak Langkah Kaki 

Ada tujuh gerakan dasar dalam teknik gerak langkah kaki, adapun gerakan-

gerakan lain yang ada dan banyak digunakan dalam senam aerobik merupakan 

gerakan-gerakan pengembangan dari teknik gerak langkah kaki marching, dari 

sekian banyak gerakan-gerakan yang digunakan dalam senam aerobik masing-

masing  teknik gerak langkah kaki ada yang bisa dilakukan tidak dengan 

lompatan dan ada juga yang dapat dilakukan dengan lompatan, pada modul ini 

diharapkan Anda  mengerti dan mampu melakukan akan bentuk-bentuk 

gerakan, apakah suatu teknik gerak langkah kaki dapat dilakukan hanya dengan 

low impact saja atau high impact saja  atau suatu gerakan bisa dilakukan 

dengan gerakan low dan high impact,  juga bagaimana kita mampu untuk 

menaikan intensitas latihan menggunakan teknik gerak kaki yang ada. Adapun 

ketujuh teknik gerak dasar kaki tersebut adalah; 

Marching 

Adalah gerakan  jalan di tempat dengan mengangkat kaki kira-kira setinggi 

betis, lutut ditekuk  90 derajat, setiap kaki yang  mendarat  atau menyentuh 

lantai dimulai dari bola kaki dan berakhir ke tumit. Gerakan marching ini 

dilakukan  hanya dengan low impact. 

Jogging  

Gerakan  jogging  ini ditandai dengan  menggerakkan atau menekukkan  kaki 

ke arah bokong, dengan  lutut mengarah ke lantai atau tegak lurus ke bawah, 
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gunakan persendian engkel dan lutut yang menjadi tumpuan sebagai peredam 

gerakan. Gerakan jogging ini dilakukan hanya dengan high impact. 

Kicking 

Gerakan  kicking dalam senam aerobik berbeda dengan teknik gerakan  dalam 

olahraga lainya sepeti kicking pada permainan sepak bola atau olahraga bela 

diri, teknik  kicking dalam senam aerobik adalah dengan mengayun  tungkai 

dalam keadaan lurus setinggi pinggang atau lebih. Gerakan kicking ini  

dilakukan dengan low impact high intencity karena gerakan ini cukup banyak 

menguras tenaga, apalagi kalau melakukannya  menggunakan teknik high 

kick.  

Skiping 

Teknik gerak kaki ini merupakan gabungan dari gerakan jogging dan kicking, 

gerakan ini ditandai dengan awalan seperti jogging, yaitu adanya tekukan kaki 

ke arah bokong yang kemudian menendangkan dan meluruskan kaki tersebut 

ke depan atau ke samping tidak lebih tinggi dari pinggang. Teknik gerak 

skipping ini hanya bisa dilakukan dengan menggunaskan high impact. 

Jumping Jack 

Lompat kangkang itu adalah sebutan yang sudah populer di kalangan kita 

untuk menjelaskan  jumping jack, teknik gerak ini  diawali dengan 

membukakan kaki selebar satu setengah bahu sambil melompat, kemudian 

menutupkan kembali sambil melompat, yang perlu ditekankan disini adalah  

kedua kaki mendarat berawal dari bola kaki dan berakhir ke tumit dengan 

menggunakan fungsi persendian engkel sebagai peredam gerakan,  kemudian  

sambil menekukkan  lutut untuk meredam gerakan lompat dan jaga arah lutut 

tetap ke depan. Gerakan ini hanya dilakukan dengan high impact. 

Lunge 

Memindahkan kaki ke depan, belakang atau ke samping dengan 
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memindahkan sebagian berat badan, berat badan berada pada ke dua kaki, 

saat memindahkan kaki bagian yang menyentuh pertama adalah bola kaki 

sampai hampir kearah tumit, pastikan saat melakukan gerakan ini ada 

pembebanan pada kedua tungkai. Gerakan ini bisa dilakukan baik low maupun 

high impact. 

Knee Up 

Gerakan mengankat lutut minimal setinggi pinggang, tungkai atas sejajar 

dengan lantai tungkai bawah tegak lurus. Kaki bisa dilakukan dalam keadaan 

flek atau tertekuk bisa juga telapak kaki dalam keadaan point dengan 

mengencangkan engkel sampai kaki mengarah ke bawah. Gerakan ini bisa 

dilakukan baik low maupun high impact. 

Teknik gerak langkah kaki tidak hanya terbatas pada tujuh teknik gerak dasar 

langkah kaki yang di gambarkan di atas, pada umumnya   teknik gerak langkah 

kaki yang ada selain ketujuh gerak dasar tadi merupakan pengembangan dari  

gerakan marching,  beberapa gerak pengembangan tersebut diantaranya: 

Single Step 

Teknik gerak kaki melangkah satu langkah ke kanan atau ke kiri, dengan 

gerakan terakhir menyentuhkan bola, lutut tumpu agak ditekuk,  kedua lutut 

merapat dan kedua lutut menghadap ke depan. 

Double Step 

Gerakan melangkah dua langkah ke kanan atau ke kiri  dengan gerakan 

terakhir merapatkan kaki dengan menyentuhkan bola kaki, posisi lutut 

menghadap ke depan, lutut kaki tumpu agak ditekuk 

Gripevine 

Gerakan melangkah dua langkah ke kanan atau ke kiri seperti double step  

tetapi dengan menyilangkan  kaki ke belakang. 
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Leg Curl 

 Gerakan menekuk kaki ke arah bokong. 

Heel Touch 

Gerakan menyentuhkan tumit kaki ke kanan, ke kiri atau ke depan dengan 

sedikit menekuk lutut tumpu, berat badan berada pada kaki tumpu. 

Toe Touch 

Gerakan menyentuhkan bola kaki ke depan, kanan atau kiri dengan sedikit 

menekuk lutut tumpu, berat badan berada pada kaki tumpu. 

Tap Side 

Gerakan menyentuhkan bola kaki ke kanan atau kiri dengan sedikit    menekuk 

lutut tumpu, berat badan berada pada kaki tumpu. 

V-Step (easy walk) 

Gerakan membetuk segitiga atau langkah segi tiga, ke depan atau ke belakang 

dengan tetap menjaga arah lutut ke depan. 

Mamboo 

Gerakan melangkahkan salah satu kaki ke depan dan ke belakang  dengan kaki 

yang lainya tetap berada di tempat. 

Squat 

Gerakan membuka kaki selebar satu setengah lebar bahu, kemudian menekuk 

kedua lutut (half squat atau full squat) dengan posisi ujung lutut tidak 

melebihi ujung jari kaki. 

Twist (hip shake) 

Gerakan memutar pinggul ke kiri atau ke kanan, gerakan ini bisa dilakukan 

dengan cara low impact ataupun high impact. 
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Bounching 

Gerakan yang dilakukan dengan cara menekuk dan meluruskan lutut atau 

gerakan memantul 

On The Spot 

Gerakan yang dilakukan tanpa memindahkan kedua kaki. 

b. Gerakan Lengan 

Gerakan-gerakan lengan yang ada pada senam aerobik sebenarnya 

mengadopsi dari gerakan-gerakan yang ada dalam teknik gerak latihan beban, 

karena itu nama dan teknik gerak lengan yang ada dalam senam aerobik 

adalah sama persisi dengan nama dan teknik gerak dalam latihan angkat 

beban. Berikut ini adalah beberapa teknik gerak lengan dalam senam aerobik: 

Bicep Curl 

Gerakan menekuk (flexi) persendian siku dan meluruskanya kembali (extensi), 

gerakan ini berfungsi untuk melatih otot lengan depan (bicep) 

Rowing 

Gerakan mendayung  yang dominan melatih otot  samping badan (latissimus) 

Up right row 

Gerakan mengangkat tangan daridepan perut bawah  ke arah dada. Gerakan 

mendayung  yang dominan melatih otot  samping badan (latissimus) 

Chest Press 

Gerakan mendorong lengan ke depan dada, gerakan ini berguna untuk 

melatih otot dada (pectoral) 

Chest pull 

Gerakan yang bentuknya sama dengan chest press, tetapi pada chest pull 
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aksen gerakannya ke arah dada. 

Butterfly/open the window 

Gerakan membuka dan memnutup lengan bawah di depan wajah, gerakan ini 

berguna untuk melatih otot dada. 

Tricep extension 

Gerakam meluruskan lengan, gerakan ini bertujuan untuk melatih otot lengan 

belakang (tricep) 

Flexex  

 Gerakan menekuk dan meluruskan lengan, gerakan ini bertujuan untuk 

melatih otot bahu (deltoid) 

Shoulder press up 

 Gerakan mendorong lengan ke atas yang bertujuan untuk melatih otot bahu 

(deltoid) 

Arm swing 

Gerakan mengayun lengan baik dalam keadaan lurus atau tertekuk, gerakan 

ini bertujuan untuk melatih otot bahu (deltoid) 

Pounching 

Gerakan-gerakan senam aerobik yang mengadop gerakan beladiri seperti jab, 

uper cut, hook. 

Pumping 

Gerakan mendorong  kedua lengan ke bawah seperti memompa (berlawanan 

dengan gerakan up right row) 

Lateral Raises 

Gerakan mengangkat lengan dalam keadaan tertekuk ke samping atas setinggi 
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bahu. 

