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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 

(QS, Al-Baqarah:153) 

“ Kita bisa megubah hidup kita. Kita bisa melakukan, memiliki, dan menjadi apa 

yang kita inginkan”  

“Kesempatan tidak mengetuk pintu, ia memperlihatkan dirinya ketika Anda 

menjatuhkan pintunya” 

 

Persembahan : 

“untuk ayah dan ibu yang selalu menjaga saya dalam doa-doa serta selalu 

memberikan semangat serta kepercayaan yang diberikan. Tanpa inspirasi, 

dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin 

bukan apa-apa saat ini. Dan juga untuk teman – teman, sahabat dan untuk orang 

terdekatku sekarang, terima kasih karena selalu membantu, mendukung dan 

menyemangatiku”. 

”. 
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Abstrak 

 

 

Purnomo Adi Pratama: Implementasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Dengan Menggunakan Kurikulum 2013 di SMP Se - Kecamatan Kertosono” 

Skripsi, PENJAS, FIKS UN PGRI Kediri, 2020. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pembelajaran, Pendidikan Jasmani. 

 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan wajib yang harus dimiliki setiap 

manusia, sampai kapan pun pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap individu 

manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menyempurnakan diri sebagai 

manusia yang berilmu, berakhlak, dan berguna dalam suatu pembangunan 

nasional. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi 

pembelajaran pendidikan jasmani berdasarkan kurikulum 2013 di smp se - 

kecamatan kertosono. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif simple random 

sampling merupakan teknik sampling yang memberikan peluang sama bagi 

individu yang menjadi anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel” ( AliMaksum 2012 : 55 ). Sampel dalam penelitian ini di ambil dari 

10% populasi dengan teknik simpel random sampling dengan menggunakan 

jumlah 22 siswa.  

Berdasarkan hasil di atas bahwa survey implementasi pembelajaran 

pendidikan jasmani berdasarkan kurikulum 2013 Di SMP Se-Kecamatan 

Kertosono. adalah pertimbangan frekuensi terbanyak berapa banyak pada 

kategori “cukup baik” dengan 9 siswa atau 41 %, survey implementasi 

pembelajaran pendidikan jasmani berdasarkan kurikulum 2013 Di SMP Se-

Kecamatan Kertosono. Pada kategori “kurang baik” 5 siswa atau 22%, 

berkategori “tidak baik” 8 siswa atau 37%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan wajib yang harus dimiliki 

setiap manusia, sampai kapan pun pendidikan sangat dibutuhkan oleh 

setiap individu manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menyempurnakan 

diri sebagai manusia yang berilmu, berakhlak, dan berguna dalam suatu 

pembangunan nasional. Jika seseorang sangat kurang dalam suatu 

pendidikan atau bahkan tidak memiliki pendidikan maka seseorang 

tersebut akan kesulitan dalam menjalani kehidupan saat ini dan kehidupan 

berikutnya. Seperti Tujuan Pendidikan Indonesia dalam UU No. 20 Tahun 

2003 pasal 3 yaitu. 

Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki oleh seluruh siswa yang melahirkan siswa yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat jasmani dan 

rohani, kreatif, mandiri, cakap, berbudi pekerti luhur, bertangung 

jawab, serta dapat menjadi warga negara yang mematuhi segala 

aturan pemerintah yang berlaku. 

Salah satu pendidikan yang ikut peran dalam pembangunan 

pemerintahan yaitu pendidikan jasmani yang guna untuk mendidik 

perkembangan keterampilan gerak motorik, sportivitas, serta pola hidup 

sehat seseorang.  
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Menurut Suherman (2007 : 5-6) pendidikan jasmani diartikan 

sebagai berikut: 

Pendidikan jasmani adalah 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. 

Sedangkan menurut Ruslin Lautan (2000 : 1) menyatakan bahwa 

“pendidikan jasmani adalah proses ajar melalui aktivitas jasmani, dan 

sekaligus pula sebagai sebagai proses ajar untuk menguasai keterampilan 

jasmani”.Pendidikan jasmani sangat penting bagi setiap individu 

seseorang, oleh sebab itu harus ditanamkan sejak usia dini agar kemudian 

dapat berguna dengan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dan 

bahkan untuk bangsa dan negara. Untuk menanamkan pendidikan jasmani 

tidak harus sepenuhnya dengan guru pendidikan jasmani tapi bisa juga 

dengan keluarga dan lingkungan masyarakat, agar terciptanya generasi 

yang unggul melalui pendidikan jasmani. 

Untuk meningkatkan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien 

maka pemerintah memiliki strategi dalam meningkatkan suatu proses 

pembelajaran pendidikan melalui kurikulum. Kurikulum merupakan suatu 

acuan atau pedoman dalam setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan 

di setiap pendidikan, dan juga sebagai alat dalam proses pembelajaran. 

Menurut (Sanjaya, 2008:32) kurikulum yaitu : 
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Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki 

peranan penting dalam sistem pendidikan karena dalam kurikulum 

bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai 

sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga 

memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus 

dimiliki setiap siswa. 

