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ABSTRAK 

Penelitian 1111'" dilatarbelakangi oleh belum diketahuinya strategi yang tepat 
pcmbelajaran caton guru pendidikanjasmani dalam pembentukan kepribadian siswa di sckolah 
dasar. Penclitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang tepat dalam pembe!ajaran guru 
pcnJidikanjasmani dalam pembcntukan kepribadian siswa di sekolah dasar. 

Desain penelitian ini adalah penclitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam 
penclitian ini adalah metode survei. Populasi tlalam penelitian ini adalah se\uruh mahasiswa 
PGSD Penjas yang sudah mcnempuh PPL di sekolah dasar. Besar sampel yang digunakan 
da!am penelitian ini adalah 77 mahasiswa. Teknik pcngurnpulan data dengan angket. Tdmik 
annlisis data dengen statistik deskriprif persentase. 

Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa strntegi pernbelajaran culon guru penjas dalam 
pcmbentuknn kepribadian siswa di Sekolah Dasar ada!ah sebagai berikut: 5 mahasiswa (6%) 
mcmiliki :;trategi pembelajaran sangat baik, I 7 mahasiswa (22%) mcmiliki strategi 
pembelajaran baik, 24 mahasiswa (31%) memiliki strategi pembelajaran sedang, 24 mahasiswa 
(31%) memiliki strategi pembelajaran kurang baik clan 7 mahasiswa (10%) memiliki strategi 
pcmbelajaran tidak baik. 

Kata kunci: Strategi Pembelajaran, Pembentukan, Kepribadian Siswa. 
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BABI 
PENDAHULUAN 

A. Latar Bclakang Masalah 

Memperhatikan cakupan aspek yang komplcks dan menjadi tujuan 

pembclajarar., guru pendidikan jasmani perfu mcmiliki strategi untuk 

mcnciptekan situasr yang kondusif serta memhina karakter schingga perilaku 

peserta didik dapat terbemuk dengan sendirinya. 

Pcr.didikan jasrnani merupakan salah satu bagian yang penting dari 

pendidikan, Penclidikan jasmani dilaksanakan da!am rangka rnencapai tujuan 

pcndrdikan nasional, yang mencakup aspddisik, intelcktual, emosional, 

sosial, dan moral. Tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan sendmnya, 

tctnp iharus melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang dikelola 

deugan sebaik- baiknya. Untuk menciptakan pembelajaran yang baik dan 

mcnciptakan luaran yang baik oerbagai komponcn penting harus dipcrhatikan 

oteh guru rendidikanjasmani. 

Sekolah Dasar merupakan jenjang yang paling dasar pada pendidikan 

fonnal di Indonesia. Pada jenjang yang paling dasar dan paling lama waktu 

tempuh belajamya yakni G tahun dimulai dari tahtm pertama, maka perlu 

perhatian pada hasil yang akan dicapai nantinya setelah siswa Sekolah Dasar 

naik pada jenjang berikutnya: Guru sekolah dasar mempunyai 

tanggungjawab besar untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya guru 

yang bertanggung jawab adalah guru pendidikan jasmani. Siswa kelas atas 

adalah siswa yang bcrada pada tahap awal pendidiknn fonnal ini. Meskipun 



tahap sebelumnya sudah dimuloi pada tingkatan kelas pada tahap ini, yakm 

dimulai dari jenjang kelas bawah mulai dari kelas satu, cue. clan tiga. 

Selanjutnya dari kelas lima akan berlanjm ketingkarun yang paling 

aklur dari jcnjan;; sekotch dasar ini yaitu kclas ennm, Mereka pada l1mumny,1 

m:1:,111 memasukr masa uansisi dari 1:unan Kanak-Kanak yang aktivitas 

bclajamya dilakukan sambil bcrmain meuuju jcnjang sekolah dasar yang 

lebrh formal. 

Di Sekolah Dasar yang berada di perkotaan. guru kelas pada umumnya 

ct,111 guru Pendidikan jasmani pada khususnya mempunyai tantangan scndm 

menghadapi berbagai perilaku anak yang nota bcnc berasal dari bcrmacam 

macam !atar belakang keluarga. Dalam beberapa Sekotah Dasar khusunya 

pada kelas atas, ada siswa yang mempunyai kcbiasaan yang kurnng baik pada 

perilaku kesehariannya di seknlah. Kcbiasaan buruk suka memukul teman 

dan hiperaktif menjadi su-nber masalah yang terjadi setiap harinya. 

Kcbiasaan berkelompok satu dengan yang lain akan menjadr pemicu 

terjadinya"gap"atau"genk"pada kelas tersebut sehingga kerjasama dan 

sportifitas menjadi kurang. Padahal didalam pendidikan .iasmani, nilai-nilai 

sponifitas atau kerjasama sangat dibutuhkan dan perlu di ajarkan. Aclanya 

gap tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Guru sedikit menga!ami kesulitan dalam mengkondisikan siswanya, epatag: 

jika pembelajaran dilakukan di luar sekclah. Sepcrti pada waktu pelajaran 

praktek olahraga di lapangrm, masih terdapat kelompok-kelompok siswa yang 

saling memilih satu dengan lainnya sehingga itu dianggap sebagai salah salah 
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satu masalah dalam prO$CS belajar mengajar. Kondisi seperti ini perlu kiranya 

nrenjadi perhatian oleh para guru dan calon guru dalam menentukan proses 

pcmbelapran. 

Anak-anak yang tengah belaj ar di sekolah rnerupakan gcncran 

pcncrus.Mereka nerlu mendanarkau dasar yi,ng teoat untuk mcnjadr �iS\1,1 

sisw1 yang nantinya lumbuh sesaai <lengan 'UJu<m pendidikan jasmani yirng 

disini diutarnakan adalah selain psikomotorik dan kognitrfhyn drharupkan 

melalui pendidikan jasrn:mi siswa memiliki afektif/ perilaku yang pcsitif 

Oleh karcna jika meter pcmbmnan dari Sekolah Dasar siswa akan lebih 

mudah dibentuk dann antinya akan menjadi kebrusaan bagi mereka di w aktu 

waktu yang akan datang. 

Guru yang bark rnampu menyesuaikan metode pembe!ajaran dcngan 

bahan pe!ajaran, selanjumya dengan metode pembelajaran itu mampu 

menghubungkan materi pelajaran dcngan kehiclupan srswa yang dapat 

meningkatkan kualltas kcterlibatan stswa dalam belajar. Dengan 

menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, maka siswa 

akan mampu mengkontmksi (membangun) sendiri pemahamannya schingga 

pembelajaran akan lebih bermakna 

Dengan strategi yang tepat, melalui proses pendidikan jasmani guru 

dan calon guru pendidikan jasmani diharapkan mampu membcntuk 

kepribadian para siswa agar mcnjadl siswa yang baik dad segi afektlf 

kognitif dan psrkomotcrikuya, maka akan diteliti "Strategi Pembelajaran 

oleh calon Guru Pendidikan Jasmani Dalam Pembentukan Kcpnbadian Siswa 
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di sckolah dasar". 

11. lclcntifiknsi Masalnh 

Berdasarkan iatar belakang masalah yang tclah diuruiken diatas 

dapat dridcruifikasikan masalahnya sebagai berikut yaitu: 

l. Adanyu gap �tau gc,1g yang ada pada kelns at:1sschinggd mcnimbulkan 

kunmgn) a sponi f:ta:.. 

2. Adanya kesulitan dalam mengkondisikan siswa karena adanya 

ketompck- kelompok siswa (gap) dalam proses pembclajnran. 

3. Bennn diketahuinya strategi yang tepar pe-nbelajaran calon guru 

pendidiknn jasmani dalam pembentuknn Kepnbadm., pada Sisw,1 di 

sekolah dasar. 

C. Pembalasan Masl\lah 

Berdnsarkan 1a:ar belakang dan identifikasi masalah di etas make 

pcneliti membatasi penelitian ini dengan "Strategi Pembelajaran cit:nGuru 

Pendidikun Jasmani Oalam Ptmbentukan Kepribadian Siswa di sekolah dasar. 

D. Perumusan Masalah 

Bcrdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, dupat 

dirumuskan sebagai masalah yang akan diteliti yaitu: "Bagaimana Strategi 

Pembelajaran calon Guru Pcndidikan Jasmani Dalam Pembentukan 

Kepribadian Siswa di sekolnh dasar'?" 

E. Tujuan Penelitian 

Secara rinci tujuan dari penelitian adalah meogerahul strategi 

' 
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2. r•,fonfil�i prakns 

a. Bagi Guru 

dalam pembcntuknn guru pendidikan jasm:rni eaten 

Jntuk mencmukan strategi yang paling tepat acau menarubah strategi 

guru dalam pembelajaran pendidikan jasmani khususnya entuk 

mernbentuk µerilcku siswa yang lebrh baik. 

strategi pembelajaran yang tcpat untuk mengatasi masalah teatang 

kepribadian jika mengalami hal yang snma. Oapat memberikan 

b. Bagi Sekolah 

Memberikan tambahan informasi baru kepada guru lain mengenai 

informasi tentang bagaimana strategi pembelajaran calon guru 

pendidikanjasmani dalam pembentukan Sekolah Daser. 

temang straiegi calon guru pendtdikan jasmam dalarn pembentukan 

-keprib.,<li:m slswa di Sekolah Dusar, schingga dapat dimanfaatlrnn untuk 

bahan evaluasi bagi guru-guru terhadup proses kegiatan bclajar mcngajar 

di sekolah. 

pcmbelajaran 

kcpribadiun siswe di sekolah dasar. 

F, M:rnfoat penehtian 

!.M:mfaa rcoritis 

Secrca teoruis hasil penelitian in, uconr meuunjukknn sccara ilminh 



BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

A. Oeskripsi Teori. 

I. H:1\d!;u1 Stratcgi Pemhclajar:rn 

Kendnla dal:im pernbctajarnn b,myak ditemui selama proses betcjer mcng.nm 

hcrtnugsung. Kcnda!r; yang bermacam-macam hu: rs bisa dihadnpr dnu bahka.i 

ha1 us disetesatkan. Guru yang krennf tenlun) n akan membuat strategi pernbelajuran 
y1111g paling efektif digunakan dan dnerapkan. Guru yang kreatif tentunya juga hJru� 

bisa mcnganalisa masa!ah yang menjadr kcndala dalam pembelajaran �ehmgga 

nmuinya guru aknn mcmbuat etau mencrnpkan strategi pembelajnr:m y;mj'.! ercknr 
Jan bisa menyelesmkan permasalnhan yang ada, 

Stnnegi pembelajaran y;!ng akan J1p1l1h dan n:mlinya dlternpkan tentu ::..1p 

harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dnlarn pendidikan jasmani. pendidikan b,11.!1 

pekerti untuk membina kepribadian bisa juga dimasukkan dengan bcrbagai stratcgi 

pengintegrasian. 

Mcnunn Masnur Muslich (2011 :175), stratcgi yang dapat diterapkan adalah (I) 

pengir.tcgrasian dnlam kegratan schari-hari, dan (2) pengintegrasian dalam kagimnn 

)Rng diprogramkan. 

Menurut Masnur Muslich {2011: 175-176) pelaksanaan strategi dapat dilakukan 

sebagai berikut- 

1. Pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari: 

a. Keteladanan/contoh 

Kegiatan pemberian contoh/teladan ini bisa dilakukan oleh pengawas, kcpala 

sekolah, stafo dministrusi di sckolah yang dnpat dijadikan model bagi pescrta 

didik. 
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b. Kegiaren sooruen 

Kegiatan spoman adalah kcgiali'.ln yang dilaksanakan secara sponllln padu :.aat 

itu juga. Kcg,aiJn ini bias:.ia}J dilakukan pada seat guru mengcrnhm s1kap/tingk:ih 

laku pescrta didik yang kurnng baik, scpeni mcminrn sesuatu dengan bcnenak. 

mencoret dinding. 

c. Tcgurnn 

Glim perlu rnencgur peserta clidik yang melakuk:m perilaku burul.. dan 

mengingatkmmya agar mengarnalkan nilai-nilal yang baik sehingga gur•J dnpm 

mcmbantu mcugubah tingkahlaku mercka. 

d. Pengkendisian lir.gkungan 

Suasnna sckolah dikondisikan sedenuk.an rupa dengan penycdinan sarana 

lisik. 

e. l<egintan rutin 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik sccara tcrus 

mencrus dsn konsisten sctiap seat. Contoh kegiatan ini adalah bcrdoa scbelum dan 

sesudnh kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu dengen orang lain. 