 

G. Aktivitas Air 

1. Renang Gaya Bebas 

Rangkaian renang gaya bebas terdiri dari: (1) Posisi badan, (2) gerakan kaki, (3) gerakan 

lengan, dan (4) pengambilan napas. Cara melakukan renang gaya bebas adalah sebagai 

berikut: 

a. Posisi badan sejajar dan sedatar mungkin, walaupun masih membiarkan kaki cukup 

dalam di dalam air. 

b. Gerakan kaki dimulai dari panggul dan berakhir dengan gerakan kibasan pergelangan 

kaki. Kaki kiri dan kaki kanan bergerak bergantian ke atas dan ke bawah. 

c. Gerakan lengan pada gaya bebas dibagi dalam dua gerakan, yaitu gerakan menekan dan 

gerakan kembali ke posisi semula. 

d. Pernapasan dilakukan dengan memutarkan kepala ke kiri atau ke kanan (pada umumnya 

kepala diputar kesatu arah), sehingga mulut berada di atas permukaan air untuk 

mengambil udara. 

2. Renang Gaya Dada    

Teknik renang gaya dada terdiri dari: (1) Posisi tubuh (body position), (2) gerakan kaki 

(kicking), (3) gerakan pernapasan (breathing), (4) koordinasi gerakan, (5) rotasi tangan 

(hand rotation). Secara lengkap semua teknik renang dada tersebut akan diuraikan satu-

persatu sebagai berikut: 

Gerakan Posisi Tubuh (Body Position) 

Posisi badan saat melakukan renang gaya dada adalah badan terlungkup dan mendatar 

pada permukaan air. Tubuh dan seluruh anggota tubuh harus rileks agar tidak 

mengeluarkan tenaga yang sia-sia. Sewaktu meluncur tubuh mendatar pada permukaan air. 

Sedangkan pada waktu mengambil napas tubuh sedikit menurun.  Kepala terletak di aats 

permukaan air dan lebih tinggi dibandingkan dengan kaki. 

Gerakan Kaki (Kicking) 
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Gerakan kaki gaya dada saat ini cenderung membentuk gerakan kaki dolphin (Whip kick), 

dimana pada saat istirahat, yaitu fase ketika kedua tungkai kaki bagian bawah ditarik 

serentak mendekati pinggul dan kemudian setelah fase itu dilakukan pergelangan kedua 

kaki diputar mengarah ke luar hingga membentuk sudut  50. Kemudian dari posisi ini 

kedua kaki melakukan gerakan menginjak dan diakhiri dengan menendang sehingga kedua 

kaki bertemu lurus di belakang.   

Urutan gerakan kaki renang gaya dada adalah sebagai berikut: 

a) Sikap kedua belah kaki lurus ke belakang, saling berdampingan. 

b) Tarik kedua belah kaki dengan serentak sehingga membentuk sudut pada bagian lutut, 

dengan dibantu oleh kedua belah paha membuka. 

c) Setelah mengambil sikap yang menyudut tersebut, lakukan perputaran pergelangan kaki 

dimana telapak kaki siap mendorong. 

d) Dorong telapak kaki secara serentak dan kuat ke samping hingga membentuk setengah 

lingkaran di atas. 

e) Dorongan dilakukan secara serentak dan dengan tenaga yang maksimum sambil diakhiri 

dengan lecutan kedua belah ujung telapak kaki. 

f) Dalam sikap akhir mendorong, selanjutnya mulai bergerak untuk menutup. 

g) Tutup kedua belah kaki, serentak sebagai lanjutan dari akhir lecutan kaki. 

h) Kedua belah kaki menutup kembali seperti permulaan dengan lurus ke belakang. 

Gerakan Rotasi Tangan (Hand Rotation) 

Gerakan lengan renang gaya dada terdiri atas gerakan menarik dan gerakan pengembalian 

lengan (recovery).  Tahapan gerakan renang gaya dada adalah sebagai berikut: 

Gerakan Menarik 

(1) Gerakan menarik adalah gerakan kedua lengan ke luar (ke samping) berjarak kira-kira 

30 cm antara lengan kiri dan kanan. 

(2) Bengkokkan kedua siku sedikit dan lengan bagian atas diputar dengan wajar. 

Selanjutnya tarik kedua telapak tangan ke belakang dengan kuat sampai segaris dengan 

bahu. Pada saat ini, gerakan pada siku terlihat jelas. 
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(3) Putarlah kedua telapak tangan ke arah dalam, sampai kedua telapak tangan bertemu di 

bawah dada. 

(4) Gerakan menarik kedua lengan, bengkokkan kedua siku sampai ke putaran kedua 

telapak tangan, lakukan dengan kuat dan mentap. 

Gerakan Pengembalian Lengan 

(1) Gerakan pengembalian lengan dilakukan setelah telapak tangan dan kedua siku rapat di 

bawah dada. 

(2) Selanjutnya kedua lengan didorong lurus ke depan. 

(3) Upayakan agar kedua lengan dalam sikap rileks dengan posisi horizontal. 

 

Latihan Gerakan Pernapasan (Breathing) 

Gerakan mengambil napas dilakukan pada akhir dorongan dari gerakan lengan sewaktu 

tangan siap mendorong ke depan. Kepala diangkat sampai batas-batas mulut keluar dari 

permukaan air. Mengeluarkan napas dilakukan pada saat gerakan lengan kembali ke sikap 

awal, bersamaan dengan hidung dan mulut masuk ke dalam permukaan air. Kemudian 

keluarkan napas melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit. 

H. Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K)) 

1. Pengertian PPPK 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah pertolongan darurat yang diberikan 

kepada korban kecelakaan, maupun yang sakit mendadak secara tepat dan cepat dan 

sementara sebelum mendapat pertolongan lanjutan dari tenaga medis bila diperlukan. 

Sifat dari pertongan pertama ialah memberikan perasaan ketenangan kepada korban, 

mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, dan mengurangi bahaya yang lebih 

besar. 



 

 
42 

 

2. Tujuan PPPK 

Orang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan. Tetapi tidak seorang pun 

tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu kita harus selalu berusaha 

untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu 

akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. 

Kecelakaan itu bermacam-macam dan penanganannyapun memerlukan keterampilan dan 

pengetahuan sendiri-sendiri. Kecelakaan dapat terjadi di mana-mana misalnya, kecelakaan 

di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, di tempat-tempat 

rekreasi dan di tempat-tempat lain. Sebagai akibat kecelakaan, korban dapat meninggal 

seketika, pingsan, luka berat dan luka ringan. 

Korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat, supaya korban 

terhindar dari bahaya maut. Di sinilah letak fungsi pertolongan pertama sebelum tenaga 

medis datang. Bila dilakukan dengan benar, pertolongan pertama pada kecelakaan dapat 

menolong jiwa seseorang. Tetapi bila dilakukan dengan salah, bahkan dapat 

membahayakan jiwa korban. 

Oleh karena itu, orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai 

pengetahuan, keterampilan dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum 

melakukan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam 

memberikan pertolongan pertama, antara lain: 

1) Panggillah dokter secepat mungkin atau bila dokter tak mungkin segera datang, 

kirimkanlah penderita segera ke rumah sakit. 

2) Hentikan perdarahan. 

3) Cegah dan atasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. 

4) Cegahlah infeksi. 

Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah sebagai berikut.  

1) Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian 

 Memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban. 

 Melaksanakan Resusitasi Jantung dan Paru (RJP) kalau perlu. 

 Mencari dan mengatasi pendarahan. 
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2) Mencegah cacat yang lebih berat   (mencegah kondisi memburuk) 

 Mengadakan diagnose. 

 Menangani korban dengan prioritas yang logis. 

 Memperhatikan kondisi atau keadaan (penyakit) yang tersembunyi. 

3) Menunjang penyembuhan  

 Mengurangi rasa sakit dan rasa takut. 

 Mencegah infeksi. 

 Merencanakan pertolongan medis serta tranportasi korban dengan tepat. 

 

3. Prinsip-prinsip P3K 

Prinsip-prinsip atau sikap dalam melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan 

adalah sebagai berikut. 

1) Bersikap tenang dan tidak panik. 

2) Berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. 

3) Sebelum mengetahui berat ringannya cidera yang dialami, jangan cepat-cepat 

memindahkan atau menggeser korban. 

4) Jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban 

menjadi panik. 

5) Setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, 

rumah sakit, Puskesmas untuk penanganan selanjutnya. 

 

I. Pengembangan Budaya Hidup Sehat 

a. Kebersihan dan Kesehatan Diri 

Perhatian khusus harus diberikan terhadap alat atau daerah yang disebutkan di atas, di 

samping itu, tentu saja tidak boleh dilupakan kebersihan alat-alat tubuh lainnya, seperti 

kebersihan mata, hidung, telinga, mulut, dan gigi. 

Kebersihan Kulit 
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Pemeliharaan kulit mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menjaga dan 

memelihara kesehatan tubuh. Agar tubuh tetap sehat, kulit harus senantiasa sehat pula. 

Kulit yang bersih dan terpelihara dengan baik, dapat terhindar dan bermacam-maacam 

penyakit atau kelainan yang mungkin terjadi pada kulit. Kulit yang bersih dapat pula 

mendatangkan rasa nyaman serta nampak lebih cantik. Di samping itu untuk menjaga 

kesehatan kulit perlu makan sayur-sayuran dan buah-buahan terutama yang mengandung 

vitamin A dan C. 

Dalam menjaga kebersihan kulit, jangan sampai melupakan kebersihan kulit wajah, karena 

dengan bertambah aktifnya kelenjar lemak/minyak kulit serta debu yang menempel akan 

menyebabkan timbulnya jerawat. 

Pada wanita remaja selama haid, kelenjar minyak menjadi lebih giat lagi karena pengaruh 

hormon, sehingga pada waktu haid selalu timbul jerawat terutama pada mereka yang 

mempunyai kulit dengan sabun yang keras, tetapi harus menggunakan sabun lunak, misalnya 

sabun untuk bayi. 

Pada saat remaja putri yang haid, kelenjar-kelenjar keringat lebih aktif dan hari - hari biasa, 

sehingga penguapan kulit bertambah dan bau badan meningkat. Oleh sebab itu, pada waktu 

haid kebersihan tubuh harus lebih diperhatikan, umpamanya dengan mandi yang lebih 

sering dari biasanya. 