Demikian kurikulum memiliki peran penting dalam pendidikan, 

yang sudah disusun dan dirancang oleh pemerintah untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan. Apabila kurikulum berjalan dengan baik dan benar, dan 

didukung oleh komponen-komponen pembelajaran yang ada maka 

pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan 

pendidikan, dan akan menghasilkan peserta didik atau bibit-bibit penerus 

bangsa yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Saat ini 

pemerintah sudah menerapkan seluruh lembaga pendidikan SD/MI 

(Sederajat), SMP/MTS (Sederajat), SMA/SMK (Sederajat) untuk 

menggunakan kurikulum 2013 yang sudah disempurnakan dari kurikulum 

sebelumnya yaitu Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

disempurnakan mengenai pola pikir budaya mengajar dari kemampuan 

seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.  

Menurut Mulyasa (2014:172), ada perbedaan antara Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan dengan Kurikulum 2013. 

Tabel 1.Perbedaan Kurikulum 2013 dengan KTSP pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Jasmani. 
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KTSP Kurikulum 2013 

Mata pelajaran tertentu 

mendukung kompetensi 

tertentu 

 

Tiap pelajaran mendukung semua 

kompetensi ( sikap, keterampilan, 

pengetahuan )  

Tiap mata pelajaran 

diajarkan dengan 

pendekatan yang berbeda 

 

Mata pelajaran diajarkan dengan 

pendekatan saintifik melalui 

mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyimpulkan, dan 

mencipta 

 

Pembelajaran berpusat 

pada guru 

 

Pembelajaran berpusat pada siswa 

2 jam pelajaran perminggu 

 

Jumlah jam pemebelajaran mata 

pelajaran PJOK 3 jam pelajaran 

perminggu  

 

 

Perubahan penerapan kurikulum 2013 terjadi pada proses 

pembelajaran yang sebelumnya guru atau pendidik sebagai sumber satu-

satunya dalam pembelajaran.  
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Perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP khususnya pada mata 

pelajaran pendidikan jasmani, yaitu sebagai berikut :  

KTSP Kurikulum 2013 

2 jam pelajaran per minggu Jumlah jam pelajaran pendidikan 

jasmani 3 jam per minggu 

Proses dalam pembelajaran 

eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi 

Proses pembelajaran dilakukan 

dengan pendekatan saintifik  

Sistem penilaian lebih 

dominan pada pengetahuan  

Sistem penilaian pada 

pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap 

 

Maka dengan perubahan kurikulum ini siswa dituntut aktif, kreatif, 

dan inovatif di dalam pembelajaran maupun saat menyelesaikan masalah 

dalam lingkungan sekolah, karena siswa sebagai pusat dari proses kegiatan 

pembelajaran dan pendidik sebagai sumber pengembangan kurikulum 

serta pelaksana kurikulum di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi 

pendidik dituntut meningkatkan kinerja mengajarnya agar keberhasilan 

Implementasi Kurikulum 2013 dapat berjalan sebagai dengan yang 

diharapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan hasil observasi di sekolah menengah pertama belum 

sepenuhnya menerapkan kurikulum 2013 secara maksimal dan berjalan 

kurang efektif, karena kemampuan peserta didik dalam pembalajaran yang 
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sudah mengunakan kurikulum 2013 kurang maksimal dan guru juga masih 

harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran kurikulum 2013. Juga 

kurangnya sarana dan prasaran mempengaruhi penerapan kurikulum 2013 

menjadi kurang efektif atau kurang maksimal. Sehingga dari permasalahan 

tersebut maka peneliti ingin melakukan “Survey Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani Berdasarkan Kurikulum 2013 di SMP 

Se Kecamatan Kertosono”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Siswa belum mampu/belum menguasai untuk melaksanakan kurikulum 

2013. 

2. Sarana dan Prasarana kurang memadai untuk penerapan kurikulum 

2013. 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan dari pembahasan masalah yang telah dikemukakan di 

atas dan mengingat sesuai dengan kemampuan peneliti, maka peneliti 

hanya meneliti tentang Implementasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Berdasarkan Kurikulum 2013 di SMP Se - Kecamatan Kertosono. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan peneliti 

dapat dirumuskan menjadi  sebuah pertanyaan sebagai berikut : 
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Bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan jasmani berdasarkan 

kurikulum 2013 di SMP Se - Kecamatan Kertosono ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang mendasari tujuan peneliti adalah untuk mengetahui 

implementasi pembelajaran pendidikan jasmani dengan menggunakan 

kurikulum 2013 di SMP Se - Kecamatan Kertosono.  

F. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dalam penelitian ini mengharapkan hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti maupun bagi insan pendidik dan dunia 

pendidikan agar digunakan sebagai acuan  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna 

meningkatkan kemampuan untuk menyusun karya tulis 

ilmiah berikutnya. 

2) Untuk mengetahui implementasi pembelajaran pendidikan 

jasmani dengan menggunakan kurikulum 2013 di SMP se - 

Kecamatan Kertosono. 

b. Bagi Guru  

1) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kreatif dan 

inovatif guru dalam proses pembelajaran guna 
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memaksimalkan dan memberhasilkan pembelajaran 

pendidikan jasmani dengan menggunakan kurikulum 2013. 
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