2. Pcngintegrasian dalam kegiatan yang diprogrnmkan 

Strategi ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu guru membuat perencanaan atas 

nilai-nilai yang ukan diintegrasikan delsm kegiatan tertemu. Hal ini dilakukan jika 

guru mc!lganggap pcrlu memberik:l.n pemahaman ates prinsip-prinsip moral yang 

diperlukan. 

Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelejaran mengenai 

Pembentukan kepribadian dapat dimulai dari pcmbcntukan karasaer, baik dalam 

kcgiatan sehari-liari di sekolah maupun kegiatan yang telah dipwgramkan guru. 

Stratcgi 1ersebut dapat diterapkan karena adanya kurikulum yangmcndukung. 

Dan pembelajaran berbentuk per.didikan karaktcrfoudi pckcrti tetap dhernpatkan 
7 



�..:m,·nt,1r.1 uu, str.uegr pcmbciujuran pada lltnumnya yang dike'uukakan oleh Syai!ul 

scbage; pendidkan yar.g terintegrasi dan bukcn merupakan mata pelajaran sendiri 

dalam kurikulurn tersebut. 

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa ada empat masalah pokok yang sangat 

penting yang dapat dan harus dijadikan pedoman unruk pelaksanaan kegiatan 

harus 

penyempurnaan sistcm instrut..sinnal yang 
bersangkutan secara keseluruhan. 

dijadikan urnpan balik untuk 

belajar mengajar agar hasilnya sesuat yang diharapkan. Seorang guru 

Bahri Djarnaruh (2010: 5-6) streteg! pembclajaran bisa diartikan sebagni pola-pob 

umum kegi,ltan guru anak didik dalam perwuju dan kegi,ttan bdajar mengajm un1uk 

mcncuoar tujuan yang te!ah digariskan. Ada empat srrateg: dasar dalam helaj.:ir 
mcngajar yang dijabarkan cleh Syaiful Bahri Djnmarah mcliputi: 

l-lal terscbut senada dengan prinsip pembelajaran yang diungkapkan oleh 

Hamruni (2011: 22) bahwa ada beberapa prinsip yang harus drperhankan dalam 
8 

memiliki strateg! untuk dijadikan pedoman da!am pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar pada mata pelajaran masing-masing. Karena seiiep meta pelajaran tentunya 

mempunyai masalah yang berbeda satu sama lain, dan penyelesaiannyapun juga akan 

ada perbedaan, meskipun ada beberapa langkah yang mungkin akan sama. 

l. Mcngidcntrfikasi serra menetapkan spesrflkasl dan kualifikasi perubnhnn 

tmgkah laku dan kepnbadian anak didik sebagaimana yang diharapkan 

2 Mermhh ststem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup rnasyarnkat. 

J Me:mllh dan rncne:apkan prcsedur, metude dan tekmk belajar 1l'cngajur yang 

dianggap paling repa: dan efektif sehingga dapm diJad1t..an pegangan oleh guru 

dalarn mcnunaikan kegiatan mengajarnya. 

4 Menetapkan ncrma-norma dan bates minimal kebcrhastlan atau knteria scrta 

standar keberhasilan sehingga dapat dqadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan 
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b. Aktivitas 

c. lndividualis 

mati.:gi 

cocok 

penggumrnn 

pembelajaren 

um um 

stratrgi sem,m 
Prinsip 

,1m11m p<!n!lgunakan strrategi pembelujnran scbagai 

pemhelajnran. 

bahwa tidak 

stretegi 

adalah 

mcn,nhami prinsip-prinsip 
berikul: 

digunnl<an untuk rnencapai semua tujuan dun sernua keadann. 

Apa yang dikemukakan oleh Killen dalnm Hamruni di alas menunjukkan bahwa 

guru han:s marupu memibh strategi yang dianggap cocok dengan keadaau. Oleh 

sebab itu Hamruni (20 l l :D) mengemuknknn pendapat bahwa guru pedu 

a. Bero<ientasi pada tujuan lkorr•pctensi) 

menggunaken 

pembelajaran 

Belajar bukanlah menghafal sejumlr.h Iakta atau informasi. Belajar adalah 

berbuat dan raemperoleh pengalaman renentu scsuai dengan tujuan yang 
diharapkan. Karena itu, streteg! pcmbelajaran harus dapat mendcrcng aktivitas 

peserta didik. 

Segala aktivitas guru dan peserta didik mestinya diupayakan untuk mencapai 
1ujuan yang telah diteruukan, lni sangat penting, sebab mengajara dalah proses yang 
bertujuan. Keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari 

keberhasilan pesena didrk mencapai tujunn pembelajaran. 

Senap s\rategi mermtlk! kekhasan scndiri-sendrri. Hal terscbut sesua! dengan 
pcndapat Kill en dalam i-lamruni (2011 · 22) No1,•ochinP, strategy ts better 1',<m 11/h(•r 

vinallcircum Stances. M) 1 au hove to be ablerou seo 1•111 h!ty of leaciimg st, a1L·gw1 

011d rvake rational decisions t1bou1 whene ud1()//hc 1cachi11g strategic ;,,i1fike(1 10 

mo.11 effecuve. 
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d !nt:.:gri!a!> 

pcserta didrk. 

Strategi tersebut dapat 

adalah usaha mengembangkan setiap indiv,du 

teani reacinng, inquiry-based reaching. teaching. 

Metzler mengemukabn pendapatnya (2005: 12) behwa nda lrma .>trntegi guru dalarn 

pembclajaran pendidik:rn jasmani seperti; Tugas (Task), reflecnfve reaching peer 

Men::;ajar har.rs ,!ip.mdang s..:bag:u csaba mengcmb,mgkan seluruh pribadi 

pesertadidik. I'\ Iengajur bukan hanya mengembangkan kcmampuan kogn uif tapi juga 
afcktif J1111 pstkcmotorik. 

walaupun kua mengajar pada sekelompok peserta dsdik, namun pada haktkatnya 
yang ingin kita capai adnlah perubahan perilaku setiap rcseua didik. 

drguuakan sebaga. cara atau langkah �eorang gu�ll pendidikan jasmani dalam 

mcngorganisrr kcgmtan belejar mengajar pendidrkan jasrnuni S1rnteg1 rerscbut 

drharapkan marnpu meujartikan stswa lebrh bennterakss dengan guru.ternan dan 

dmnya send rri. 

a. Pendidikan jasmani bertujuan untuk membina daye tahan otot da n rangka. 

b. Pembelajaran ketrampilan (Psycomotor education) bertujnan umuk membma 

ketrampilan gerak dalam ektivitas otot. 

c. Pembelajaran karakter bertujuan untuk membina moral. sosial dan karakter 

masing-masing individu. 

d. Pembelajaran intelektual ( intellectual education) bertujuan untuk membina 

kognitif. 

Strategi pembe!ajaran yang akan digunakan secrang guru tcntunya diharapkan akan 

mempunyai tujuan yaitu mensukseskan pembelajaran yang hasitnya nann akau 

bermanfaa: bag! dirmya sendiri, orang lain dan lingkungan. Seperti yang duuhs cleh 

Clark Hethetington dalam Metzler (2005:4) bahwa ada empat tujuan dari Pedidikan 

Olahraga seperti: 



1. Model pembelajaran langsung 

Penjelasan 8 model pembelajaran dictas 3dalah sebagar benku1: 

187-439) ada delapan mode! 

tersebut guru pendidikan jasmani 

pendidikan jasmani yang dapat ditcrapkan. Tentunya 

pada tujuan pendidikan jasmani 

remhelajaran dalam 

Dalam l:rnkunya, Mitzler mcnjeloskan (2005 

scsuai clengar. J..chu11h,m snuast .:1a11 kcadaan yang terpdi Model pembetajaran 

tersebur aumra !ain. 

a. Dsrecttnsnucuoa (Teacher As /n:;;tructional Leeder} 

h Personalized SJst,•m Fur lnstructton (Studc/11 l'HJ!{ll!S.• ,.;, Fo.r As Thev Con 

Model pembclejeran ini mempunyai ciri yaitu rancangan pelaksanaan pembelajarnn 

dan materi di tentukan guru kemudlan siswa hanyn mengikuti perintah gurunya. 
II 

pcscrta didik da!am kegiatan bclajarnya harus dapat drpraktckkan. 

Or As Slowly As They Need) 

c Cooperative learning {students learning with, by. and foreacbother] 

d Sport Education ( Learning To Bt:come Comp.!lc'W. literate, A11J £n;!,;uit1.,tic 

Sports person) 

e. Peer Teaching (I Teach You, Then You Teach Me) 

J Inquiry Teaching ( Learner As Problem Solver) 

g. Tactical games {teaching games for understandmgj 

h. Teaching for personal and socid responsibility (inlegration. tmnsfer, 

empowerment. andteache:--student relationships). 

teutunya akan memilih dan mencnrukan strategi mana yang akun d1gunakm1 untuk 

mensukseskan kcgi:u:rn hel,1jar mengajar. Dari strntegi pemhclnjnrnu m.rka nkan 

dapat mencntuk3n rucrode pembelajaran Jang akan ditcrnpl..:rn. 

Berpijak 

Senada dengan pcndap:it Cropper dolam Hamrum (2011 ·jJ hahwa s1ra1cgi 

pcmbcfnj.rran merupoken rcmilihan ams bcrhagai Jeni, Ianhan rertcutu yang mgin 

drcapai la mcnegasknn bahwa seriap ungkuhlaku yang dihmapkan dap-u lcnpai olch 
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3. Model pcmbelajaran kelompok 

apakah hesulitau-kesutitannya. 

evaluasi ditentukan oleh gurunya. Model pembelajaran 

Model pembelajaran ini mcmpunyai ciri sebagai berikut; 

4. Model pcmbelajaran berbasls event 

Model pembelajamn in, dmmcang umuk siswa dalam meningkmkan 

kcmajuunnya deugan pembcnan tugas-tug.as dr.lam bcotuk lauuan. Si�\\fl di beri · 

kepcrcayaan untuk mcnentuk:m kemampuannya sendlri. Oalam merode im guru 

mcmpunyai langkah-langkah sebagai benkut: 

Kcnmdian jtkc tcrdapar kcsulnan guru mcmbnntu mcnyatcsmkan l,c�ul1t.111 

tersebut. 

a Siswa bclajar bekerja sarna 

b. Materi ditentuka'l oleh gurunya 

c. Tidak rnembedakan res. keiompok golongnn, termasukjenis kelamin, cacat atau 

tidak. 

d. Pembelajaran berpusat pada stswa 

e. Guru membuat rubrik/skor sesuai dcngan materi pembelajarannya. 

a. Srswa dibcn lembar tu gas 

h Siswa diminta tatihan sendiri drrumah 

c. Togas yang dibenkan kcmudmn drprnktekkan 

d Guru mengevalcasi meegcnal pembclajar:m 

2. Model pernbeh,jarnn sisrcm individual 

Pelaksanaan sarnpai 

langsung ini bukan merupakan model yang ideal karena tidak rnenmgkarken clomain 

nfektlfuya melainkan hanya meningkatkan dua domain sela y11i1U ke1erampilan <Ian 

kognitif 



Pada model pcmbelajaran ini, guru hanya scbagai pengawas. Srswa diberi 

ranggung jawah untuk membuat kepanitiaan pada pcnyelenggaraan even- even 

olahragu tcrteruu. 

S. Model Pembelajaran Peer Teaching 

Model p.:m\.d:i_i.niin Peer lraching ini mcrupakan model pcmbelajarnn yang 

mcnipun�:ti cin-ciri si�w,, !Hengajar temannya scndhi Guru rncnunjuk siS\\rl 

untuk merencanakan pcmbclajaran .pengamatau proses pcmbelajnrm1 _it.ga dr 

arncti oleh siswa. Jadi kcsunpulannya stswa berperan aktif pada r-mdcl 

pembelajaran 1111. 

6. Model Pembclajaran Penemuan 

Mndcl pcmbelejeran ir.i merupakan model pembclajaran yang dirnncang agnr 

siswa dapat memecahl..an masalah yang drbenkan oleh guru. Srswa ukan 

bempaya ur-mk memecahkan masalah ya'lg mcnjadi pert:rnyaan guru pada poin 

poin materi yang dmnggap �ulit. Siswa pada akhirnya diharnpkan paham dcngan 

materi pembclajaran karena dapat memecahkan masalah yang dihadapi 

7. Mode! Pembelajaran Pendekatan Taktik 

Model pembelajaran im merupakan model pembelajaran yang merubenkan 

kesempatan siswa mempelajari taktik umuk menyelesaikan suatu permainan 

tertentu. Siswa bisa dibagi dalam suatu kelornpok atau juga blsa individu. 