Kebersihan Rambut 

Sifat remaja yang selalu aktif atau lebth banyak bergerak, juga merangsang peningkatan 

produksi keluamya keringat. Oleh sebab itu, remaja harus lebih sering mencuci rambut. Hal 

yang sama juga terjadi pada masa haid, harus lebih sering mencuci nimbut (keramas). 

Kebersihan Daerah/Alat Kelamin 

Pada hakekatnya kebersihan kulit juga mencakup kebersihan alat kelamin dan sekitarnya. 

Seperti diketahui, pada remaja laki-laki dan remaja wanita, terjadi perubahan perubahan 

pada daerah kelamin dan yang khas ialah selain tumbuhnya rambut disekitar alat kelamin 

juga keluarnya produk-produk dan kelenjar-kelenjar di daerah kelamin, termasuk keringat, 

air seni, dan darah haid (khusus remaja wanita) maka kebersihan daerah ini adalah sangat 
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penting diperhatikan. Daerah ini harus selalu terjaga kebersihannya, harus selalu kering dan 

tidak lembab karena suasana basah memudahkan berjangkitnya infeksi dan luar, terutama 

jamur. 

Kebersihan Kaki dan Pakaian 

Kaki yang kurang terpelihara kebersihannya, dapat menjadi sarang atau tempat masuknya 

kuman-kuman penyakit ke dalam tubuh. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemeliharaan kebersihan kaki sebagai berikut. 

1. Mencuci kaki. 

2. Memakai sandal atan sepatu yang sesuai dan bersih. 

3. Memakai kaos kaki yang bersih. 

Mengingat dimasa remaja semua kelenjar-kelenjar termasuk kelenjar keringat aktif sehingga 

produksi kelenjar keringat bertambah, maka kebersihan pakaian pun perlu diperhatikan. 

Pakaian harus sering diganti, karena selain dapat menimbulkan bau yang kurang sedap, 

pakaian yang kotor akan mengakibatkan udara permukaan kulit menjadi lembab. Keadaan 

udara yang lembab dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kulit yang disebabkan 

jamur, misalnya panu dan kurap. 

Kebersihan Lingkungan 

Lingkungan adalah suatu tempat yang didiami oleh sekelompok orang yang berinteraksi satu 

sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat dibedakan menjadi 

lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, serta lingkungan kerja. Lingkungan terminal 

adalah tempat di mana orang-orang yang berada di terminal atau stasion termasuk pekerja, 

pedagang, dan para penumpang. 

Sehat atau tidaknya suatu lingkungan dapat ditentukan oleh faktor manusia yang berada di 

lingkungan tersebut. Selain itu, kesehatan lingkungan dapat pula ditentukan oleh tingkat 

pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang 

kesehatan, semakin sadar orang menjaga lingkungan-lingkungannya dengan baik dan bersih 

serta sebaliknya. 
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Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan adalah faktor penyakit, manusia dan 

lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

Sebab-sebab Timbulnya Penyakit 

Ada dua faktor penyebab timbulnya penyakit, yaitu: faktor dari dalam diri manusia itu sendiri 

dan faktor dari luar diri manusia.  

Upaya penanggulangan faktor penyebab penyakit 

Bebarapa upaya penanggulangan penyebab penyakit: 

 Memberantas sumber penularan penyakit dengan mengobati penderita ataupun dengan 

menghilangkan sumber penyakitnya. 

 Mencegah terjadinya kecelakaan di tempat umum atau tempat kerja. 

 Meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga mereka dapat memperbaiki dan 

memelihara kesehatannya. 

 Mencegah terjadinya penyakit keturunan yang disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. 

a) Lingkungan hidup 

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup 

manusia serta masyarakat di sekitarnya. Secara garis besarnya, lingkungan hidup dapat 

dibedakan menjadi : 

Lingkungan hidup biologis 

Organisme hidup yang menguntungkan, contohnya : 

 Udara yang bersih. 

 Tanah yang subur dan cuaca (iklim) yang baik. 

 Makanan, pakaian, dan perumahan yang sehat. 

Organisme hidup yang merugikan, contohnya: 

 Penyebab penyakit (bibit penyakit) 

 Binatang penyebar penyakit 

 Organisme sebagai hama tanaman dan pembunuh ternak. 

b) Lingkungan hidup fisik 
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Di dalam lingkungan fisik terdapat benda-benda mati di sekitar lingkungan hidup 

manusia, misalnya udara, matahari, air, tanah, perumahan, sampah, dan lain-lain.  

c) Lingkungan hidup ekonomi 

Lingkungan ekonomi dapat pula dikatakan sebagai lingkungan yang abstrak (tidak 

terlihat). Seperti lingkungan yang lainnya, lingkungan ekonomi ada yang mengntungkan 

dan ada juga yang merugikan kelangsungan hidup manusia. 

2. Pengembangan Budaya Hidup Sehat  

Pola Makan Sehat  

Pola makan sehat adalah keteraturan dalam makan, baik makan makanan/ minuman kecil 

maupun besar. Pola makanan sehat terkait dengan makanan/ minuman yang telah 

ditentukan seperti syarat-syarat gizi, masa berlakunya, dan bahan-bahan pembuatannya. 

Jadi, pola makan sehat adalah keteraturan makan makanan yang higienis dan bergizi dengan 

memperhatikan waktu dan bahan pembuatannya. 

Makanan yang higienis adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan dan bebas dari 

zat beracun dan kuman penyakit. Fungsi makanan bagi tubuh kita adalah untuk memperoleh 

tenaga, pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk menghangatkan tubuh atau 

oksidasi. 

Zat-zat makanan tubuh manusia antara lain adalah: 

1. Karbohidrat 

Merupakan sumber tenaga dan pertumbuhan. Makanan yang mengandung karbohidrat 

adalah makanan pokok, seperti nasi, jagung, sagu, dan tiwul. 

2. Protein 

Protein merupakan zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan mengganti sel-

sel yang rusak. Protein banyak terdapat dalam lauk, seperti daging, ikan, tahu, tempe, 

dan susu. 

3. Lemak 

Lemak dibutuhkan tubuh sebagai cadangan makanan dan sumber panas. Lemak banyak 

dihasilkan dari kacang-kacangan, keju, kelapa, dan daging. 

4. Mineral 
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Mineral dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak-anak. 

Mineral banyak terdapat dalam makanan yang berkuah. 

5. Vitamin 

Vitamin diperlukan tubuh sebagai makanan tambahan. Vitamin berfungsi sebagai 

pemelihara kesehatan. Vitamin banyak terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, 

ikan, dan daging. Kebutuhan vitamin akan meningkat secara bertahap sesuai 

bertambahnya usia. Kebutuhan vitamin yang tidak mencukupi akan menyebabkan 

kekurangan vitamin atau hipovitaminosis. Namun, apabila vitamin yang diserap tubuh 

beralihan akan menyebabkan keracunan atau hipervitaminosis. 

 
Menu Makanan Bergizi 

Nasi  

Nasi adalah salah satu sumber utama karbohidrat (hidrat arang). Selain nasi, 

karbohidrat dapat diperoleh dari sumber makanan seperti jagung, gandum, kentang, 

ubi, singkong dan lain-lain. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi tubuh 

manusia. Karbohidrat dalam tubuh kita berfungsi sebagai sumber energi dan tenaga 

cadangan. 

Tidak semua di Negara kita penduduknya memakan nasi. Oleh karena itu, setiap daerah 

memiliki porsi makan yang berbeda. Misalnya, takaran nasi akan berbeda dengan 

takaran makan jagung, gandum, atau singkong. Namun, dari seluruh jenis makanan itu 

banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hydrogen, 

dengan oksigen. Sebagian besar kebutuhan kalori dalam tubuh kita berasal dari 

karbohidrat. Oleh karena itu, nasi menjadi makanan utama sebagian besar masyarakat. 

Lauk-pauk 

Lauk pauk adalah salah satu sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Protein 

terdiri atas dua sumber, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani 

adalah prorein yang bersumber dari hewan seperti daging, telur, dan susu. Adapun 

protein nabati adalah protein yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-
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kacangan. Kacang-kacangan dapat disajikan dalam menu makan kita seperti tahu, 

tempe, dan sebagainya. 

Adapun fungsi protein dalam tubuh kita adalah : 

1. Membangun sel-sel tubuh; 

2. mengganti sel-sel yang rusak; 

3. membuat air susu, enzim, dan hormon; 

4. pembentuk protein darah; serta 

5. pemberi kalori. 

Sayur-mayur 

Sayur-mayur merupakan salah satu sumber mineral yang dibutuhkan tubuh kita. 

Mineral juga disebut dengan garam-garam mineral. Garam-garam mineral terdiri atas 

zat kapur, fasfor, zat besi, garam yodium, garam flour, garam natrium, gara, klor, dan 

garam kalium. Dengan mengonsumsi banyak sayuran yang mengandung zat kapur, 

maka tubuh kita akan menjadi kuat. Karena zat kapur dalam tubuh kita dapat berfungsi 

sebagai : 

1. Pembentukan tulang yang kuat dan gigi yang baik. 

2. Membantu proses pembekuan darah. 

3. Mencegah rachitis atau penyakit tulang. 

4. Mempengaruhi rangsangan sistem syaraf dalam kontraksi otot, termasuk detak 

jantung. 

Ada dua jenis sumber yang banyak mengandung zat kapur yaitu dari hewan dan 

tumbuhan. Zat kapur yang bersumber dari hewan, yaitu kuning telur dan ikan. Adapun 

yang bersumber dari tumbuhan adalah daun papaya, bayam, sawi, melinjo, dan 

kangkung. 

