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ABSTRAK 

 
Atletik mempunyai peranan penting terhadap cabang-cabang olahraga karena 

gerakan-gerakannya merupakan gerakan dari seluruh gerakan olahraga.Salah satunya 
nomor lempar. Proses pembelajaran atletik pada nomor lempar bagi siswa sangat tidak 
mudah dilakukan, karakteristik siswa yang masih belum mampu menguasai peralatan 
lempar lembing akan mempengaruhi factor keselamatan peralatan, serta sulit untuk 
mengajarkan teknik nomor lempar yang rumit. Oleh akrena itu alat pembelajaran perlu 
dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah siswa untuk bisa belajar dan 
memahami gerak dasar lempar lembing.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
apakah penerapan modifikasi lembing dapat meningkatkan hasil belajar lempar lembing 
pada siswa kelas VII MTs Nurul Falah Tunjung Ketug. Permasalahan yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah apakah modifikasi lembing dapat meningkatkan pembelajaran lempar 
lembing pada siswa kelas VII MTs Nurul Falah Tunjung Ketug. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs 
Nurul Falah Tunjung Ketug sebanyak 35 orang. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis 
data didapatkan hasil siklus I siklus II memperoleh yaitu 22 orang mengalami peningkatan 
sebesar 85 %, 2 orang atau sebesar 10%  tetap, dan 1 orang mengalami penurunan atau 
sebesar 5%. Dari hasil analisis dan penghitungan data, maka dapat disimpulkan bahwa 
penerapan modifikasi lembing dapat meningkatkan hasil belajar lempar lembing pada 
siswa kelas VII di MTs Nurul Falah Tunjung Ketug 
 
Kata Kunci : Modifikasi Lembing, Dan Hasil Belajar Lempar Lembing 
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PENDAHULUAN 
 
Pendidikan jasmani merupakan 

bagian integral dari pendidikan secara 
keseluruhan, yang bertujuan untuk 
mengembangkan aspek kesehatan, 
kesegaran jasmani, keterampilan berfikir 
kritis, stabilitas emosional, keterampilan 
sosial, penalaran dan tindakan moral 
melalui kegiatan aktivitas jasmani dan 
olahraga.Tidak ada pendidikan yang tidak 
mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak 
ada pendidikan yang lengkap tanpa 
adanya pendidikan jasmani, karena gerak 
sebagai aktivitas jasmani adalah dasar 
bagi manusia untuk mengenal dunia dan 
dirinya sendiri yang secara alamiah 
berkembang searah dengan perkembangan 
zaman (Depdiknas, 2003:1) 

Pendidikan jasmani di sekolah 
merupakan bagian dari tujuan Pendidikan 
Nasional, yang mana pengajarannya 
hanya mengajarkan kemampuan gerak 
dari keterampilan dasar olahraga sehingga 
prestasi olahraga tidak bisa muncul dari 
kegiatan olahraga karena itu diadakan 
ekstrakurikuler olahraga prestasi yang  
diselenggarakan diluar jam intrakurikuler 
dengan maksud menemukan dan membina 
bibit-bibit olahragawan dari tingkat junior.  
Pendidikan jasmani menurut Harahap 
Rirawati (2008:5) mengemukakan bahwa: 
“Pendidikan jasmani adalah suatu proses 
pembelajaran melalui aktivitas jasmani 
yang didesain untuk meningkatkan 
kebugaran jasmani, mengembangkan 
keterampilan motorik, pengetahuan dan 
perilaku hidup sehat dan aktif, sikap 
sportif, dan kecerdasan emosi”. 

Pendidikan jasmani memberikan 
kesempatan pada siswa untuk terlibat 
langsung dalam pengalaman belajar 
melalui aktivitas jasmani, bermain, dan 
berolahraga yang dilakukan secara 
sistematis, terarah dan terencana. 
Pembekalan pengalaman belajar itu 
diarahkan untuk membina dan 
mengajarkan berbagai keterampilan gerak 

dasar, teknik dan strategi permainan 
dalam olahraga, yang mengandung nilai-
nilai sportivitas, kejujuran dan kerjasama. 

Prestasi olahraga merupakan 
puncak penampilan dari seorang 
olahragawan yang di capai dalam suatu 
pertandingan/perlombaan, setelah melalui 
berbagai macam latihan maupun uji coba. 
Prestasi tinggi yang dapat dicapai dalam 
perlombaan/pertandingan merupakan 
dambaan setiap atlet, selain itu prestasi 
tinggi dalam olahraga juga mempunyai 
arti penting bagi bangsa Indonesia, karena 
dapat membangkitkan rasa kebanggaan 
nasional.  Pencapaian prestasi olahraga 
merupakan usaha yang betul-betul 
diperhatikan secara matang melalui proses 
pembinaan dan pembibitan sejak dini. 
Peningkatan prestasi olahraga juga tidak 
lepas dari peranan pendekatan ilmiah. 
Berkaitan dengan pencapaian prestasi 
olahraga,  M.Sajoto (1995:2)  mengatakan 
bahwa: “Apabila seseorang ingin 
mencapai prestasi yang optimal perlu 
memiliki empat macam kelengkapan yang 
meliputi: 1) pengembangan fisik, 2) 
Pengembangan Teknik, 3) Pengembangan 
Mental, 4) Kematangan Juara”.  Oleh 
karena itu pembinaan dan pengembangan 
olahraga nasional sekarang ini telah 
menitik beratkan pada peningkatan 
prestasi. Salah satunya yaitu cabang 
olahraga atletik. 