Dalam model pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk melakukan 

Intihar.. Guru mt:ngnrnati jalannya pcmbc!ajaran. Sctelah itu guru akan 

memberikan evaluasi pada jalannya permainan yang dilakukan, dimaaa letak 

kekurangan dan epa yang hams dilakuken. Guru akan memberikan taktik-taktik 

terteruu. Setelah diberikan evaluasi, slswa mempraktekkan kembati permainan 

sesuai yang tclah dibahas pada evaluasi sebe!umnya agar kualitas permainan 

merJadi mcningkat. 

" 
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8. Model Pcmbelnjaran Tanggung Jawnb Pribadi da'l Sosinl 

�\11dd pembelnjaran ini mempunyai ciri khusus yaitu: 

a. Mcmbcrikan tanggungjawab kepada stswa 

b Sis11, ridak selalu diberikan komando 

c Si�"·• diberdayakan umuk membu:u kcputu:..in li.i1k "-Cf...a!J pnbadi maupun 

�11�1.d 

d. Sis11a tidak boleh membedakan res, jenis kclam;n, dan. sebagainya, Di:lapan 

mcdel pembelajarao yang di alas dapat di refleksjknn guru sebegai pedoman 

rnodd pembelajaran pcndidikan jasnrnni di sekctah. Tentunya disesuaikan 

dcngan jcnis materi yang disa:npaikan. Dengan model pembelajnran yang 

di�t11,.ikrm maka guru akan dapar menyetesaikan rn:isa!,1h dalam kegiatnn belajar 

mcngajamya. Dengen adanya strategi mengajar pada pe,1didik11n jasmani yang 

rJ11u:«igk1m dalam model pembelnjornn makn hal tcrsebut akan membamu 

mcnunj:mg pernbentukan kepribaditn siswa karer,a kua brsa melihat dari tujuan 

pendidikan jasmr.ni yang tertcra diatas bahwa pendidikan josmani r.dnk hanya 

mengacu pada jasmani saja namun juga pada pengetohuan dan pembentukan 

karaktcr. Model pembelajaran yang digunakan juga mempunyai tujuan, dan 

saleh satunya adalah pembentukan kepribadian meta'u! kegiatan pembelajaran 

drdalam model pembelajaran yang diterapkan. 

2. llak.ikal Kepribadii.n 

Kepribadian merupakan suatu hal yang drmiliki olch setiap ind\vidu. Setiap 

individu mcmpunyai bermacam-macam kepribadian tergantung dari bagaimane 

kehidupan schari-harinya, dan kebiasaannya. Karena kepribadian adalah 

keseluruhan earn seorang individu melakukan interaksi dengan idividu lain dalam 

kehidupan sehari-hari. Kepribadien juga berhubungen dengan sifat dan bisa diukur 

serta bisa ditunjukkan oleh seseorang. 

14 
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c. Adaptasi sosial 

yang beser. Tempramen seseorang 

cara berfikir moral dengan lingkat 

lempramen. lnteligcnsi juga berasar pada 

adalah bemuk smuu badan. Beker ktpribadian mempunyai scgi 

b. Bakm 

yang seha: juga mcmpunyai kepandaian 

scbaikny& jugil dilengkapi kemampuan 

Kepribadian 

pcrkembangan badan (01ak), sering dapat dilihat bahwa orang dengan badan 

perkembangan moral yang tinggi schingga kepandainn yang dimiliki juga scjajar 

dengan perilaku mcralitasnya yang berkualitaa tinggi. 

Orang yang kepribadiannya cukup fleksibcl bisa menyesuaikan diri jika dalam 

lingkungannya ada orang yang melawaro, memfitnah, mengejek, atau memusuhi. 

Dengan demikian, melalui respons yang d!tunjukkan oleh seseornng ates sumutus 

yang diterimanya, make akan rampck perilaku atau kepribadiannya. 

Peranan idemitas dan kcpribadian me-lekM! pada badan kita.lhl itu hisa menimbulkan 

kesuhtan Dalam analisis konflik d1Jel�>kan bagaunaua l.c;1rih�d1�11 sesecreng be-rkcmb:mg 
dalam huhungannya dengan lingkungan 

Unsur-unsur yang tcrdapat dalarn tingkah laku mnnusi;. itu nmara lain: 

jasmaniah yang sering disebut 

Menurut Bowner (2005:112) Kepribadian adalah cornk tingkah laku sosial, 

corak ketakutan, dorongan dan keinginnn, corak gerak-gerlk, opini dan siknp. 
Tingkah laku itu kadang-kadnng ketiharan (Ol'i'r!) dau kadang-kadnng ticbl.. 

kelihatan (CO'-'Crt). IJoleh dikatnkan ungkah laku manusia adalah gerak- gerik suatu 

badan setungga kcpribadian dai,at dikatnkan corak gerak-geeik badan rnanusia 

-:·ingl..ah laku yan& disebut kepribadi .. n bcrsifat sadar Jan tidaak sadar. lla1 itu dapat 
,:l,lih:u (l,1ri sudut ciiri manusia dan d,1ri sudut lmgkungar,nya 



I 

Senada dengan Bowner, Gordon W. Allport dalam M Djawad Dahlan (2012.126) 

mengemulrnkan bahwa kepribadian adalah orgamsas! dinamis da!am din individo 

sebagai ststem psikofisis yang menentukan ceranva yang khav dalarn menvcsuaikcn 

dm terhadap !ingkungan Hal im menunjukkan bahwa kepnbadran rnembenkan 

pengamh terhadap adaptasi drri seseorang dengan lingkungan Iisik dan Hngkunganp 

sikologisnya. Schmgga kepuhadian akan menemukcn bngaimana se-eornug akm. 

beradaptasr dengau !1ngk1111gan ,lima11,, dia hidup dan bersosialisas.. 

- Pendapar yang senada Iugc ditulis olch Abin Syarusucdm Mak mum d11la111 M. 

Djawad Oahlan (2012 : 127-128) bahwa kepribadian di-mikan sebagai kualitas 

pcri\aku mdividu yang tarnpak dalam melakukan pcnyesuaran dirinya terhadap 

lingkungan secara unik. 

Dan beberapa per.dapat paru .rhli mengenat keprlbadraa tcrsebut, dnpat kita 

simpulknn bahwa kcprihadrnn adalah crgenisas! diuumis dari dnlam indivrdu yang 

akan menjadi kualitas perilaku individu yang kadang-kadang terlihat dan tidak 

terlihat dalam menyesuarkan diri tcrhadap lingkungannya secara unik. 

Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribndian itu 

vendiri, yaitu rneliputi hal-hal scbagai t-enkut: 

a. Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhr etika pcrilaku, konsisten 

atau tcguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. 

b. fempramen, yaitu disposisi reakiif seseorang, atau cepat/lambatnya mereaksi 

terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. 

c. Sikap, sambutan tcrhadap objek (orang, benda, perisuwa. norma dan 

sebagainya) yang bersifat positif negatif, atau ambiva/en (ragu- ragu). 

d. Stebilaes emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap 

rangsangar dari lingkungan. Seperti: mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih 

atau putus asa. 

" 



e. Responsibslitas ( tanggungjawab), kesiapan untuk menerima risiko dan tindakan 

3!;HI perbuatan yang dilakukan. Seperti : mau menerima risiko secara wajar, 

cue! tnugan ntau metarikan diri dari risiko yang dihadapi. 

f :-.osiabilitas, yaitu disposisi pribadi y:mg bcrkaitan dengan hubungan 

imcrpersonal. Oisposisi ini seperti tampak dalam sifat prihadi ,·nng tertutup arau 

urbuka: uan J...cmampuan berkomunikasi dengan orang 13m (M.D3awad Dahlan, 

�0•2·127-128) 

:\�pck-:i.spek rersebut merupakan hat yang menentuknn kualitas kepribadian 

mdivrdu. Kurlitas kepribadian individu tenuurya akan 111enj:1.1i semakm baik jika 

indiv idu mempunyai srabiliras konsep diri. Seperti )'ang dikemukakan cleh Etlisabeth 

Hunlock (1978: 237-238) behwa stabilitas konsep diri memegang peran pcming 

dal,1111 susunan pola kcpribadian. Karena konscp diri mernpakan inti pofn 

kcµnbadian, maka konsec di,i inl mempengaruhi bentuk berhagai stfat. Btla 

konsep diri povhif maka anak akan mengernbnugkan sifat scpcni pcrcaya -tiri. he.ga 

dm dan kemampu;m untuk mctihat dirinya secara rcatistis Kemudian mereka 

akan dapat mcnilai hubungan dengan orang lain secara tcpat dan ini menumbuhkan 

pcnyesuaian social yang baik. Sebaliknya jika konsep diri negarif maka auak akan 

mengcrnbangkan pcrasaan tidak marr:pu <lan rendah diri. Mereka merasa ragu dan 

kurang percaya diri. Dan hal tersebut akan menumliuhkan penycsuaian pribadi dan 

sosial yang buruk. 

Komponen pola kepribadion menurul E.Hurtlock (1978:237): 

1. Kousep diri 

a. Konsep diri sebenamya 

lalah konscp seseorang dari siapa dan apa dia itu. Konsep ini merupakan 

bayar.gan cermin, ditentukan sebagian besac oleh peran dan hubungan dengan 

orang lain terhadapnya. 

b. Konsep diri seber.arnya 



lalah gumbaran seseorar.g mengenar penampilan dan kepribadian yang 
didambakannya. Setiap macam konsep diri ,nempunyai aspek fisik dan 

p�ikolnl.!iS. Selamn masa kanak-kanat, secara bertahap aspek-aspek mi 

mcnymu 

�1ra, edalah kualitas perilaku ata1, poh1 penvesuaian spesifik, misalnya reoksi 

tcrlrnrl,lp fmstasi, care rnenghadapi rna, alah. perllakua g-esif dan defensrf dan 

pcnlaku torbuks atau tertutup d1 hadapan orang lain Cirri tersebut tcnntcgras. 

dengan dan dipengarulu olch konsep diri. Bcberapo diantaranya tcrpisah dan 

berdm sendiri, sementara yang lain bergabcng dalam sindroma atau pola perilak.r 
) ,,ng bcr hubungan. 

Sti:J1-s1fat mempunyai dua cirri yang menonjol: 

lndividualltas, yang diperlihmkan dalam vanasr kualitas cirri tcncntu. dan 

bukan dalam kekhasan cirri tcnenru. dan bukan da!am kekhasancirri bagi orang 

itu, dan Konsistensi, yang berarti bahwa orang itu bersikap dengan ca-a yang 
hampir smna dalam struast dan kondisi serupa. 

Pola kepnbadian di atas akan berkemlmng sesuai dengan perkembangan 

umur. Pada masa kanak-knnak, indivrdu akan mempunyai bentuk kepribadian 

yang rnasih awal. Pada masa ini, ketuarga adalah lingkungan pertama dimana 

kepnbadian anak akan terbentuk, kemudian anak akan mengenal lingkungan yang 

lebih luas !agi. Anax akan mcnilai Can mulai pelan-pelan mengkonsep dirinya 

meskipun kebanyakan masa kecil adalah masa meniru. Hal tersebut merupakan 

salah satu faktor yang akan menentukan perkembangan kepribadian. Meskipun 

ada satu faktor lagi yakni fuktor bawaan. 

Koodisi perkembangan keprlbadian akan didukung oleh persistensi kepribadian. 

Persiseensi kcpribadian adalah ketetapan pada suatu ciri bahwa kepribadran 

18 
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e. Lingkungan sosiel 

secarn langsung rnaupun udak langsung yang berkaitan baik 

Peran )'ilng dipelujarl enak di rumah mempengaruhi konsep dirinya. Karena 

permainan cenderung sama selama masa kanak-kanak, pengaruhnya terhadap 

konsep diri akan persisten. Sampai dewasa kebiasaan yang drlakukan semasa 

kanak-kanak aknn menjadi hal yang sudah biasa dilakukan. 