 
Buah-buahan 

Buah-buahan merupakan salah satu sumber vitamin. Vitamin tidak dapat dibuat dalam 

tubuh kita dalam jumlah yang cukup. Vitamin dapat diperoleh dengan mengonsumsi 
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berbagai macam buah dan sayuran. Vitamin A, berasal dari pisang, papaya, wortel, dan 

tomat. Vitamin C, berasal dari jeruk, nanas, strawberry, dan sebagainya. 

Selain sebagai sumber vitamin, buah-buahan juga mempunyai khasiat, antara lain: 

1. Belimbing wuluh berkhasiat untuk hipertensi. 

2. Jeruk bali berkhasiat untuk penghalusan kulit 

3. Jeruk purut berkhasiat untuk obat batuk dan aromatik 

4. Sirsak berkhasiat untuk radang amandel dan obat mulas 

5. Mentimun berkhasiat untuk penghalus kulit dan obat batu empedu. 

 

Susu 

Susu dianggap sebagai bahan makanan yang dapat menyempurnakan hidangan 4 

sehat. Karena susu adalah bahan makanan yang mengandung semua zat-zat gizi yang 

diperlukan oleh tubuh, lagi pula mudah dicernakan sehingga  penyerapan zat-zat gizi 

dapat terjadi secara maksimal. 

Sebenarnya dengan hidangan 4 sehat kita telah dapat menjamin kesehatan badan. 

Akan tetapi untuk lebih menjamin pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi yang diperlukan 

untuk menjaga kesehatan serta pertumbuhan, maka perlu disempurnakan dengan 

segelas susu. Hidangan 5 sempurna ini terutama dimaksudkan bagi golongan anak-

anak yang sedang tumbuh, ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusukan 

bayinya, serta orang-orang yang baru sembuh dari suatu penyakit. 

 

3. Manfaat Aktivitas Fisik, Istirahat dan Kesehatan 

Istilah ‘istirahat’ mempunyai arti yang sangat luas meliputi bersantai menyegarkan diri, 

dalam menganggur setelah melakukan aktivitas, serta melepaskan diri dari apapun yang 

melelahkan, menyulitkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istirahat merupakan 

keadaan yang tenang, rileks, tanpa tekanan emosional dan beban dari kecemasan. 

Manfaat istirahat yang cukup ini dirasakan dari rutinitas tidur malam. Saat tidur malam 

bukan hanya sekedar kebutuhan biologis makhluk hidup namun, lebih bertujuan kepada 

tahap regenarasi tubuh di setiap harinya. Dalam tahap fase pertumbuhan manusia, 
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kebutuhan terhadap istirahat yang cukup ini berbeda-beda namun, memiliki keutamaan 

yang kurang lebih sama untuk kesehatan tubuh, seperti berikut ini: 

a. Meningkatkan daya tahan tubuh 

b. Waktu untuk toksin racun 

c. Melancarkan Pencernaan 

d. Mengoptimalkan Kemampuan Otak 

e. Menghilangkan kantung mata hitam. 

Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar di mana persepsi dan reaksi individu terhadap 

lingkungan menurun atau hilang, dan dapat dibangunkan kembali dengan indra atau 

rangsangan yang cukup. Tujuan untuk menjaga keseimbangan mental emosional, fisiologis, 

dan kesehatan. Oleh karena itu, tidur sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan tidur 

merupakan kebutuhan dasar manusia; tidur merupakan sebuah proses biologis yang umum 

pada semua orang. Ditinjau dari sejarahnya, tidur dianggap sebagai keadaan tidak sadar. 

Tidur dicirikan dengan aktivitas fisik minimal, tingkat kesadaran bervariasi, perubahan pada 

prosesfisiologis tubuh, dan penurunan respons terhadap stimulus eksternal. 

Kondisi disiang hari adalah waktu lingkungan sekitar beraktivitas yang tentu saja tidak 

setenang dan senyaman tidur malam sehingga tidur siang ini sangat mungkin untuk 

terganggu misalnya, oleh suara bising. Selain itu regenerasi sel terjadi saat beristirahat 

malam yang tidak bisa digantikan saat tidur siang, meskipun sesibuk apapun aktivitas yang 

sedang dijalani, jangan lupakan istirahat yang cukup.Jadi manfaat Istirahat yang cukup untuk 

kesehatan tubuh salah satunya diperoleh dari tidur malam. Selama tidur, dalam tubuh 

seseorang terjadi perubahan proses fisiologis. 

Fungsi Tidur 

1) Tidur memberi pengaruh fisiologis pada sistem saraf dan struktur tubuh lain. 

2) Tidur memulihkan tingkat aktivitas normal dan keseimbangan normal di antara bagian 

sistem saraf. 

3) Tidur juga penting untuk sintesis protein, yang memungkinkan terjadinya proses 

perbaikan. 
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Peran tidur dalam kesejahteraan psikologis paling terlihat dengan memburuknya fungsi 

mental akibat tidak tidur. Individu dengan jumlah tidur yang tidak cukup cenderung 

menjadi mudah marah secara emosional, memiliki konsentrasi yang buruk, dan 

mengalami kesulitan dalam membuat keputusan. 

 

 

 



SOAL LATIHAN BAB V URAIAN. 
 
1. Pada lingkup pembelajaran PJOK terdapat perbedaan materi ajar dan karakteristik peserta 

didik. Strategi apa yang akan saudara lakukan dalam proses belajar mengajar untuk 
mengatasi permasalahan tersebut?   

2. Pada aktivitas air, dijumpai seorang siswa trauma terhadap air. Bagaimana cara saudara 
memberikan perlakukan bagi siswa yang memiliki masalah tersebut! 

3. Pada pembelajaran PJOK ditemui berbagai kondisi berkenaan dengan sarana dan prasarana 
sekolah diantaranya; (1) tidak memiliki lapangan bolavoli, (2) memiliki bola 1 buah, dan (3) 
jumlah siswa 35 orang. Strategi apa yang akan saudara lakukan dalam mengatasi 
permasalahan tersebut. 

4. Pada setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama dan Sekolah 
Menengah Atas memiliki materi ajar yang sama seperti sepakbola. Menurut saudara apa 
yang dijadikan pertimbangan dalam mengajarkan sepak bola disetiap satuan pendidikan 
dimaksud. 
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KOMPETENSI INTI: 

Mengembangkankeprofesionalan secara berkelanjutandengan melakukan tindakan reflektif 

KOMPETENSI DASAR: 

1. Menganalisis Permasalahan Pembelajaran 

2. Mengidentifikasi Tahapan dan Prosedur PTK 

3. Memlakukan solusi pemecahan masalah pembelajaran  

 

URAIAN MATERI 

A. Fokus Permasalahan PTK dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Penelitian Tindakan Kelas di bidang Pembelajaran Pendidikan jasmani pada hakekatnya 

sama dengan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara umum. Secara mendasar 

juga bahwa PTK di bidang Penjas merupakan turunan dari penelitian tindakan yang 

dilakukan orang secara umum. Hal ini berarti, secara teori bahwa penelitian tindakan kelas 

dibidang pendidikan jasmani dan olahraga adalah sama dengan Penelitian tindakan Kelas 

yang dilakukan pada dunia pendidikan.  

Sebelum penelitian dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan olahraga, guru harus 

mengetahu focus permasalahan yang dapat dikaji melalui penelitian. Topik permasalahan 

yang dapat dikaji melalui PTk harus seputar persoalan yang bersifat praktis. Artinya bahwa 

persoalan secara khas yang berpeluang terjadi dalam proses belajar mengajar dalam 

bidang pendidikan jasmani dan olahraga.  

Sesuai karakteristik pembelajaran pendidikan jasmani yang bercirikan pembelajaran 

melalui aktivitas jasmani dalam mencapai tujuan pendidikan secara umum. Kajian 

pendidikan jasmani menyangkut motor behavior, human in motion, human in movement, 

dan lebih khusus pada focus phsycal activity. Dalam pelaksanaannya pembelajaran 

pendidikan jasmani dilakukan melalui bentuk-bentuk keperilakuan yang bersifat fisik guna 

memperoleh pengalaman gerak yang seluas-luasnya. Sesungguhnya pembelajaran bukan 
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ditujukan untuk berprestasi pada cabang olahraga melainkan bagai mana siswa menguasai 

dan memiliki pengalaman tentang gerak baik sederhana hingga komplek dan diwujudkan 

melalui aktivitas olahraga dan permainan. 

Sesuai uraian di atas. Bahwa PTK dibidang Pendidikan Jasmani dan olahraga difokuskan  

pada: (1) peserta didik, (2) guru, (3) materi atau pokok bahasan pembelajaran, (4) media 

pembelajaran, (5) strategi dan metode pembelajaran; (6) penilaian atau evaluasi, (7) 

lingkungan belajar yang bersifat fisik maupun non pisik, (8) pengelolaan kelas. Sebenarnya 

ke delapan focus tersebut memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan karen konsep 

kelas dan pembelajaran penjas dibangun berdasarkan delapan bagian di atas.  

Rancangan PTK Pendidikan Jasmani dan olahraga sama seperti rangcangan PTK pada 

bidang lainnya. Pada hakekatnya rancangan PTK berbasis siklus artinya memiliki suatu 

rangkaian aktivitas yang tidak terputus dari setiap elemennya. 

Siklus dalam PTK dikatakan sebagai prosedur mikro, Siklus merupakan suatu pakem pada 

serangkaian pelaksanaan pada PTK. Siklus adalah satuan mekanisme yang dilakukan 

peneliti bersama kolaborator dalam rangka untuk merubah keadaan secara rasional dan 

terencana. Bagian bagian dari siklus dilakukan secara cermat dengan maksud untuk 

menemukan gejala-gejala yang kurang sesuai dengan idealnya guru dalam melakukan 

proses belajar mengajar. Selanjutnya dilakukan usaha perbaikan terhadap kelemahan 

sekaligus menemukan solusi yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan dalam 

prose belajar mengajar. 

 

B. Tahapan dan Prosedur PTK 

1. Siklus PTK 

Secara umum bahwa proses penelitian meliputi 7 langkah yaitu; (1) analisis situasi atau 

kenal medan, (2) perumusan dan klarifikasi masalah, (3) hipotesisi tindakan, (4) 

perencanaan tindakan, (5) implementasi tindakan dengan monitoringnya, (6) evaluasi hasil 

tindakan, dan (7) refleksi dan pengambilan keputusan untuk pengembangan selanjutnya.  

Dalam PTK jumlah siklus yang diperlukan sebenarnya tidak dapat ditentukan oleh peneliti 

sebelum penelitian itu dilaksanakan dan PTK tidak dapat ditentukan secara pasti jumlah 
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siklusnya atau endingnya dan PTK juga tidak dapat ditentukan durasinya. Hil ini disebabkan 

karena PTK adalah penelitian dengan setting alamiah, banyak sedikitnya siklus dan durasi 

pelaksanaan sangat tergantung dari pencapaian indikator yang telah disepakati antara 

peneliti dengan kolaborator. 

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa, PTK ada yang dilakukan selama 2 siklus dan 

dianggap selesai. Sedangkan dapat dilakukan juga dengan 3 siklus, 4 siklus, 5 siklus dan 6 

siklus. Durasi proses pencapaian hasil tiap siklus juga berbeda-beda tergantung pada 

permasalahan yang diteliti serta ketepatan tindakan yang disepakati oleh peneliti dan 

kolaborator dalam rangka mencapai kemajuan indicator kerjanya untuk setiap siklusnya. 

Dalam PTK Agus Kristiyanto (2011) menyatakan bahwa peneliti dan kolaborator harus sudah 

mempolakan setidak-tidaknya 3 siklus. Peneliti dan kolaborator dalam hal ini berangkat dari 

asumsi bahwa mengatasi masalah A dengan tindakan B diperkirakan menghasilkan sesuatu 

solusi nyata jika dilakukan dalam 3 siklus. Dengan demikian bahwa ada baiknya dalam 

rencana PTK sudah memulai dengan perencanaan 

2. Tahapan PTK  

Dalam pelaksanaan PTK yang didasarkan siklus tersebut dibagi menjadi 4 (empat) tahap 

diantaranya: 

Tahap Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah suatu langkah yang paling awal, yaitu langkah untuk merencanakan 

tindakan yang telah dipilih untuk memperbaiki keadaan. Pada tahap perencanaan telah 

tertuang berbagai sekenario untuk siklus yang bersangkutan, terutama tentang hal-hal 

teknis terkait dengan rencana pelaksanaan tindakan dan indicator-indikator capaian pada 

akhir siklusnya. Perencanaan disusun sendiri oleh peneliti utama (guru) tetapi sudah 

merupakan hasil kolaborasi yang berisikan kesepakatan-kesepakatan perencanaan tindakan 

antara peneliti utama dengan kolaborator sebelum melakukan pembelajaran. Rencana 

pembelajaran harus dibuat untuk satu siklus berdasarkan analisis permasalahan yang 

dihadapi. Pemilihan rencana tindakan harus didasarkan atas kerangka berfikir yang jelas 

sehingga diyakini akan dapat menyelesaikan permasalahan. 
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Rencana tindakan diarahkan untuk menyelesaikan penyebab masalah, berpandangan 

kedepan serta fleksibel untuk menerima efek-efek yang tak terduga. Jika perencanaan telah 

dibuat dengan baik, seorang guru akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan atau 

hambatan yang dihadapi dan mendorong mereka untuk melakukan pembelajaran lebih 

efektif. 

Isi perencanaan secara umum berisikan; (1) pembuatan skenario pembelajaran yang 

tertuang dalam RPP, (2) persiapan sarana dan prasarana pembelajaran, (3) persiapan 

instrumen penelitian untuk pembelajaran dan (4) simulasi pelaksanaan tindakan 

Tindakan (action) 

Tahap pelaksanaan tindakan adalah tahap untuk melaksanakan hal-hal yang telah 

direncanakan dalam tahap perencanaan. Peneliti dan kolaborator harus saling meyakinkan 

bahwa apa yang telah disepakati dalam perencanaan benar-benar dapat dilaksanakan.Hal 

ini dirasa sulit karena harus dapat dijamin agar seluruh pelaksanaan itu berlangsung secara 

alamiah.  

Tindakan ini jga merupakan penerapan dari perencanaan yang telah dibuat untuk mengatasi 

permasalahan yang telah diidentifikasi dan dianalisis penyebabnya pada tahap awal. 

Tindakan dapat berupa suatu penerapan model pembelajaran tertentu, menerapkan 

strategi pembelajaran baru, melatih teknih baru, menggunakan variasi sumber belajar dan 

sebaginya. Yang paling penting bahwa pelaksanaan tindakan merupakan implementasi dari 

perencanaan artiny harus diupayakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah 

disusun. 

Pengamatan (Observation) 

Tahap observasi adalah tahap mengamati kejadian yang ada pada saat pelaksanaan 

tindakan. Kejadian tersebut diamati  atau diobservasi oleh peneliti dan kolaborator. 

Pengamatan atau observasi dibutuhkan untuk melihat, mengumpulkan data, dan 

mendokumentasikan proses pelaksanaan tindakan. Hasil pengamatan ini merupakan dasar 

pelaksanaan refleksi sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan 

keadaan yang sesungguhnya. Hal-hal yang perlu dicatat peneliti dalam kegiatan 
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pengamatan adalah proses tindakan, efek tindakan, lingkungan dan hambatan-hambatan 

yang muncul. Instrumen pengumpulan data yang dipergunakan dapan PTK pendidikan 

jasmani adalah; Tes dan pengukuran, unjuk kerja, catatan, lembar observasi, pedoman 

wawancara, angket, alat rekam video, alat rekam audio dan sebagainya yang 

memungkinkan dapat mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan data. 

Disamping itu observasi dalam PTK dapat menggunakan format: (1) observasi terbuka, (2) 

observasi terfokus, (3) observasi terstruktur atau (4) observasi sistematis. Berkaitan dengan 

apa yang diobservasi maka produk observasi merupakan kesepakatan antara peneliti 

dengan kolaborator pada tahap perencanaan. Dan yang diobservasi adalah hal-hal yang 

dianggappenting dalam proses belajar mengajar. 

Tahap Refleksi (reflection) 

Pada tahap refleksi peneliti bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide, dan 

menganalisis keleman yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Refleksi 

dilakukan melalui hasil observasi terhadap tindakan yang telah dilakukan sekaligus melihat 

tingkat indikator ketercapaian yang telah ditentukan di perencanaan. Artinya bahwa tahap 

refleksi merupakan merupakan tahap evaluasi untuk membuat keputusan-keputusan pada 

akhir siklus. Hasil akhir adalah untuk membuat kesimpulan bersama tentang apakah 

indikator-indikator telah tercapai dan dapat berlanjut ke siklus berikutnya; atau apakah 

indikator belum tercapai dan harus kembali untuk melakukan revisi perencanaan pada 

siklus yang bersangkutan. 

3. Langkah-langkah PTK 

Langkah-langkah menyusun proposan PTK 

Mengidentifikasi Permasalahan dalam PBM di kelas 

Mengidentifikasi permasalahan penelitian dengan memperhatikan sebagai berikut; 

1. Siswa-siswa mengalami kesukaran dalam hal apa 

2. Guru mengalami kesulitan dalam hal apa 

3. Hasil belajar yang belum dicapai 

4. Tujuan dan sasaran sekolah yang belum tercapai terkait dengan PBM  
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Selanjutnya dari beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi maka lakukan 

pembatasan masalah berdasarkan kebutuhan pengembangan profesi, kebutuhan 

peningkatan kualitas PBM, minat dan bakat siswa, karakteristik siswa dan proiritas sekolah. 

Menetapkan prioritas dan batasan masalah 

1. Memilih dan deskripsikan isu atau permasalahan yang menjadi perhatian dan dirasakan 

perlu diteliti: 

2. Berdasarkan identifikasi kesenjangan, kebutuhan pengembangan, dan isi tersebut, 

permasalahan yang mendesak dan dirasa sulit serta penting untuk segera diselesaikan 

Menganalisis akar/penyebab masalah 

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh factor-faktor apa saja. Berdasarkan analisis 

keterkaitan antar factor dan kondisi nyata dikelas, maka lakukan analisis penyebab 

permasalahan.  

Menetapkan Solusi Permasalahan 

Alternatif pemecahan (metode, sarana dan prasarana, media, instrumen dll) dan dirasa up 

to date. Lakukan kajian secara ilmiah atau berdasarkan teoretik, bukan logika semata 

melalui buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan tetapkan solusi alternative. 

Selanjutnya pilihlah solusi yang paling efektif dan efisien serta tepat untuk mengatasi 

permasalahan. Berikan argument tentang solusi yang dipilih memiliki kekuatan. Untuk 

menyelesaikan masalah. 

Menetapkan Judul Penelitian 

Setelah permasalahan, akar penyebab dan solusi alternative dan subjek penelitian, 

selanjutnya tetapkan judul. Langkah menetapkan judul adalah: judul harus singkat, padat, 

spesifik dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam serta mencerminkan 

permasalahan pokok yang akan dipecahkan. 

Contoh judul:  

1.  Upaya memperbaiki hasil belajar lempar lembing melalui penerapan gaya mengajar 

komando pada  ………… TA 2016/2017. 
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2. Penerapan metode pembelajarn kontekstual untuk meningkatkan partisipasi siswa dan 

hasil belajar shooting sepakbola pada siswa kelas VII SMPN I ……… TA 2016/2017.  