Pengho.rgaan orang tua merupakan salah satu hadiah bagi kepribadian yang 

scdang tumbuh, scdangkan ciri yeng tidak dihargai yakni tidak dibenkannya 

penghnrgeen namun diberikan hukuman. Orang tua sangatlah bcrperan dalam 

pemberian pcnghargaan kepada anak-anaknya. Hal terscbut dapat mcmpengaruhi 

tingkat pcrkembangan kepribadian anak- anaknya. 

individu tidak banyak berubah. Berilrnt mt edateh kondisi yang menunjang 

persistensi kepribadian 

Metode pendidikan anak abn sangat mcncntukau bagaimana pcmbcruukan 

J..ep;ib,1diar. tcrc.pta nanunya juga sikap orang yang menggunakan metode 

tersebut harus �111b11. karcna hal mi akan mempcrkuat konsep diri yaog �edang 

t-erkemhang d.'.111 pola penyesuman aunk yang lrnrakteristik. 

Si fat 

d. Memainirnn peeen 

l\•1.Djawad Dahlen (2012: l)i) menulixkun bahwa manusia trtemrhki fitrah untuk 

mempercayal sunu wt ):1ng mempunyai kekuatan baik men-berikan �i:�u,,tu ),lllg 

berrnanf.uu m:1uplm y,ing m(l,//•oro1, 1 .rncelakakan} S<'.'hmggn fok!or t,,mnnn 

atau pcmbawaan merupakan faktcr yang ada pada individu sejak inJividu berado 

d-dalarn kandungan dan dikodratkan sehagai manusia. 

b. Pendidikan anak 

c. Nttai-nltar orang tua 



Karena anak mehhat dirinya sebagaimana orang lain melihatnya, ini memperkuat 
perkembangan konsep diri dan mctode penycsuaran karaktef!scik. Konsep dut 
lama kclamaan akan terhentuk pada lingl..ungan sosia! im. SchinL!l!a cor.rt, - - �- 
kepnbadian anak akan begitu terhhar ketika anak mulai mengenal dan nkuf dalam 

ln-gkungan sostal yang sangar berpengaruh kuat. 

!. Sc!d,si dalam Hngkungan sosial 

Kcprlbadmn an.,k atau su.uu srfat dontinan d, datamnya mcnentukun pihh.m 

lingkungan sociai. Mela!ui pergaulan tcrus-rnenerus deng:rn orang· da!�1n 

lingkungan cersebut, konsep diri anak dan pola penyesuaian karakrerisnk ekan 

drperkuat 

Dar: pcrsisrens. t�iscbrn kita akan mengetnlmi bahv a �eseorang dapar mcmpertahank:!n 

kepribadian yang drrnihkinya. Namun juga harus kua ketahui pula bahwa kepnbndian yang 
kua mihki tentunya juga dipengaruhi oleh faktor- foktor seperti: 

a. Frsik. 

Faktor fisik yang drpandang mempengaruhi perkembangan kepnbadian adalah postur 

tubuh, kecanttkan, kesehutan, keutuhan tubuh dan keberfungsian organ tubuh. Postur 

tubuh identik dengan langsing, gernuk, pendek ateu tinggi. Sedangkar. kccantikan 

identik dengan cantik atau tidak carnik, tampan atau tidak tampan, kesehatan identik 

dengan sehac atau sakit-saki:an. Keutuhan tubuh identik dengan utuh atau cacat. 

lndividu yang mempunyai keadaaan fisik yang sempurna akan cenderung percayadiri 

dalam menjalani kehidupan sosialnya, dengan adanya rasa percaya diri tersebut maka 

akan mcmpengaruhi pcn,bentukan kepribadian individu tersebut. 

b. lmelegensi. 

Tingkat intelegensi indiviJu dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. 

lndividu yang intelegensinya tinggi atau ncrmal biasa mampu memnyesuaikan diri 

dcngan lingbngannya secara wajar, sed:mgkan yang rendah biasanya sering 

mcngabmi harnbatan atau kendala dalam menyesuaikan diri dengan lmgkungannye. 
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c. Keluarga 

Scasana atau iklim keluarga sang.'.lt pe-uing bagi pekembangan kepribadran anuk 

�rn1a11g anak yang drbesarkan d.uam !1ngkung11n keluarga fang hnrmours d,m 

ngarms, dalam arti orrang tuu memberikan curahan kasrh sayang, perhatian scna 

bimbingan dalam J..ehiriupar berkeluarga maku perkembangan kepribadian .111,iJ.. 

tcrscbut cendenmg positif. Adapun nnak yang dikcmbangkun dalam linl!!,.u11g;111 

keluarga yang broken home. kurnng har!1;011is. orang tua bersikap keras terhadap anak 

atcu tidak memperhatikan nilni-nilat agama dalam kcluarga, maka perkembangan 
hepnbadiannya cenderung akan menga!umi kelaman dalam penyesuaian di rrnya. 

d Teman sebaya. 

Sctelab masuk sekolah, anak 111ula1 bcrgau! dengan reman seeayanya dan menjadr 

anggota dari kclompokr.ya. Pada saat inilah dia mulai mengalihkan perbatiannya unmk 

mengembangkan sifar-sifat atau pcnlaku yang cocok atau dikagumi oieh teroan 

remannya. walaupun rmmgkin tidak sesuai dengan harapan orang umnya. Melahn 

hubungan interpersonal dengan teman sebaya, anak akan be!ajar menuar dirinya 

sendrr! dan kedudukannya dalam lmgkungan kelornpok Anak yang kurang 

perhauan dari oruug tuauya cenderung kurang selcktif dalam memilih tcman dan 

mudah sekali terpcngaruh oieh sifat dan peri!aku kelompoknya. 

e. Kebudayaan. 

Setiap kelornpok masyarakat memiliki tradisi, adat, atau kebudayaan yang khas 

T,adisi arau kebudayaan suatu masyaraknt memberikan pengaruh temadap 

kepribadian setiap anggotanya, baik menyangkut cara berfikir, bersikap etau 

perperilaku. Pengaruh budaya dapat kita lihat sekarang dengan perbedaan antara 

masyarakat modern yeng budayanya relatif maju dengan masyarakat primitif yang 
budayanya relatifmasih sederhana. 

Bcrikut ini adalah label perbedaan karnkteristik kepribadian yang sehat dan tidak schat. 
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2. Profil Guru Pendidikan Jasmani 

kekhawatir:m 
dan kecemasan 

Sering merasa tenckan 
Uersiki1p kejam 111,w seuaug 
mengganggu urang bin yang 
usianya lebih muda atau ,�rhadar 
binarnng 
Ketid&kmarnpu;rn untuk 
menghindar dan peri!aku 
menyimpang mcskipun sudah 
dihukum 
Mempuny:ti kebiasann berbohong 

r· Hipe-akuf 

���;;;:;;::;:;:==���:iiiii::::=-:-i -� a Mampu menilai diri sccam realivtik Mudnh marah 
b. Mampu mcnilnisuuasi secara rcalistik Menunjukkan 
c. Mampu menilaiprcsmsi yang 

diperoleh secara realisrik 
d Menerima tanggu1igJa11,1t, 
c. Kemandirifln 
r Depat ,m:nguntrol emnsi 
g Berorientusi paJa tujurm 
1-,. Mempuuyai empari tcrlrndap oraug 

Pcnertmean sos.et 
J Bahagia 

Menurut pasel 45 ayat 1 Undang-Undeng No. 20 Tahun 2003 teruaug Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan setiap satuan pendidikan formal dan non formal 

menyediakan sarana dar. prsarana yang memenuht keperluan pendidikan sesuai dengan 

penumbuhan dar. perkembangan potensi fisik, kecerdasan imelektual, sosial, 

emosional dan kcjiwaan pesene didik. Bagaimana kualitas suatu gcncrasi dimasa 

yang akan datar,g. 

Guru pendidikan jasrnani mcrupakan salah satu guru yang mempunyai tenggcngjawab 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Guru pendidikan jasmani mempunyai 

tanggung jawab membina siswa dari berbagai aspek seperti kesehatan, ketrampilan 

gerak (psykomotor) .pengetahuan (kognitif) dan juga sikap (affective). 

I I _ 
Sumber: Syamsu Yusuf LN (2012: 130-132) Psikologi Perkembangan Anak dan Rcmaja 

T11bd l .Perbedaan karnkteristik kepi ibadian 



Menu rut Oemar Hamalik (2011 : 127-133} agar dapat mcningkatkan kua!irns pc-rdidikan 

tanggungjawab guru adalnh: (I) guru harus menunlut murid-murid belajm, (2) turut 

serta membina kurikuhm1 sekotah . {3) melakukan pemhinaan terhadap diri �i�w:l 

(kcpribadian. watak, dan jasm:rniah), (4) membcriknn bimbmgan kepada murid, (5) 

mcfakukan diognosis alas kcsuliran-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas 

kcm:iju:m b::laj.,r. (6) mcn�cieng�»rnkan penelinan, {7) mcngcn:1! rnasyarakat d:111 ikut 

scna r1k11C (8) mcnghayati, meogamatkan. dun mengnmankan pancnsila. (9) uuut scna 

memh:mtu terciptany.r 1..�s:110m1 dan persatuan bnngsa dan pcrdamaian Junia. (10) 

tumt menyukseskan pembangunan. ( t 1) tanggungjawah i'ncningbtk:m perauan 

profesional guru 

Dalam mcnjalankan tujmm pendidikan, guru pendidikan jasmam sangat perlu 

mempcmarikan perkernbangan kepnbadian peecrta drdrknyn yang tcrcermin dalnm 

pcrilukunva selama mengikut1 pembelaje.ran pendidikan jasmer». Ouru Rmdrdikan 

jasmnni mcnuangkannya <lalam rencana petaksanaan pembelajaran yang berbasis 

kurakrcr Dalnru reucan.i pclaksaaann pcmbebjaran, tcrdapat harapnn bahwa k.u-ikter 

pescrta didik dnpal dfmuoculkan. Seperti rasa tanggungjawab, kerjasama, rr.enghorw.ati. 

disiplin, mcnghargai, tolong-mcnolong, da1, yang lainnya. 

Sesuai dengan perannya, guru mempunyai tanggung jawflb ,mtuk mendid.k dan 

membimbing"siswa-siswinya. Menurul pasal 27 PP No. 29 Tahun 1990 dalam Sofyan 

S.Willis (2009: 28):" Bimbingon merupokan bon/uan yang diberilcnn kepodo uswo 

dalam rangka upaya menemulcnn pribodi, mengenal lingkungan, dan merencanalcnn 

maso depon ". 

Jadi, g!.lrJ bidang studi ynng mena dalam hal ini yaitu guru pendiclikan jasmani adalah 

salah satu guru yang bertanggung jawab dan turut serta menjadi pembimbing dalam 

membantu siswa menemukan pribadinya. Artinya, de.lam pendekatan kepada siswa 

harus bersahabat, ramah, mendorong, kongkrit, jujur, memahami, menghargai. 

Pcndekatan-pendekatan terscbut Capet dilakukan guru yang ditunngkan dalam strategi 
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pembelajarnn. stratcgi pen-belajaran akan lebih bark jrka beror.entes! padu 
pcngcmbangan siswa dan bukan rnembuar srswa menjad, pasrf. 

.J. lt:tl,ik:n Siswa SD 

Tingkatan kclas di sekolah dasar dapat d1bag1 menjadi dua, �ailu kelas rcndah dan 

kdas 1111g.gi Kelas rcndah reidiri dan kela-. setu. dua dan 11!!.a scdangkan ketas 

kcfas 1111ggi rerdiri d,n i kefas empat, !1m,1, dan enam. Menunn I'iaget d.rlam Conny 
SemiJwan, 2008 ·50, 

Tnhep Perkcmhangan Kognisi drbagi mcnjadi: 

a. Penode sensonmotor (lahir-2 tahun) 

b Pcriode pra-operaslonal (2taliun-7tahun) 

c. Pei rode operasional kcnkrer ( 7 tahun-! I rn.hun) 

d Penodc orcrasiona! fcrrnalt t I tahun-lS rnhun) 

Kefns fima sckolah dasar masuk pada tingkatan pcriode cperasicnal. Karena pad r 

rnasa mi nnak berusia 11-14 tahun. Mcnunll Piaget dalam Mitzler {2005 57) tahap 

uperasional formal mernpunyai karakteristik bahwa anak sudah bisa menguusai 

pcmbelajaran dengan konseptual dun mampu rnenlransforrnasikan pengetahuan dan 

pengnlaruan sebelumya dalam struktur baru. Pada masa mt, anak mulai mampu 

menyelesaikan masalah yang kompleks. Mereka dapat mengembangkan 

pengcrnhuan baru untuk dirinya sendui dan dapat belajar dari pengalaman yang 

terlihat rnaupun yang dialami. 