 

Membuat Rumusan Masalah 

Merumusan masalah dengan ciri; (1) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi, (2) 

Menggunakan kalimat Tanya, (3) Kalimat singkat dan padat, (4) Berisi apa yang akan 

diubah/diperbaiki/ditingkatkan, (5) Berisi apa yang variable aksi yang akan di lakukan, (6) 

Lengkapi dengan subjek penerima tindakan 

Contoh: 
a. Apakah penerapan metode latihan dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh bagi 

siswa kelas VII SMP N 1 ………. TA 2016/2017. 

b. Bagaimanakah penerapan metode penugasan dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar lari 100 m pada siswa kelas……. 

c. Apakah penerapan metode latihan berdampak pada peningkatan kreatifitas siswa 

kelas…….. 

 

Membuat rincian urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

Membuat langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Dalam membuat rincian dan 

urutan atau langkah-langkan tindakan yang dilakukan, mengacu pada teori dan ditakini 

secara mantap bahwa solusi tindakan benar-benar secara teori dapat memecahkan 

masalah. 

 

Merumuskan Hipotesis Tindakan 

Buatlah rumusan hipotesis berdasarkan analisis solusi dari kajian teori. Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, sebagai alternative tindakan yang 

dipandang paling tepat untuk memecahkan masalah yang diteliti. 

Contoh: Penerapan gaya mengajar inklusi dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 

smash bolavoli siswa kelas XII SMUN I ………. TA 2016/2017. 
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Penetapan Indikator Keberhasilan 

Penetapan indicator keberhasilan dilakukan agar tindakan yang dilakukan dapat 

dikendalikan dan diukur.  

a. Deskripsikan proses belajar mengajar yang ingin ditingkatkan 

Contoh: Kemampuan siswa memahami teknik gerak 
  Kreativitas siswa melaksanakan tugas ajar 
  Keterampilan siswa melakukan tugas gerak 

Respon siswa dalam pembelajaran 
b. Deskripsikan hal-hal yang ingin diketahui tentang kegiatan pembelajaran atau focus 

yang dikaji 

Contoh: kemampuan bertanya siswa, memberikan umpan balik guru, kemampuan 
membuka, menutup guru, menciptakan suasana yang kondusif dalam mengajar, 
dll 

c. Tuliskan hasil apa yang diharapkan terjadi pada akhir kegiatan pembelajaran 

Contoh; pengusaan teknik gerak, hasil lompat jauh, dll 

Buatlah deskripsi indicator dan tetapkan angka patokan untuk mengukur keberhasilan 

kegiatan. Bukan hasil semata yang diukur melainkan kondisi pembelajaran menjadi 

prioritas. 

 

Penetapan rencana untuk mengetahui terjadinya perubahan yang diharapkan 

Untuk mengetahui proses kegiatan yang akan dilakukan maka perlu dipersiapkan lembar 

observasi yang berisikan catatan harian dan/atau catatan lapangan dan/atau daftar cek dan 

atau video dsb. Untuk mengetahui atau dampak kegiatan akan dilakukan kegiatan maka 

dilakukan tes dan pengukuran dan/atau angket dan atau wawancara dan/atau portopilio 

dsb. 

C. Penyusunan Laporan Penelitian Tindakan Kelas 

Praktek penyusunan laporan penelitian merupakan laporan akhir yang harus dibuat oleh 

peneliti setelah memberikan tindakan berdasarkan tahapan-tahapan dalam penelitian 

tindakan kelas. Peneliti harus membahas hasil dari tahapan-tahapan yang dilakukan selama 

beberapa siklus, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Laporan akhir dari rangkaian kegiatan penelitian tindakan kelas, harus dipaparkan secara 
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rinci sehingga kegiatan yang dilakukan dapat memperbaiki proses pembelajaran ataupun 

meningkatkan kinerja guru. 

Deskripsi Kondisi Awal 

Pada tahapan ini diuraikan kondisi awal kelas maupun kelompok sebelum diberi tindakan. 

Uraian dimulai dari permasalahan yang muncul dalam kelas maupun kelompok, seperti 

menurunnya hasil belajar siswa (lebih baik dibuat persentasi siswa yang berhasil dan siswa 

yang gagal), siswa yang pasif dalan proses belajar, siswa jarang hadir pada saat proses 

pembelajaran, sekaligus penjelasan berapa jumlah siswa, berapa persen siswa yang 

mengalami masalah. Selanjutnya peneliti menjelaskan hasil identifikasi penyebab timbulnya 

masalah. Hasil identifikasi seperti, metode mengajar guru kurang bervariasi sehingga 

membosankan  siswa, guru tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik, jumlah 

siswa yang terlalu banyak, siswa tidak dberi kesempatan untuk aktif di dalam kelas karena 

pembelajaran terpusat oleh guru.penyajian kondisi awal bisa dengan grafik, persentase 

maupun tabel. 

Deskripsi Hasil Siklus 

Pada tahapan ini, peneliti  memaparkan hasil dari masing-masing siklus yang dimulai dari 

siklus 1 . 

I. Deskripsi Hasil Siklus 1 

Deskripsi hasil siklus I dimulai dari : 

1. Perencanaan Tindakan  

Pemaparan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

dimulai dari merencanakan tindakan yang diberikan, merancang pembelajaran, 

menentukan media yang digunakan, indicator ketercapaian, membuat lembar 

observasi  dan lembar wawancara, membuat instrument  penilaian. Adapun rincian  

kegiatan  yang dipaparkan  pada tahap ini adalah : 

a) Mempersiapkan rencana pembelajaran 

b) Membuat lembar observasi siswa, untuk mengamati kegiatan siswa selama 

pembelajaran. 
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c) Membuat lembar obsevasi  guru untuk mengamati  pelaksanaan pembelajaran  

guru yang dilakukan teman sejawat . 

d) Mempersiapkan materi ajar  serta alat dan bahan sebagai pendukung 

pembelajaran. 

e) Mempersiapkan lembar kerja siswa. 

f) Menyususn alat evaluasi belajar untuk  mengetahui tinkgat keberhasilan siswa di 

akhir pelajaran. 

g) Menentukan indikator ketercapaian hasil belajar personal  maupun kelompok  

 

2. Pelaksanaan tindakan 

Pemaparan tindakan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Tahapan ini 

merupakan fase pelaksanaan dari strategi dan skenario pembelajaran yang telah 

dirancang sebelumnya. Tindakan berupa pembelajaran yang dilakukan oleh Guru 

adalah kegiatan untuk memperbaiki permasalahan.Langkah-langkah yang terjadi 

selama kegiatan pembelajaran diuraikan. Apa yang pertama kali dilakukan? 

Bagaimana pengorganisasian kelasnya? Bagaimana suasana kelas dengan 

pengorganisasian itu? Siapa yang mengajar? Siapa observer atau pengambil data?. 

Pada saat pelaksanaan tindakan ini, guru harus berupaya agar memberdayakan siswa 

sehingga mereka menjadi subjek belajar. Tumbuhkan kesadaran, pemahaman, 

kemampuan dan kemauan belajar (learn how to learn). Mereka harus memiliki budaya 

belajar karena hanya dengan belajar mereka bisa menjadi agen perubahan bagi dirinya 

dan orang di sekitarnya. 

3. Hasil Pengamatan 

Pemaparan  hasil  kegiatan pengumpulan data dengan memotret seberapa jauh efek 

tindakan mengenai sasaran, serta untuk memantau perubahan yang diinginkan. 

Pemantauan perubahan inilah yang nantinya akan menjadi bahan yang berguna dalam 

refleksi. Data yang dikumpulkan tentunya sangat beragam sesuai instrumen yang 

digunakan, berupa motivasi siswa, hasil belajar siswa,  minat serta motivsi siswa, 

suasana kelas, peristiwa  yang muncul dari siswa yang disebabkan dari suasana belajar 
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yang menyenangkan . Pada bagian ini, peneliti menjelaskan secara rinci jenis data apa 

saja yang dikumpulkan, cara mengumpulkan data dan semua jenis instrumen yang 

digunakan.  

4. Refleksi 

Pada tahapan ini peneliti memaparkan secara kritis tentang perubahan yang 

diharapkan telah terjadi atau belum. Perubahan ini menyangkut  hasil belajar  siswa, 

suasana kelas, cara guru mengajar, interaksi siswa dengan materi, interaksi siswa 

dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, intensitas dan kualitas interaksi, minat dan 

motivasi siswa. Perubahan –perubahan merupakan hasil dari pengamatan peneliti 

bersama kolaborator. Informasi yang disampaikan  berupa hasil yang diperoleh selama 

kegiatan berlangsung untuk meningkatkan profesionalisme guru ataupun peneliti. 

Berapa besar peningkatan kualitas pembelajaran yang telah terjadi berdampak pada 

hasil belajar ataupun kompetensi siswa. Tindak lanjut yang dilakukan untuk  

peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. 

 

Deskripsi Siklus II 

1. Perencanaan 

Pemaparan tindakan-tindakan yang akan dilakukan  berdasarkan hasil refleksi  pada 

siklus.Tindakan yang dilakukan untuk memperbaikan kelemahan-kelemahan yang terjadi 

pada siklus 1. Contoh perbaikan pembelajaran pada siklus 1 berdasarkan hasil observasi 

dan refleksi pada siklus 1 yaitu siswa masih kurang bergairah ketika pelaksanaan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi siswa dan guru   beserta hasil  wawancaranya, 

ternyata penggunaan media yang  disampaikan oleh guru kurang menarik  bagi siswa. 

Maka guru merencanakan perbaikan media yang menarik bagi siswa pada siklus yang ke 

2. Kegiatan perencanaan lainnya sama dengan perencanaan pada siklus 1. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pemaparan tindakan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan pada siklus 2. Seperti 

contoh pada perencanaan siklus ke 2, yaitu memperbaiki media yang kurang menarik 

bagi  siswa. Tindakan yang lainnya tidak ada perubahan 
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3. Hasil Pengamatan 

Pemaparan hasil pengamatan  pada siklus 1 lebih fokus  pada observasi  siswa dan guru 

pada saat  pada perbaikan media pembelajaran menjadi lebih menarik. Hasil observasi 

adalah respon siswa terhadap perbaikan tindakan yitu   pemanfaatan media menjadi 

lebih menarik. Observasi kepada guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran  

4. Refleksi 

Pemaparan yang sama pada refleksi siklus 1   bagaimana  perubahan hasil belajar pada 

saat tindakan perbaikan diberikan. Perubahan –perubahan yang terjadi selama siklus 2. 

Serta peningkatan  hasil belajar siswa berdasarkan perbaikan  pembelajaran.  

 

Pembahasan Tiap Siklus dan Antar Siklus 

Pada bagian ini ringkaskan hasil penelitian dari seluruh siklus dan semua aspek yang 

menjadi konsentrasi penelitian. Deskripsi yang diberikan bisa dilengkapi tabel dan grafik 

atau tabel dan grafiknya bisa ditulis di lampiran. Bahas juga setiap aspek perubahan dan 

perbaikan yang terjadi, dan bila yang terjadi sebaliknya maka perlu adanya deskripsi 

penyebab atau alasan yang logis dan rasional. Apabila didukung dengan deskripsi teoritis 

yang ada, maka akan menambah kualitas pembahasan.  

 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada bab ini pada dasarnya merupakan hasil penelitian yang diperoleh 

pada saat tindakan  berdasarkan data penelitian. Hasil penelitian harus  sesuai dengan 

dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan menjawab kebenaran hipotesis atau tidak. 

Contoh  apakah peningkatan  hasil belajar passing bawah bolavoli terjadi? Jika tidak apa 

penyebabnya? Apakah ada peningkatan motivasi belajar siswa? Seberapa 

peningkatannya? Jika tidak terjadi peningkatan apa penyebabnya? Apakah variasi gaya 

mengajar  dalam pembelajaran bisa dilakukan? Apa kendala pelaksanaannya? Hal –hal  

penting apa yang saja yang peroleh selama mengimplementasikan pendekatan tersebut? 

Semuanya deskripsikan dengan jelas dan lengkap dalam bagian ini. 

 



SOAL LATIHAN BAB VI URAIAN 
 
1. Seorang guru sangat kesulitan mengatasi permasalahan pembelajaran senam ritmik. Hal ini 

terlihat pada hasil pembelajaran menunjukkan 45% pada kategori tuntas. Sebagai seorang 
guru akan melakukan penelitian tindakan pada permasalahan di atas. Coba tuliskan langkah-
langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui 
penelitian dan judul yang tepat pada permasalahan tersebut! 

2. Tuliskan alasan mengapa seorang guru harus melakukan penelitian tindakan kelas! 
3. Judul PTK “Upaya meningkatkan hasil belajar tolak peluru dengan menerapkan pendekatan 

scientifik”. Coba tetapkan; (1) variabel penelitian, (2) rumusan masalah, (3) hipotesisi 
tindakan, (4) instrumen penilaian dan (5) analisis data. 

4. Isilah kolom dibawah ini sebagai langkah penyusunan latar belakang masalah 
KONDISI IDEAL YANG DIHARAPKAN KENYATAAN YANG TERJADI 

DI KELAS 
KESENJANGAN 

a. Berdasarkan teori 
        …………………………. 
        …………………………. 
        …………………………. 

………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 

………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 

b. Berdasarkan tujuan pembelajaran 
dan sasaran sekolah 

        ………………………… 
        ………………………… 
        ………………………… 
        ………………………… 

………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 

………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 

c. Berdasarkan hasil yang diharapkan 
dalam PBM 
……………………. 
…………………….. 
……………………. 

………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 

………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 

 Lengkapi dengan data! 
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KOMPETENSI INTI: 

Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 

KELOMPOK  KOMPETENSI DASAR :   

1. Menganalisis media informasi yang efektif untuk peningkatan keprofesionalan 

berkelanjutan 

2. Menjelaskan berbagai informasi terkini sesuai dengan bidang profesinya 

3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi 

4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri 

 

URAIAN MATERI: 

A. SUMBER BELAJAR 

1. Pengertian Sumber Belajar 
 

Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud 

tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara 

terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai 

kompetensi tertentu. Fungsi Sumber Belajar: meningkatkan produktivitas pembelajaran 

memberikan  kemungkinan  pembelajaran  yang  sifatnya  lebih individual, memungkinkan 

belajar secara seketika, memungkinkan  penyajian  pembelajaran  yang  lebih  luas.  

2. Bentuk dan Jenis Sumber Belajar 
a) Bentuk-bentuk  sumber belajar: (1) pesan: informasi, bahan ajar; cerita rakyat, dongeng, 

hikayat, dan sebagainya (2) orang: guru, instruktur, siswa, ahli, nara sumber, tokoh 

masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karier dan sebagainya; (3) bahan: buku, transparansi, 

film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, 

dan sebagainya; (4) alat/ perlengkapan: perangkat keras, komputer, radio, televisi, 

VCD/DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng dan 

sebagainya; (5) pendekatan/ metode/ teknik: disikusi, seminar, pemecahan masalah, 

simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk shaw dan sejenisnya; 
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dan (6) lingkungan: ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, 

museum, kantor dan sebagainya. 

b) Jenis-jenis Sumber Belajar, ada dua yaitu:  (1) Sumber belajar yang dirancang (learning 

resources by design), yakni sumber  belajar  yang  secara  khusus  dirancang  atau  

dikembangkan sebagai  komponen  sistem  instruksional  untuk  memberikan  fasilitas 

belajar yang terarah dan bersifat formal. (2) Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yaitu  sumber  belajar  yang  tidak  didesain  khusus  untuk  

keperluan pembelajaran  dan  keberadaannya  dapat  ditemukan,  diterapkan  dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran 

 

3. Pemilihan dan Penggunaan Sumber Belajar 

Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

 Ekonomis  adalah  sumber  belajar  yang  digunakan  tidak  harus terpatok pada harga 

yang mahal 

 Praktis  adalah  sumber  belajar  yang  digunakan  tidak  memerlukan pengelolaan yang 

rumit, sulit dan langka 

 Mudah adalah sumber belajar yang digunakan dekat dan tersedia di sekitar lingkungan 

kita 

 Fleksibel adalah sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional  

 Sesuai  dengan  tujuan:  mendukung  proses  dan  pencapaian  tujuan belajar, dapat 

membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. 

4. Sumber Belajar,  Alat Permainan  dan Pemanfaatannya 

Sumber belajar alamiah yang dekat dengan anak antara lain: Masyarakat desa atau kota di 

sekeliling sekolah, Lingkungan fisik di sekitar sekolah, Bahan sisa yang tidak terpakai dan 

barang bekas yang terbuang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, namun kalau 

kita olah dapat bermanfaat sebagai sumber dan alat bantu belajar mengajar. 

Berikut ini uraian bagaimana sumber belajar itu dapat digunakan oleh guru : 

 Nara Sumber; dapat menggunakan nara sumber atau orang yang ahli dibidangnya untuk 

memperkaya wawasan  
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 Lingkungan; dapat menggunakan lingkungan yang terdekat yang alamiah dapat 

digunakan dengan efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 Media cetak; digunakan oleh guru sebagai sumber belajar.  

 Benda Sebenarnya; dapat menggunakan benda sebenarnya sebagai sumber belajar.  

 Barang Bekas; dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pendidikan.  

 Model; dapat menggunakan model tiruan  

 

B. Teknologi Informasi Komunikasi 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah sering digunakan di dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Sekalipun sudah sering digunakan, 

namun tampaknya masih terjadi pemahaman yang berbeda mengenai istilah TIK. Bahkan 

ada sebagian orang yang agak berlebihan pemahamannya, yaitu yang mengidentikkan TIK 

itu dengan komputer atau internet saja. Akibatnya, setiap ada pembicaraan mengenai TIK, 

maka yang terlintas di dalam pemikiran yang bersangkutan adalah komputer atau internet.  

Pardosi (2004). Mengemukakan bahwa teknologi informasi dapat dimaknai sebagai ilmu 

yang diperlukan untuk mengatur informasi agar informasi tersebut dapat ditelusuri kembali 

dengan mudah dan akurat. Isi ilmu tersebut dapat berupa prosedur dan teknik-teknik untuk 

menyimpan dan mengelola informasi secara efisien dan efektif. Lebih lanjut menurut Nina 

W. Syam, informasi dipandang sebagai data yang telah diolah dan dapat disimpan baik 

dalam bentuk tulisan, suara, maupun dalam bentuk gambar, dimana gambar tersebut dapat 

berupa gambar mati atau gambar hidup. Sedang informasi yang dikelola atau disampaikan 

melalui teknologi informasi tersebut dapat berupa ilmu dan pengetahuan itu sendiri.  

1. Jenis-jenis Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Silahkan Anda baca dan pahami materi yang akan disajikan tentang jenis-jenis perangkat TIK 

seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dapatkah Anda mengidentifikasi fungsi dari 

masing-masing perangkat TIK tersebut? 
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Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa TIK mencakup perangkat keras (Hardware) dan 

perangkat lunak (software).Hardware atau perangkat keras adalah segala sesuatu peralatan 

teknologi yang berupa fisik. Cirinya yang paling mudah adalah terlihat dan bisa disentuh. 