Dalam perkembangan psikologinya, anak usia seko!ah dasar mengalami beberapa 

fase perkembangan. Pe, kembangan tersebot antara lain; 

a. Perkembangan lntelektual 

Pada usia sekolah dasar antara 6-12 taht.n, anak sudah dapar mereaksi 

rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut 

kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif ( sepeni: membaca, menul\s, 

dan rnenghitung). 
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Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar 

diberikannya berbagai ker akapan yang dapat mcngembangkan pola pikrr arau 

daya nalarnya Untuk mengcrnbangkan daya nalarnya anllk dilmih cmuk 

mengungkapkan pendapatnya, gagasan atau pcnil::iinnya terh .. dap bcrbagai 

hal, baik yang dialaminya maupun peristiwa yang terjadi dili11gku1tg<,1111ya 

b. Pcrkcmbangan Bahasa 

Bahasa merupakan smana berkomumk::isi dengan 01ang L1i11 Cara 

berkorrunukasi mencakup beberapa hal. dimana pikiran d,111 pcrasaau 

dinymakan dalam bentuk tuhsan. lisan, isyarat atau gerak menggunakan kuta 

kara, kalimar bunyi, lambmg. gambar, atau lukrsan. Dengan adanya bahasa 

sebagai sarana komunikaei, maka manusia dapat mengenal dir inya sendiri, 

sesarna manusia, alam sekita1, itmu pengemhuan dan nilat-nil::ir moral atau 

agama 

Sekulah dasar merupaknn 1.::mp:11 yang paling l11n1.1 dalam anak mcnunun 

ilmu secara formal. Seko!ah drharapkan dapat mcnjadi tempnl mcmpclajnri 

bahasa dengan baik dan benar schingga diharapkan nantinya anak dapat 

menggunakan bahasa sebagoi: 

I. Alatkomunibsi dengan orang lam 

2. Ala! untuk memahami ketrampi!an mengolah infornmsi yangditerimanya 

3. Atat untuk berfikir {menyatakan gagasan areu pendapatnya) 

4. Alat untuk mengembangkan kepribadiannya, sepertl menyatakan sikap dan 

keyakinannya. 

c. Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial yang dimaksud adalah pencapaian kematangan dalam 

hubungan sosiat. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya perluasan 

hubungan dengan teman sebaya atau teman sntu kelas, sehingga ruang gcrak 

hubungan sosialnya telah bcrtambah luas. 

Menurut Syamsu YusufLN ( 2012: 130-132) pada usia ini anak mulai memiliki 

kesanggupan menyesuaikan diri sendiri (egose111ris) kepada sikap yang 
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kooperatif ( bekerjasama) arau sosiosentris (mau mcmp.:,hatikan kepemingan 
orang lain) Anak dapat bcrminat terhadap kegiatan-kegiatan ternan sebayanyn. 

dim bertarnbah kuat keinginannya untuk diterima mcnjac1i anggom 

kelompoknya ( gcng), dia merasa tidak senang apabila Iida!.. dierima dalam 

kelompoknya. 

Dari p,..rkembim�an sosial �1mg dialami olen 1111:ik pada nsi:1 sckolah dasar ini, 

sckomh akan mcnj:iU1 tempnl untuk mengembangksn diri mcnj,1di pribadi y:ms 
P1cmpun:,-a1 sosia! )ang ba.k. Dengan tugas yang ddx-rikan olcn guru maka 

anak akan terlatih menjadi manusia yar.g bei-r.anggungjawab, s;ili11g m:mghargui, 

bt:kcrjasama. scrta l:ebiasaan disiplin. 

d. Perkcmbangar, Emcsi 

Kcmampuan auak pada mnsa mi adalah meruru. Kcmumpuan anak meugonnol 

erncst diperoleh a11aic mclalui pcniruan dan pembiasaan. 

Datam ha\ nu peran keluarga s:mgatlah besar. karena apabila anak 

dikernbangkau dnlam lingl...ungan keluarga yang suasana emosionalnya stabil. 

maka perkembangan emosi anak cenderung stabil. Akan tetapr scbaliknya, 

kondisi emosional keluurga yang kurang stnbil akan membuat emosi anak 

juga kurung stabil. Hn.1 ini dita-rdai dengan adanya rasa marah, takut, cemburu, 

iri hati, rasa i,1gin tahu, Jan kegembirnan. Emosi merupakan faktor dominan 

yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam ha.I ini termasuk juga 

perilaku belajarnya. 
Emosi yang positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, ereu rasn 

ingin tahu akan mempengaruhi individu untuk mengkonsentrasiknn dirinya 

terhndap aktivitas belejer. ceperti memperhatikan guru pada saat diberikan 

penjelasan serta disiplin dalam belajar. Sebaliknya apabila yang menyertai 

dalam kegiatan belajar adalah emosi yang negatif, seperti tidak senang, kecewa, 

tidak bergairah, maka proses belajar mengajar akan mcngalami hambatan. 

e. Perkcmbangan Moral 

Anak mulai mengena! konsep moral, mengenal benar salah atau baik buruk 
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pertama kah yaitu dad lingkungan keluarga Usaha per..anaman konsep moral ini 

dimulai sejak usia dini (pra sekolah), karena inforrnasi vaog ditcrima mengenai 

bnik buruk arau benar-salah akan menjadr pcdnman pada kcmudian hari. Pnda 

usia sekolah dasar. anak sudah dapat mengikuti lrngkungim scsialnya. Armk 

mular mengenal dan memahami suatu peraturan. Anak juga sudah brsa menilai 

dan mcml-edakan perbuatan yang baik atau buruk, konscp benar atuu saluh 

f. Perkemhangan Penghayatan Keagaman 

Pcriode u,;1.1 sekolsh dasar merupakan m.isu pernberuukau nitai nilai agama 

sebagar kclaajutan periode sebelumnya. Kualitas keagamaan anak akan 

dipengoruhi oleh proses pendidrkan yang diterirnanya Melahn pendidrkan 

kcagamaan, diharapkan kualitas akhlak stswa mcnjadi mcnmgkat Sepcrti 

sikap kepada vesama manusia seperti hormat kepada cra-tg tua dan guru, scrta 

orang lam. memberikan ban:uan kepada orang lain yang membutuhkan, 

menyayangi fakir rniskm, mcmctrhara kebersrhan dan kesehntan, bcrsrkap 

jujur dan bcnangguugjawab. 

g. Perkembangan Motonk 

Seiring dengan perkcmbangan foik yang beranjak matang, maka perkembangan 

moronk anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Perkembangan fisik yang 

normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik 

bidang per.getahuan maupun ketrampilan. Perkembangan fisik juga akan 

mempengaruhi perkembangan kepribadian dari siswa, karena jika 

perkembangan fisiknya lambat maka akan mcnumbuhkan rasa kurang percaya 

diri yang menjadikan anak minder dan menjadi rendah diri pada 

lingkungan sebayanya 

B, Kerangka Berpikir 

llerdasarkan kajian teoritik diatas dapat drketahui bahwa stratcgi pembelajaran 
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diper!ukan olch guru khususnya para calon guru pendidikan jasmani untuk 

menemukan metode yang tepat untuk ditcrupkan pada siswa schingga dapar 

membrntuk kcpribadrnn yrmg baik melah,i pcmbelajaran pendidikan jasmani 

di sckolah. Oengan stratcgt terscbut diharapkan eaten guru pcndidikan jasmani 

disekolah Dnsar dapm menerapkan \tnllt:'!;i perubclujurun yang p.ilmi:; tepat untuk 

ni1tmhentul. � t-pribadian ) nng h:iik bagi slswa .. 

Tingkr.t kcprlbadian siswu daput diketahui dari bagailllano irueraksr stswa 

ketika menglkuti pelajaran penjesdi sckolah. baik di lapang,m maupundi kclas. Hal 

tersebul dapat kita amati secara tangsong dnn ki!a masukkan kedalam eatatan 

pcngamutan sikap dun nantinya nkan kua masukkan dalam katagori tcrtcntu. 

Kemudran melihat apakah para siswa sudah memiliki kcpribadian yang baik arau 

tidak sete1ah mengikuti pembclajarnn pcnjas 

Srretegi pc.nbelajaran yeng sepcrti apa yang dirancang oleh guru dapat 

drketahut dari metode yang dipakoi oleh guru dalam seuep mater! yang 

disampaikan, apakah nanti sama atau tidak semuanyo. diukur dengan angket. Dari 

angket tersebut nantinya nkan dapat l:ita ketahui bagaimana metode dan strategi 

yang diternpkan oleh calon guru dalam menyampaikan materi. Kemudian akan 

disimpulkan di akhir npakah strategi pembelajaran ealon guru yang selama ini 

digunakan dapat membcntuk kepribadian siswa. 
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BAB lII 

METODE PENELITIAl'i 

A. Dcsain Penclitian 

Pcne!itian ini merupakan penclitian deskrunif Dalam penelitian 

1111 pcnditi akan mcmaparkan hasil objek yang di amati. Selanjutnya data 

yang dipcroleh dikelornpokkan �alam klesrfikasi iertenru kemudian baru 

dimnbil kestmpulan Dalam pcnc!itian ini adalah penclni akan mcngamati 

strateg. pcmbelajaran yang direncanakan o!eh calon gum, dan segala 

scsuatunya yang menyangkut pembelajaran yang berkaitan dcngan 

stratcgi pembelajaran meningkatkan kepribadiannya sehir..gga dapat 

diketalnn data yang diinginkan kemudbn diarnbrl kesimpulan. Pcnclician ini 

menggunakan deskriptif survey, yaitu suatu penelitian yang ditujukan 

u.uuk memperoleh gambaran umum tentang karaktcr populasi. 

B. Dcfinisi Operasional VarialJcl Pcnclitian. 

Menurut Cholid Narbuko dan 1-1. Abu Achmadi (2010: 118) variabel 

adalah faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan gejala-gejala yang 

akan diteliti. Variabel penelitian ini merupakan kondisi-kondisi atau 

karakteristik- karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka 

untuk mencrangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi 

(Cholid Narbuko dan 1-1. Abu Achmadi, 2010:i 19). Variabcl penelitian ini 

adalah Strategi Pembelejaren calon Guru Pendidikan Jasmani. 

Adapun definisi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

adalah metode penyampaian bahan ajar, pola organisasi dalam penyampaian 

materi dan bentuk komunikasi yang dipergunakan. Metzler (2005: 187-439) 

mcnuliskan dalam pemikirannya ada delapan model pembelajaran dalam 

pcndidikan jasmani yang dapat digunakan oleh para calon guru pendidikan 

jasmani Model pembelajaran tersebut antara lain: 

a. Direct insrtuction (Teacher As lnstructional Leader) 
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b. Personalized System For Instruction (Studenl Progress As Fast As They 
Can Or As Slowly As They Need) 

c Cooperative learning (students teaming ll"ilh .bv. and/ore achoshen 

d. Sport Education (Learning To Become Competent, litera/e, And 

Enthusiastic Sport sperson} 

e Peer Teaching (I Teoch You, Then You Teach Me) 

f Inquiry Teaching (learner A.1· Problem S,Jfrcr) 

g. Tactical game� (teai:hing gumesfor understandingj 

Ii. Teaching jor personal and social responsibility ( integration. 
transfer, empowermenl, and teacher-student relatwnships). 

C. Populasi llan Sampcl Peuclitian 

Mcnurut Suharsimi Arikunto (2010:173), populasi ada!ah keselurnhan 

subyck pcnclitian. Apabita seseorang ingin n,cneliti sernua elemcn yang ada 

datam wilayah penelitian, rnaka penehtianya rnerupakan keseluruhan 

pcpulasr atau penelitinya disebut studi populasi atau studi sensus. Penelitian 

'"' 
Menggunakan populasi mahasiswa prodi PGSD Penjas yang telah menempuh 
meta kuliah PPL, sehingga kepadanya telah melakukan strategi pembelajaran 
yang diterapkan selama mereka berinteraksi dengan para siswa pada waktu 

melakukan pembelajaran. Populasi dalam pcnelitian ini ada!ah keseluruhan 

mahasiswa PGSD Penjas angkatan 2012 yang telah menempuh mata kuliah PPL 

yang bcrjumlah 90 orang 

O. lnstrumen Penelitian 

J. Instrumen 

lnstrumen dalam penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mcngukur fenomena alamm ataupun sosial yang diamati. Secara 

spesifik semua fenomcna ini disebut variabel penelitian.Penelitian tm 

menggunakan angket tcrtutup, menu rut Suharsimi Arikunto (20 I 0: 195) 
angk:et tertutup adalah angket yang sudah disedillk:anjawabannya sehingga 
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responden tinggal memilih. 