Sementara Software atau perangkat lunak adalah sistem yang dapat menjalankan atau yang 

berjalan dalam perangkat keras tersebut.Software dapat berupa operating system (OS), 

aplikasi, ataupun konten.   

 

2. Perangkat Keras dan Lunak (Hardware dan Software) TIK untuk Komunikasi 

Teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan andil sebagai media pembelajaran. 

Salah satu komponen penting dalam teknologi informasi dan komunikasi yaitu komputer 

atau sistem komputer. Komputer sebagai peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang memiliki kemampuan atau 

digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan mengolah data yang 

TIK

Laptop/

PC

Intranet

LCD 
projector

Printer

Televisi

Telepon

Radio

Internet

Gambar 7.1: Jenis-jenis Perangkat TIK 
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dimasukkan menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki, yang kemudian hasilnya 

ditampilkan atau disimpan atau dikirim melalui perangkat keluaran. 

Perkembangan teknologi komputer telah menghasilkan pencapaian yang sangat pesat, baik 

dari segi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Hal ini didorong 

oleh semakin tingginya kebutuhan manusia akan pengolahan informasi serta kebutuhan 

akan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

Dalam proses perkembangannya, teknologi hardware dan software disesuaikan dengan 

kebutuhan manusia dan kurikulum pendidikan yang semakin kompleks dan penuh dengan 

persyaratan. Khususnya pada perkembangan teknologi perangkat lunak jaringan komputer. 

Dimana saat ini kebutuhan terhadap komunikasi dan memperoleh informasi menjadi 

sebuah perkembangan yang sangat diminati. Pemanfaatan teknologi jaringan komputer ini 

memperbolehkan manusia untuk berkomunikasi dengan murah dan mendapatkan 

informasi dan data yang diinginkan dengan mudah yang berguna untuk memperagam 

informasi dan materi pembelajaran.  

Perangkat keras (Hardware) merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil  

pengolahan data dalam bentuk informasi.  Mulyanto, (2009) menyatakan sumber daya 

hardware adalah semua peralatan yang digunakan dalam memproses informasi, misalnya 

komputer dan periferalnya, lembar kertas, disk magnetic atau optik dan flash disk.  Setiap 

komponen yang dapat diamati secara visual dan memiliki keberadaan fisik disebut 

hardware. Semua bagian komputer, baik di dalam atau di luar adalah hardware 

Perangkat keras  bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan. Dengan adanya 

perintah tersebut, maka hardware dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah 

ditentukan.Perangkat keras adalah segala peralatan komputer yang dapat dilihat dan 

dipegang  (bersifat fisik), yang terdiri dari perangkat input, perangkat proses,  perangkat 

output, dan perangkat komunikasi. 

a. Input Hardware  

Merupakan hardware yang berfungsi untuk memberikan atau mengirimkan intruksi kedalam 

sistem komputer. Contoh dari perangkat keras masukan adalah keyboard, scanner, 
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Mikrofon, Webcam, Pointing Device seperti mouse , joystick, light pen, touchpad , touchscreen, 

dan trackball  

b. Process Hardware  

Merupakan hardware yang berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan intruksi yang 

diterima dari input hardware dan kemudian hasilnya akan dikirimkan ke output hardware 

untuk ditampilkan atau dicetak. Contoh dari perangkat keras pemrosesan adalah 

CPU  (Central Processing Unit).  

c. Output Hardware  

Merupakan hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau mencetak hasil dari 

pengolahan data oleh process hardware. Contoh dari perangkat keras keluaran adalah 

monitor, printer, speaker, dan plotter 

Perangkat lunak (Software) adalah data yang diprogram secara digital yang tidak dapat 

dilihat dan disentuh secara fisik yang terdapat di dalam komputer. Software merupakan 

perangkat lunak yang mengendalikan atau mengontrol perangkat keras dalam menjalankan 

suatu perintah atau proses. Hal ini sejalan dengan pendapat  Daryanto (2005) yang 

menyatakan software (perangkat lunak) adalah kumpulan data serta instruksi yang 

memberi sifat ”hidup” pada komputer. Software atau perangkat lunak merupakan sebuah 

program yang berisi sekumpulan perintah (command) atau data yang dapat diolah CPU 

pada komputer untuk dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diinginkan 

berdasarkan data, informasi dan perintah yang dimasukkan atau diberikan 

 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran 

Coba Anda perhatikan yang dimaksud dengan Interaktif, multimedia, dan jaringan. 

Interaktif, multimedia, dan jaringan merupakan beberapa bagian dari perkembangan 

pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).  Multimedia adalah media 

yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, 

foto, audio, video dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, 

yaitu: multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu 

multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan 
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oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film. 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang 

dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki 

untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah: multimedia pembelajaran 

interaktif, aplikasi game, dll. 

Dalam pendidikan dikenal sejumlah usaha untuk menguraikan tujuan yang sangat umum. 

Herbert Spencer (1980) menganalisis tujuan pendidikan dalam lima bagian yang berkenaan 

dengan 

1) Kegiatan demi kelangsungan hidup 

2) Mencari nafkah 

3) Pendidikan anak 

4) Pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan Negara 

5) Penggunaan waktu senggang. 

Dalam rangka Menghadapi abad ke-21, UNESCO melalui “The International Commission on 

Education for the Twenty First Century” merekomendasikan pendidikan yang berkelanjutan 

(seumur hidup) yang dilaksanakan berdasarkan empat pilar proses pembelajaran, yaitu: 

Learning to know (belajar untuk menguasai pengetahuan), Learning to do (belajar untuk 

menguasai keterampilan), Learning to be (belajar untuk mengembangkan diri), dan Learning 

to live together (belajar untuk hidup bermasyarakat). Untuk dapat mewujudkan empat pilar 

pendidikan di era globalisasi informasi sekarang ini, para guru sebagai agen pembelajaran 

perlu menguasai dan menerapkan TIK dalam pembelajaran di sekolah. 

Komunikasi sebagai media pendidikan  dilakukan dengan menggunakan media-media 

komunikasi seperti telepon, komputer, internet, e-mail, dan sebagainya. Interaksi antara 

guru dan peserta didik tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga 

dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru dapat memberikan layanan 

tanpa harus berhadapan langsung dengan peserta didik. Demikian pula peserta didik dapat 

memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyber space 

atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Di sinilah peran guru untuk 

membuat kurikulumnya sendiri yang dapat membuat peserta didik belajar secara aktif. 
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C. PENGEMBANGAN DIRI 

Pengembangan diri dan sumber belajar sebagai peningkatan kompetensi guru sangat 

diharapkan realisasinya oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan regulasi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan pengembangan diri dan sumber 

belajar  yang harus dilaksanakan guru  untuk meningkatkan kompetensi guru. 

Artinya,  pemerintah sangat peduli dan fokus dalam meningkatkan kompetensi guru karena 

peran guru sangat esensial dalam mencerdaskan  dan memajukan anak bangsa. Ini 

dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pada pasal 28 dinyatakan, bahwa kompetensi guru sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini 

terdiri atas   kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. Empat kompetensi tersebut harus tercermin dalam perbuatan dan 

tingkah laku guru. Sebagaimana yang dikemukakan Mulyasa (2007: 25), kompetensi guru 

menunjuk pada peformance dan perbuatan yang rasional  untuk memenuhi spesifikasi 

tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Rasional dalam artian mempunyai 

arah dan tujuan sedangkan peformance merupakan perilaku nyata yang tidak hanya diamati 

tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata. 

Lain halnya dengan pandangan Musbikin (2010: 126), bahwa peningkatan empat 

kompetensi guru dalam mewujudkan guru profesional diawali dengan proses penerimaan 

calon guru dan kegiatan setelah menjadi guru, yaitu melaui pengembangan program, yakni; 

(1)  pre-service education, (2) in-service education, (3) in service training, dan (4) on-service 

training. Empat program tersebut diawali dengan penyaringan calon guru dengan indeks 

minimal yang ditetapkan, penyetaraan  pendidikan guru melalui kuliah di Lembaga 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), adanya kegiatan pelatihan, seminar, dan 

diskusi tentang masalah teknis operasional pendidikan, dan adanya pertemuan berkala 

melalui program  KKG/MGMP. 

Berdasarkan pandangan di atas, peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan 

berbagai proses dan cara, di antaranya adalah melalui kegiatan pengembangan diri dan 

sumber belajar.  Sesuai pernyataan  pemerintah dalam Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 
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2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya, bahwa  pengembangan diri 

dapat dilaksanakan guru melalui diklat fungsional, dan kegiatan kolektif guru yang dapat 

meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru. Pengembangan diri yang dilakukan 

guru sebagai penanda  bahwa guru selalu meng-update kompetensinya dengan kegiatan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang merupakan syarat mutlak dalam 

standar guru profesional yang dibuktikan dengan kenaikan pangkat yang dapat dilalui oleh 

guru bersangkutan sesuai ketentuan. Di samping itu, Sumber belajar merupakan wadah bagi 

guru dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi yang dimilikinya. 

 
 



SOAL LATIHAN BAB VII URAIAN 

 

1. Analisis kelemahan dan kelebihan penggunaan TIK pada pembelajaran PJOK khususnya 
materi ajar aktivitas gerak! 

2. Rancanglah media pembelajaran dengan menggunakan power point pada materi ajar 
kesehatan pribadi! 

3. Pada pembelajaran PJOK pada kurikulum K 13 dengan pendekatan scientifik diawali dengan 
tahap mengobservasi. Pada tahap ini Fungsi TIK menjadi penting. Tetapi disekolah saudara 
tidak memiliki perangkatnya. Apa solusi terbaik yang dapat saudara lakukan tentang 
permasalahan ini guna mencapai tujuan pembelajaran. 
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