Menurut Sutrisno Hadi (1991:7) ada tiga langkah dalam menyusun 
instrument: 

a. Mendefinisikan Konstrak 

Konstrak atau konsep yang ingin ditclill atau diukur datam 

penelitian ini adalah strateg! pernbclajaran dan kcpribadian. Dalam 

penelitian ini srraregi pembelajaran diartikan sebagai metode 

penyarnpaian balian ajar, pola organisasi dalam penyampaian mater! 

dan bentuk komunikasi yang dipergunakan. Sedangkan kepribadiun 

adalah corak tingkah laku social, corak ketakutan, dorongan dan 

keinginan, corak gerak-gerik,opini dan sikap.Tir.gkah laku itu kadang 
kadang kelihatar. (overt) dan kadang- kadang tidak keliharan (covert). 

b. Menyidik faktor 

Secelah mendelinisikan konsep maka langkah-langkah 
selanjutnya adalah menyidik faktor,faktor tcrsebut adalah; 

l).Faktor strategi pembelajaran dijabarkan menjadi 3 indikator,antara 

lain: 

a) Mengidentifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian 

anak didik sebagaimana yang diharapkan. 

b) Memilih prosedur belajar mengajar yang paling efcktif untuk 

mengajar 

c) Memilih Metode pembelajaran yang paling efcktif untuk 

mengajar. 

2).Faktor yang mempengaruhi Kepribadian siswa dijabarkan 
menjadi tiga indikator, 

,) 
Konflik 

b) llakat 

c) Adaptasi Sosial 

c. Penyusunan butir-butir pertanyaan 
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Untuk menyusun butir-butir pertanyaar., rnaka faktor-faktor 

tcrscbut djjabarkan rnenj.Kli kisi-kisi angket. Setelah itu kernudian 

dikembangkan da1am butir-butir pertanvaan. Butir-butir pcnanyaan 

yang akan digunakan untuk mcmperoleh data, yaitu pernyataan positif 

( i ) dan pemyataan ncgatif (-). Dirnana antara pcrnymarm ncgatif 

dan positif disusun sccaru acak disctiap fakmmya. Kemudian, 

pernyataan negatif dan posnlf rerscbut akan dibcrikan skala umuk 

mcngukur SCtiap butir-butir pernyataan. Skala yang drgunakan adalah 

skala !ikert. 

Skala yang digunakan dalam angket penelitian adalah skala 

likert. Menurut Sugiyono, (2011 : 134-135) skala likert adalah skala 

yang digunakan unruk mengukur sikap, µendapat, dan pcrsepsi 

scscorang atau kclompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penchtian, fenomena sosial ini telah diretap kan secara spesifik olch 

pcncliti. yang selanjutnya disebut scbagai variabel penelitian. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala uken 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang 

bcrupa kata-kata antara lain: 

a. Sangat 

setuju b. Setuju 

c. Kurang 

setuju d. Tidak 

setuju 

Adapun kisi-kisi angket adalah sebagai berikut: 



setuju,setuju,kurang se1uju dan tidak setuju diberi skor. ( Sugiyono, 
20 l I: 135). Adapun skor terse but antara lain: 

Var:abel Faktor lnd,btor N;:;.morbutir Jumlah 

S1rnt�gi calon a Strategi I. Mengrdentiflkasi 1,2,3,4,5,6,7 7 
guru pcmbclajaran perubahan tmgkah 
pendidikan laku dan kepribadian 
jesmam anak d,dil 
tcrhadap sebagurmana ya11g 
pembcntukan diharapkan. Pendcka1 
kcpribadlan an belcjar di kelas 
siawa dan drlapangan 

2. Memilih prosedur s, 9,J0,11,12 7 
belejur mengaj ar 13, 14 
yang paling efeklif 
unLuk mengajar 

3. Mem,lih Merode 
pembelaJaran yang lS,!6,17,18,1 6 
paling efekuf untu� 9,20 
menaaiar. 

I b. Keptlbcdian I. Kcnfhk t,l,J,4.S,6 6 

I 2 Bakar 7,8.9.10.11,12 7 
,IJ 

J Adaprasi wsial 14.!5,16.!7,l 7 
8,19,20 

Jumbh 40 
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sangat jawaban kuantitatif, analisis kcperluan 

Tabel 2. Kisi-kisi lnstrumen Penelitian 

Untuk 

,. Sangat Setuju di beriskor 4 
b. Setuju diberi skor 3 
,. Kurang setuju diberi skor 2 
d. Tidak setuju diberi skor 



2. Uji Validitas lnstrumen 

Tingkat ketcpatan Ji dalam suatu pcngukuran atau sering disebut 

dengan istilah validitas (kesahihan). Menurul Suharsimi Arikunto 

(2010:211), bahwa "validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suaur instrnmen", Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validita:. 

rendah. 

Uji validitas butir soal dilakukan dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS ! G dengan rum us korelasi product moment dari 

Pearson (Suharsimi Arikunto 2010:213) yaitu; 

= korelasi momentangkar 
• cacah subjck uji coba 
.. sigma ataujumlah skor butir 
= sigma x kuadrat 
= sigma y atau skor faktor 
=sigma y kuadrat 
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Keterangan: ,., 
N 
E• 
z;s' 
:E7 
E1' 

lnstrumcn yang baik harus memcnuhi dua persyaratan pcuting yaitu 

valid dan reliabel. Setelah pengujian konstruk oleh peneliti dilanju!kan 

dengan uji coba instrumen menggunakan teknik sekali ukur (one shot 

tet:hnique). Menurut Sutrisno Hadi (1991 14), dalam tcknik sekali ukur 

pcngukuran hanya dilakukan satu kali, tidak dilakukan pengukuran 

ulangan melalui prosedur scpertiyangbaru dikemukakan. Pertanyaan yang 

timbul adalah bagaimana kita bisa menguji kemantapan jawaban jika 

pertanyaan-pertanyaan hanya dilakukan satu kali, satu replikasi. Tctapi 

dalam satu rcplikasr itu terdapat sejumlah pertanyaan yang scjenis. 

Kemantapan jawaban diuji dari kenyataan bagaimana scjumlah butir yang 

dirancsng univokal itu dapat memancingjawaban-jawaban yang rnaotao. 

a. Mengbitung validnas 



= sigma tangkar (perkalian) x dan y. 

Analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah 

skor faktcr dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tcrsebut posiuf dan 

besamya 0,3 kc atas maka faktor tersebut mcrupakan constr11c1 yang 

kuat. Jadi berdasarkan analisis faktor itu dapat disimpulkan bahwa 

lnstrumen rersebut mcmihki vaiiditas konstruksi yang baik. Namon. jika 

korelasi bum lcbrh kecil daripada skor total maka butir terscbut dinyatacan 

tidak valid (Sugiyono, 2011: 178-179). 

Setelah data untuk angket varinbcl kepribadian di uji validitasnya 

menggunakan rumus korelasi product momem dari Pearson mcnggunakan 

bantuan komputcr SPSS 16, pengujian menghasllkan dari 40 buur soal. 

h. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada sunru pengertian bahwn sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. (Suharsimi Arikunto, 

20 I 0:221 ). Uji realibilitas terse but menggunakan program SPSS. 16 

dengan rumus Alpha Cronbach (Sugiyono, 2007:165), yaitu: 

Keterangan: 

K = mean kuadret antara subjek 

J)f = mean kuadrat kesalahan 
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F. Telrnik Analillis Dala 

Cronbach akan menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dikatakan 

dinyatakan tidak 

penghitungan reliabililaS diperoleh 

tcrsebut 

reliabel. Berdasarkan 

maka butir atau varinbel 

Berdasarkan desain pcnelitian yang ada, yaitu penelitian deskriptif 

Analisis data yang akan dilakukan yalcni ada dua, karena ada dua faktor 
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� • varianstotal 

Menumt Suharsismi Arikunto {1998), penggunaan Teknik Alpha- 

handal (reliabcl) jib memiliki koefisien rdiabilitas ctau alpha scbcsar 0.6 

313U lcbih. 

kocfisien alpha (rtt) sebesar 0,830. ini berarti angket rcliabel dan siap 

digunakan sebagai instruwen dalam pengambilan data. 

Nilai alpha yang diperoleh dibandingkan dengan hargar table. Jika 

r alpha lebih bcsar dari r table der,gan nilai signHiknsi 5%, maka butir 

tcrsebut dinyamkan reliabcl. Terapi jika r alpha lebih kecil dttti r table, 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mcngumpulkan data peneliti lang.sung berkoordinasi dcngan 

ketua kelas masing-masing untuk menentukan waktu agar semua populasi 

bisa diminta untuk memberi jawaban dari angket yang sudah disusun. 

Data yang alum dikumputkan dalam penelitian ini diperoleh ciari 

pengisian angket yang akan diisi oleh mahasiswa seperti yeng sudah 

direncanakan dalam rencana populasi, ke:nudian date yang diperoleh 

dikumpulkan dan di analisis. 



yang berbeda. Faktor yang penama hanya mcngamati satu subjck saja. 

maka analisis datanya mcnggunakan nnaiisis lnngsung. Analisisnya yauu 

dengan reduksi data bcrdasarkan jawaban-jawaban yang diperolch dari 

pertanyaan angket yang ditanyekan sccara langsung dan dikembangkan 

lagi oleh pencliti. Schingga hasilnya ada!ah bcnar-benar fakra yang 

diinginkan oich pcneliti mengenai keedann yang _sesungguhnya. 

Ketidakjujuran dulam pengisian angket bisa diatasi sehingga data ya11g 

dihasilkan sesual dcngan kcnyataan yang ada. 

Tabet J. l'cngk.:11egorrnn Faktor Kcpribadiac 

X>M+l5SD Sangat Baik 

2 M+-O,SSD<X5M.._l ,5SD Baik 

3 M.O,SSD<X9i+o,SSD Cukup Baik 

4 M· I ,SSD<X�- O,SSD Kuran11: Baik 

5 X�-l,5SD Tidak Baik 

K.c!: 
M, Mean 
SD: St&ndar deviasi 

Selanjutnya untuk mencari besamya prcsenrase tiap 

kategori digunakan rumus perscntase sebagai 

berikut: 

Ketcrangan: 
P :angka persentase 
F :frekucnsi yang scdang dicari pcrsentase 
N :jumlah frckuensi/banya}mya individu 
(Anas Sudijono, 2011 :43) 
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A. HASIL PENELITIAN 

No Rentana Skor xateeort 
I. X>M+ l,5SD Sanaat Baik 
2. M +0,5 SD< X < M + 1.5 SD Daik 
3. M-0.5 SD< X < M +O.S SD Sedan I!. 
4. M - 1.5 SD< X < • 0 S SO Kurana Oaik 
s. X <M-1,5 SD Tidak Baik .. 

Gambaran mengenai strategi pembelajaran calon gum pendidikan jasmani 

Deskripsi OalaStrategi Pembclajaran Calon Guru PenUidikan Jasmani dalam 
Pcmbcnlnkan Kepril,adian Siswa di SD. 

paling efcktifuntuk mengajnr adalah scbagai berikut: 

peserta didik, proseJur yang pal!ng efektifuntuk mengajar dan metode pembelajaran yang 

keseluruhan (total)tiap indikator, yang meliputi perubahan tingk:ih laku dan kepribadian 

Sumber: Anas Sudjiono (2006: 175) 

Perhi1ungan hasil penelitian menunjukkan kategori strategi pembelajaran secara 

dalam pcmbentukan kepribadian siswa di sckolah dasar secara umum dilihat dari: 

Sampel terdiri dari 77 mahasiswa (responden) Pcngambilan data dengan 

BABIV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

menggunakan mean dan standar neviasi, dengan pengkeregcrien sebagai bedkut: 

bcntuk kategori acau kelompok mcnurut lingkatan yang ada. Pcngkategorian terscbut 

statisrik yang berfungsi untuk mcndiskripsikan atau mcmberi gamba:an rcrhndap obyek 

Tabel 4 .Krilcria Skor untuk 1'e11gkategoria1:1Stralegi Pembelajarau 

penyebaran angkel kepada scluruh ,nahasiswa Prodi PGSD yang sudah menempuh PPL di 

yang diteliti melalui data sampel. Aclapun ceknik perhitungan untuk musmg-masiag butir 

dalam angket mcnggunakan perscntasc. Untuk memberi makna pada nilai yeng ada, dibuat 

Sckolah Dasar. Oabrn pcnchtian ini pcneliti mcnggunakan stacistik dcskripcif, yaitu 



(a)penibahan tingkah taku siswa pada saat pembclajaran maupun pada saat beraktivitas 

di lingkungan sckolah, (b)catatan tenlMg tingkah laku dan kepribadian siswa, 

(c)tingkah laku Jan kepribadian yang kurang baik, mendusuri tarar belakang anak 

didik (d) kebiasaan be1ajar masing-masing siswa pada waktu pembclajaran 

bertangsung (e) proses pernbelajaran berlangsung (f) catatan per,yimpangan 1ingkah 

luku yang bcrsifat individual atau kelornpok (g) ko:nunikasi dengaa siswa untuk 

mengetahui bagaiman.a kondisi kepribaciannya (h) eamran 1ingkah laku dan 

kepribcdian siswa secara berkala.Sementara untuk skor capaian dan kategori strategi 

pembelajaran calon guru pcndidikanjasrnani datmn pembcntukan kepribadian siswa di 

Sekolah Dassr oleh mahasiswa PGSD Penjas yang sudah mcnempuh PPL di Sekolah 

Dasar pada masing-rnasing indrkaror secara sistematis disajikan pada tabet 2 sampai 

label 5. 

Tabel 5. Deskripsi Capaian Skor Str:ategi Pembclajaran Calon Guru PenjH 
dalam Pembentukan Kepribadian Siswa di SD 

lndikator N Skor Skor Rata-r:ata Std. Dev. Minim. Maks. 
Total 77 75 111 94.21 7.7'.18 
Perubahan Tin ah Laku 77 18 38 31.09 3.392 
Memilih Prosedur 77 25 40 32.22 3.186 
Memilih Metode 77 25 39 31.03 3.043 

Berdasarkan tabel rli alas, dapat diuraikan sccara sistemaus berdasarkan 

indikator yang diteliti, yaitu: (I) strategi pembelajaran calon guru penjas dalarn 

pembcntukan kepribadian siswa di SD secara total ateu ke.seluruhan, nilai tcrtinggi 

111, nilai terendah 75, rata-rata 94.21 dan siandar deviasi 7.738, {2) strategi 

pembelajaran calon guru penjas dalam pembcntukan kcpribadian siswa di SD pada 

indikator mengidentifikasi peruba.han tingkah laku dan kepribadian peserta didik,. nilai 

" 

·' 
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tertinggi 38, nilai terendah18, reta-rata 31.09, dan standar dcviasi 3.392, (3) strategi 

pemhelajman calon guru penjas dalam pembcntukan kepribadian siswa di SD pada 

ind.karor mcmilih proscdur yang paling efcktif untuk mcngajar, ni lai tcrtinggi 40, nilai 

tercndah 25. rata-rata 32.22, dan stander deviasi 3.186, (4) strateg! pembelajar:m calon 

guru pcojas dalam pembentukan kcpribadian siswa di SD pada indikator mcmilih 

mctodc pembelajaran yang paling ctektif untuk mengajar, nilal tertlnggi 39. nilai 

terendah 25 rata-rata 31.03, dan stander deviasi 3.043. 

2. AnalisisStrategi Pembelajaran calon guru penjas dalam pembcntukan 
kepribadian sjswa di SD secara total. 

Da. i data yang dikumpulkan mengenai strategi pembelajaran ca Ion gum penjas 

dalam pembemukan kepribadian siswa di SD secara total, distribusi frekuensi disajikan 

pada tabel benkut ini. 

Tabel 6. Distribusi Frckuensistratcgi pcmbelajaran calon guru penjas dalam 
pembentukan kepribadian siswa di SD secara Total 

Interval Kareaort Frekuensi Persentase 
X>I05 Sanaat Baik 5 6% 

98< X <IOS Baik 17 22% 
91< X <98 Sedan a 24 31% 
84< X <91 Kurano Baik 24 31% 

<84 Tidak Baik 7 10%, 
Jumlah 77 100% 

Tabei di alas menunjukkan strategi pembelajarun calon guru penjas dalam 

pembemukan kepribadian siswa di SD secara total.Berdasarkan tabel di etas, diketahui 

5 mahasiswa (6%) memiliki pembentukan kepribadian siswa SD sangat baik, 17 

mahasiswa (22%) mcmitiki pembentukan kepribadian baik, 24 mahasiswa (31%) 

memiliki pembentukan kepribadian sedang, 24 mahasiswa (31%) memiliki 

pembentukan kepribadiankurang baik, dan 7 mahasiswa (10%) memiliki pcmbentukan 
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•Per�nta,e 

Sedang Kurang Tldak 8a1k .. ,. 

Interval Kateaort Frekuensl Persentase 
X>36 Sanaat Baik 2 3% 

32< X <36 Baik 23 30% 
28< X <32 Sedena 42 54% 
24<X<28 Kurang Baik 7 9'1, 

<24 Tidak Baik 3 4% 
Jumlah 77 IUO% 

Tabel 7. Distribusi Frekucnsi ldentifikllsi Perubahan Tingkah Laku dan 
Kepribadian Peserta Didik 

Dari data yang dikumpulkan mengenaiidentifikasi perubahan tingkah laku dan 

Gamhar 1. Histogram Strategi Pembclajaran Calon Guru Pcnclidiiurn Jasmani 
dalam Pcmbcntukan Kepribadian Siswa di Sckolah Dasar 

kepribadian peserta didik o\eh calon guru Penjas dalam pembentukan kepribadian 

siswa d(SD berdasarkan indikator, nilai tertinggi 38, nilai terendah\8, rata-rata3l.09, 
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dan standar deviasi3.392, distribusi frekuensi disajik:in pada tabel bcrikut iri. 

kepribadian ridck baik. Berikut ini disajikan data efektivitas sccara total dalam bentuk 

histogram. 
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J. AnalisisMengidcntifikasi Perubahan Tiogkah Laku dan Kcpribadian Peserta 
Didik 



histogram 

Dari data yang dikumpulkan mengenai memilih prosedur yang paling efektif 

• Frekuensl 

• Persentasc 

--------- - -- 

Sedang i':ur.mg Ba!k Tidak Balk 

memiliki pcrubahen tingkah laku dan kepribadian baik, 42 mahasiswa (54%) memiliki 

Tabcl di atas menunjukkanpcrubahan tingkah laku dan kcpribadian peserta 

berdasarkan indikator. Berdaserkan label di atas, dikctahui 2 mahasisv.a (3%) 

rncmillki pcruba!ian tingkah laku dan kepribadian sangal baiic, 2] mahasiswa (300/o) 

berdasarkan indikator perubahan tingkah lakudan kepribadian peserta didik bentuk 

perubahan tingkah laku dan kepribadian tidak baik. Berikut ini disajikan data 

perubahan tingkah laku dan kcpribadian kurang baik, dar, J mahasiswa (4%) memihki 

perubahan ringkah taku <lan kepribadi:m scdang, 7 mahasiswa (9%) 1flcmiliki 

didik oleh mnhasiswa PGSD Penjas yang telah menempuh P?L dr Sekolah Dasar 

untuk mengajar oleh mahasiswa PGSD Penjas yang telah menempuh PPL di Sekolah 

--- - 

30 

25 

20 

15 

10 

s 

0 
Sangat Saik Bilik 

Cambas. 2. Histogram ldcntifikasi Perubahan Tingkah Laku dan Kepribadian 
Peserta Didik 

4. Analisis Memilih Prosedur yang Palin;; Efektif untuk Mengajar 



Dasar berdasarkan dari indicator pcmilihan prosedur yang paling efektir untuk 

rnengajar, nilai tertinggi 40, niJai terendah25, rata-rata32.22, dan stander deviasiJ.186, 

distribusi frekuensi disajikan pada tabtl berikut ini. 

Tabel 8. Uis1ribu�i Frekucnat Pemilihan Prosedur yang P11ling E:rcktif uutuk 
Mengajar 

33< X <37 22 29";0 
29< X <33 Sedan 34 44% 
25< X <29 Koran Baik 17 22% 

Fabel di atas menunjukkanpemihban proscdur yang paling cfcktif untuk 

mengajar oleh mehasiswa PGSD Penjas yang telah mencmpuh PPL di Sekolah Dasar 

berdasarkan indikator. Berdasarkan label di etas, diketahui 3 mahasiswa (4%) 

memiliki pemilihan prosedur yang paling efektif untuk mengajar sangat baik, 22 

mahasiswa (29%) memiliki pcmilihan prosedur baik, 34 mahasiswa (44%) memiliki 

pemilihan proseder sedang, 17 mahastswe (22%) memiliki pemilihen prosedur kurang 

baik, dan I mahasiswa (1%) memiliki pcmilihan prosedur tidak baik. Berikut ini 

disajikan data berdasarkan indikatorpemilihan prosedur yang paling efektif untuk 

mengajar dalam ber.tuk histogram. 

" 



e sersemese 

Interval ort Frekuensi Persentase 
X>JS 8 10% 

32< X <35 15 19"/o 
29<X< 2 27 35% 
26< X <29 Kuran Baik 23 29% 

<26 Tidak Baik 4 7% 
Jumlah 77 100% 

- -- - ·-- 
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Balk Baik 

Fabel di atas menunjukk!lllpemiEhan metode pembelajaran yang paling efektif 

Dari data yang dtkurnpulkan mengenai pemilihan metode pembelajaran yang 

untuk mcngajar mahasiswa PGSU Penjas yang telah menempuh PPL di Sekolah 

Dasru. Berdasarkan tabel di atns, diketahui 8 mahasiswa (10%) memiliki pcmilihan 
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Tabcl 9. Oistribusl Frekueesi Memilih Melode Pembelajaran yang Paling Efektif 
untuk Meogaju Mahasiswa rGSD Penj:u yang telah Menempuh PPL 
di Sekolah Dasar 

paling efektifuntuk mengajar oleh rr.ahasiswa PGSD Penjas yang tclah menempuh PPL 

deviasiJ.043, distribusi frckuensi disajikan pada tabel berikut ini. 

di Sekolah Daser, nilai tcrtinggi 39, nilai tercndah25, rata-rataJ 1.03, dan standar 

Ga mbar 3. II istogram Pemihhao Prosedu r yang Paling Efektii untu k J\1cngajnr 

5. Anali.sis Memilih Metodc Pcmbclajaran yang Paling Efeklif untuk Mengajlir 
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mcngajar dalam bentuk histogram. 

• Persen:ase 

• Frel:uens1 
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kepribadian siswa di Sekolah Dasar. Hat ini didasarkan pada hasil penclitian yang 

mccodc pembelajaran sangat baik, 15 mahasiswa (19%) mcmiliki pemihhan metode 

sebagian besar mahasiswa PGSD Penjas yang telah menempuh PPL di Sekolah Dasar 

pembelajaran baik, 27 mahasiswa (35%) memilikr pemilihan metode pembelajaran 

G:1mhar 4. Histogram Memiljh Metode Pcmbelajaran yang Efektif untuk 
Mcngaj:1r 

kurang baik, 4 mahasiswa (7%) memiliki pemilihan metode pembelajaran tidak baik. 

Bcrtkut ini disajikan data pemilihan metode pembelajaran yang paling efcktif untuk 

Dari dua indikator yang digunakan untuk mengambil data indikator memilih 

Penjas yang telah menempuh PPL di Sekolah Dasar memi\iki kategori sedang dan 

kurang baik. 

menunjukkan 31% keccnderungan strategi pembelajaran olch mahasiswa PGSD 

memi!iki strategi pembelajaran yang sedang dan kurang baik dalam pembentukar. 

prosedur yang paling efektif untuk mengajar (32,22) lebih tinggi dibandingkan rata- 

A. Pcmbahasan 

Bcrdasarkan hasil analisis data, terur.gkap bahwa secara umum atau keseluruhan 



rata dari indikator memilih metode pcmbelajarnn yang paling efektif untuk mengajar 

(JI.OJ). Dapat dimengeni dan dijelaskan bahwa memilih metode pembelajarnn yang 

palir,g efektjf untuk mengajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku dan 

kepribadian pesena didik. Strareg! pembelajaran oleh calon guru pcnjas dalam 

pembcntukan kcpribadian siswa SD dapat dimulai dari pembentukan karakrer b:iik 

dalam kehidupan seheri-hari <li sekoluh mavpun kcgiatall -ynng telah diprogramkan 

guru.Strategi terscbut dapat di1ernpkan karena aclanya kt:rikulum yang 

mcndukung.Dan pembelajaran bcrbentuk pendidikan karakter atau bucii pekerti tctap 

ditcmpatkan sebagai pendidikan yang terintegrasi dan bukan merupakan mata 

pclajaran sen<liri dalam kurikulum tersebut. 

Meuurut Syaiful Bahri Djamamh {2010: 5-6) strategi pembelajaran bisa diartikan 

sebagai pola-pola umurn kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegletan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 

Pada indikator perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik mempunyai 

rata-rata yaitu 3 I ,09. kesadaran yang timbul dari diri siswa akan memberikan 

dorongan atau keinginan yang kuat bagi siswa untuk merubah keprihadian dan tingk.ah 

laku. Relevan dengan pendapat Bowner (2005: 112), bahwa kepribadian adalah corak 

ting!cah laku sosial, corak ketakutan, dorongan dan keinginan, opini dan sikap. Senada 

dengan Bowner, Gordon W. Allpon dalam M. Djawacl Dahlan t2012: 126) 

mengemukakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu 

sebagai sistem psikofois yang meneatukan caranya yang khas Galam menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan. 
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BABV 
K.ESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kestmpulan 

Hasilpenelitianmenunjukkanbahwastrategi pembelajaran calon guru penjas dalam 

pembentukan kepribadian siswa adalah sebagai berikut: 5 rnahasiswa (6%) memitiki 

srrategt pembelajaran sangat baik, 17 mahasiswa (22%) memiliki strategi pernbelajaran 

baik, 24 mahasiswa (31%) mcrnrliki strategi pembelajaran sedang, 24 mahasiswa (31%) 

memiliki strategi pembc!ajaran kurang baik, dan 7 mahasiswa (10%) memiliki srratcgi 

pembelajaran tidak baik. 

R. lmpllkas! IIasil Pcnelitian 

Hesll pcneluian ini berimplikasi praktis, terutema bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan proses pembelajaran baik pendidibm jasmani atau pcmbclajnran pada 

umumnya di Sekolah Dasar, di antaranya : 

I. Timbulnya semangat guru pendidikan jasmani untuk mempelajari dan 

mendalami lagi mengenai metode pembelajarar, yang efektif untuk mengajar 

pendidikan jasmani 

2. A<lanya kcrjasama "bero dari guru pendidikan jasrnani dan guru kelas serta guru 

yang lain dalam upaya membentuk kepribadian yang baik bagi siswa-siswi di 

Sekolah Dasar. 

3. Meningkatnya antusiasme stswe untuk mempertahankan kepribadian yang dimiliki 

sckarang atau hahkan mcningkatkan kepribadian yang ada sekarang. 
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C. Keterbata:.an Penelitian 

Kcterbatasan selam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

I. Pcngamhilan data untuk mah a siswa menggunakan angkct. sehingga 

dimungkinkan responden kurnng bersungguh-sungguh dalam mengisinya. 

1 Jumtah subjck penelitian guru pendidikan jasmani yang rclatif !>Cdil..i1 yakni 

h,mya sotu orang guru pendi<likan j::smani saja. 

3. Penelitian juga hanya ciilakukan di satu angkatan yaitu mahasiswa yang masuk 

mhun 2012 

0. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pcnclitian di etas, ada bcbernpa saran yang dapa1 

disampaikan. yaitu : 

1. Subjek pcnelitian sebaiknya ditembah agar data yang dipcrolch juga 

bervariasi. 

2. Pcnclitian sebaiknya dipcrluas lingkupnya, agar dapat diketahui kondisi 

yang sama di tempat yang lain. 
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I Pasal 3 

AK PERTAMA memberikan tug:is kcpada PIHAK K.EDUA , dan PLHAX KE.DUA mencrima tuga� d..-1 
IAK PEKTAMA untuk mchksanakan kcgi&tan Pcnclitian lnstirusscnal Prodi, FU< UNY Tahun 20JS dengan 
u!- 

STRAlEGI P(MBElAJAf'IAN (ALON GUR.U l'ENO!DIKAN JASMANI OALAM PEMBEtHUKAN 
l(EPR.IBADIAN SISWA OT SEKOLAH OASAft 

ua bclah pihak secara bersama-sarna tclah scpakat mengadakan Perjanjian Peleksanasn Peuelitran lnstitusional 
i, °FlK UNY Tahun 201S :,cbagaimana dalam Surat Keputusan Ockan N" 122 Tehun 2015 tanggal 6 �aM 

15, dcngan'kcten!Uan sebagai bcrikut: 



Pa ... 1• 
\ Jangka Waktu Pelaksanaan 

Jangka "'-\tktu' Pelaksanaan Penclitian lnstitusional Prodi, FU< UNY Tahun 2015 sclama 7(tujuh) bulan , scjak 
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Penyerahan Laporan 
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O Oktober 2015 dengan fonnat cover scbagai bcrikut: 

PlJ-IAK PERT AMA 
Wakil Dekan I 
Selaku Penanggung fawab Kegiatan 

Dr. Panggung Sutapa, M.S 
NIP. 195907281986011001 

' 
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2S% 

: I O(l°/. 

, 
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< 

' 

Sriawan, M.Kes 
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PU-IAK KEDUA 

Pasal 9 
Penutup 

(1) Surat perjanjian ini disusun dalam rangkap 4 (empat) bennaterai cukup dan rnaaing-masmg rangkap 
mempunyai kekuatan hukum yang sama 
Hal-ha\ yang belum diatur dalam Sl!rat Perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara 
musyawarah 

. PENELlTV\N DH3JAYAi OENGAN ANGGARAN DIPA UNY TAJIUN 2015 
1• SK. DEK.AN NOMOR: 122 TAHUN 2015, TANGGAL61'-1ARET 2015 
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Pasal 6 
Bea Materai 

ca materai yang diperlukan untuk surat pcrjanjian ini menjadi tanggungjawab PIHAK KE DUA 
Pasal 7 
Sanksi 

IHAK K.EDUA benanggung jawah atas selesainya pelaksanaan kegiatan Penelitian lnstitusioual Prodr, 
akuhas Ilmu Keolahrngaan U?>.'Y Tahun 2015 dalam jongka waktu 7 (tujuh) bulan dan apabilo melampaui 

t.as terse but dikenakan denda keterlambatan sebcsar I °Ir,,, (satu pennil) setiap hari keterlambatan dengan 
cnda maksimal scbesar So/. (Iima perseu) d,ari nilai kontrak. 

Pasal 8 
Lain-lain 

egala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perj1i.njian atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh 
edua belah pihak, akan diatur lebih laujut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan 
agian yang tidak terpisshkan dari Sumt Perja.,jian 

llincian Penggunaan dana sebagai berikut: 
(•) Biaya_ Operasional 
(b) Bi&ya,Pelaporan 
(c) Biay .. Manajemen 

Jumlah 
' 

,, . 



STRATEGJ PEMDELAJARAN CALON GURU PENDIDIKAN .IASMANI 
DALAM PEMBENTUKAN KEPRIBAUIAN SISWA 

DI SEKOLAH DASAR 

Kepacla 
Mahasiswa Prodi PGSD Pcnjas 
Di FIK UNY 

A. Pcngautar 

Dengan hormat, bcrsama ini kami sampaikan kcpada Sdr/Sdri satu bendcl angket 

penelitian. Angket ini kami maksudkan untuk mengga\i informasi tcrlc.ait dengan strategi 

pembelajarnn calon guru pcndidikan jasmani dalam pembentukan kcpribadian siswa di 

sckolah dasar. Oleh karcna itu, kami mohon Sdr/Sdri bcrkenan mduangkan waktu untuk 

mcngisi angkct ini. 

Demikian pcrmobcnan pcngisian ini kami sampaikan, atas perhntian dan kesediaan 

Sdr/Sdri mcngisi engket ini, kami sampclken tcrima kasih. 

Yogyakana, Okrcber 2015 
Ketua Peneliti, 

ors: Sri a wan, M.Kes 
NIP.19580830 198703 I 003 
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C. Petunjuk Pengisian 
I. Bacalah setiap pemyataan dengan scksama t 
2. Berilah tanda checklist (v) pad a altem:nif jawaban yang paling sesuui ! 
3. Ketcrangen: SS = Senger Seruju KS = Kurang Setuju 

S = Setuju TS = Tidak Setuju 

Ml'milih Prosedur Vang Paling Efektif Unluk SS 
Men ater 

No Mengidenlifikasi Perubahan Tingkah Laku Dan SS 
Kl' ribadian Peserta Didik 

TS 

TS KS 

KS 

s 

s 

O Perempuan O Laki-laki 3. Jenis Kdamin 

2. NIM 

'" 

5. Jika ada yang berkelahi atau bertcngkar pada waktu 
proses pembelajaran berlang.sung, saya bcrusaha melerai 
dan mendamaikan keduanya, kemudian saya 
mcngarahkannya agar \ebih baik. mengarahkannya agar 
lebih baik 

4. Saya hafol dengan kcbiasaan belajar masing-masing 
siswa da waktu mbelaiaran berlan sun 

3. Jike ada siswa yang mempunyat tingkah laku dan 
kepribadian yang kurang baik, saya berusaha menelusuri 
latar bclakan anak didik sa a terscbut 

8. Membuat catatan tingkllh laku dan k.epribadian siswa 
sa a selama dalam mbelaiaran 

7. Mengajak berk:omunikasi dengan siswa untuk 
men etahui ba ; na kondisi ke ribadiann a 

I. Mengamati perubahan Lingkah laku siswa pada saat 
1 pembclajaran mnupun pada saat beraktivitas di 

!ingkungan sc!:olah 

9. Mengamati cara berinteraksi atau bcrgauI siswa satu 
den an an lainn a. 

6. Memiliki catatan penyimpangan tingkah laku yang 
bersifar individual atau kelom k. 

I 0. Mempunyai cntatan ten tang perubahan tingkah laku dan 
kepribadian, baik yang bersifat progrcsif maupun 
kemunduran 

2. Membuat catatan tenlang 1ingkah laku dan kepribadian 
siswa sa -a 

11. Pada saat proses pembelajaran, guru menyesuaikan 
den karakter anak ada saat belaiar 

B. ldentitas Respondcn 
I. Nama 



!2. Mcngajar sesuei dcngan RPP dM Silabus YMS 
ditctaokan 

13. Sebelum pelajaran dimulai, saya mengecek keadaan 
siswa terlcbih dahulu 

14. Siswa putra dan putri saya pisahkan agar tidak saling 
menueaneeu 

15. Selama pembelajanm praktck di lapangan saya membuat 
kclumpok-kelompck kccil agar srswa cepat pa ham 
dengan materi yang disampaikan 

16. Selama pernhclajaran berlangsung sava meuggunukar; 
media seperti gambar, video, a tau a lat peraga untuk 
cembelaiaran tcori dan nraktck 

' 
17. ! Dalam mcngajar. saya menggunaken bahase yang mudah 

' dioahami oleh siswa 
18. Pad a sent pembelajaran, saya juga menggunaknn 

komunikasi non verbal 
19. Say a senantiasa menciptakan suasana keles yang 

kondusif. menarik, menyenangkan, dan menantang 
20. Setelah pembelajaran selesai. saya selalu mcmbe,·ikan I evaluasr dengan pcrtanyaan singkar a tau pekcrjaan 

rumah 
Memilih Mctnde Ptmbelajaran Vang Paling Efcktif SS s KS TS 
Untuk Mcnaalar 

21. Say a mcmahami cm pat rujunn pendidikan olahraga 
dcneen baik 

22. Saye. mengetahui beberapa macam metode pembelajaran 
dahm ocndidikan jasmani 

23. Saya menguasai berbagai mac.am m.etode pembelajaran 
dalam oendidikan iasmani 

24. Saya mencoba menganalisa metode pembelajaran yang 
tepat untuk saya terapkan pada kelas Jim.a 

25. Saya memilih metode pembelajaran untuk meningkatkan 
domain afektif siswa agar kepribadjannva bisa dibentuk 

26. Say a memilih mctode pembelajaran sesuai dengan 
sarana dan orasarana vana dimiliki sekolah 

27. Saya memilih met ode pem.belajaran sesuai dcngan 
karakteristik materi vane sava aiarkan 

28. Saya memilih metode pembelajaran berdasarkan 
ocrilaku dan tinakat kecerdasan siswa 

29. Saya mencoba menernpkan met ode pembelajaran 
tanggung jawab pribadi dan sosial untuk melihal sejauh 
mana kenribadian siswa 

30. Saya mencoba menganalisa metode pembelajaran yMg 
sava terackan dcnzan karakter kenribadien siswa 

.. 
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