Atletik mempunyai peranan 
penting terhadap cabang-cabang olahraga 
karena gerakan-gerakannya merupakan 
gerakan dari seluruh gerakan olahraga. 
Menurut Aip Syaifuddin (1992:2), 
mengemukakan bahwa:  “atletik berasal 
dari bahasa Yunani yaitu ‘atlon’ yang 
mempunyai arti pertandingan, 
perlombaan, pergulatan atau perjuangan. 
Orang yang melakukan dinamakan 
‘athleta’ (atlit)”. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa atletik adalah salah 
satu cabang yang dipertandingkan atau 
diperlombakan yang terdiri atas nomor-
nomor jalan, lari, lompat dan lempar. 
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Dalam cabang olahraga atletik ada 
nomor lompat,lari, dan lempar. Salah 
satunya yaitu lempar lembing. 
Lempar lembing merupakan salah satu 
unsur nomor atletik yang wajib diajarkan 
pada siswa SD, SMP dan SMA. Lempar 
adalah gerakan melepaskan benda dari 
genggaman tangan menjauh dari tubuh 
dengan proses ayunan lengan.   

Proses pembelajaran atletik pada 
nomor lempar bagi siswa sekolah sangat 
tidak mudah dilakukan, Hal ini terjadi di 
kelas VII dengan ditandai hasil belajar 
pembelajaran lempar lembing masih 
dibawah KKM, hal ini dikarenakan 
penggunaan metode pembelajaran sangat 
jarang dilakukan, sehingga hasil 
pembelajaran kurang maksimal. 

Berdasarkan observasi awal di 
MTs Nurul Falah Tunjung Ketug kelas 
VII  pada aktivitas pembelajaran teknik 
dasar lempar lembing, masih banyak 
siswa yang merasa kesulitan untuk 
melakukan teknik dengan baik, dan 
tingkat keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran masih kurang. Penggunaan 
media pembelajaran yang tepat bagi siswa 
yang sedang belajar akan memudahkan 
pelaksanaan proses belajar mengajar guna 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.   

Oleh karena itu penggunaan media 
pembelajaran yang tepat bagi siswa yang 
sedang belajar lempar lembing akan 
memudahkan pelaksanaan proses belajar 
mengajar guna mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Adapun salah satu 
pendekatan media pembelajaran yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan 
kemampuan lempar lembing, Dari media 
pembelajaran tersebut memiliki 
karakteristik berbeda dan belum diketahui 
pengaruhnya untuk meningkatkan hasil 
belajar lempar lembing pada siswa SD 
yang sedang dalam tahaf belajar. Untuk 
mengetahui hal tersebut perlu dibuktikan 
melalui penelitian. 
 Berdasarkan hasil tersebut, maka 
akan dilakukan pengembangan media 

pembelajaran lempar lembing dengan 
menggunakan modifikasi lembing, agar 
dapat meningkatkan keterampilan, 
keaktifan, dan pemahaman siswa dalam 
pembelajaran teknik dasar lempar 
lembing.  Berdasarkan uraian diatas maka 
yang mendasari penelitian ini yaitu 
penerapan media pembelajaran dalam 
meningaktakan hasil belajar lempar 
lembing di kelas VII MTs Nurul Falah 
Tunjung Ketug. 
 
KAJIAN TEORETIS  
1. Pendidikan Jasmani 

a. Pengertian Pendidikan Jasmani 
Pendidikan jasmani adalah 

terjemahan dari "Physical Education" 
yang digunakan di Amerika.  Makna dari 
pendidikan jasmani adalah pendidikan 
sebagai proses pengubahan sikap dan 
tingkah laku seseorang atau kelompok 
dalam usaha mendewasakan anak melalui 
upaya pengajaran dan latihan.  Pendidikan 
jasmani merupakan bagian integral dari 
sistem pendidikan yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari program 
pendidikan.  Pendidikan jasmani 
memperlakukan anak sebagai sebuah 
kesatuan utuh, makhluk total, daripada 
hanya menganggapnya sebagai seseorang 
yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya.  
Seperti yang dikemukakan oleh Lutan 
(2001:18) sebagai berikut: 
“Pendidikan jasmani adalah suatu proses 
aktivitas jasmani yang dirancang dan 
disusun secara sistematis, untuk 
merangsang pertumbuhan dan 
perkembangan, meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan jasmani, 
kecerdasan dan pembentukan watak, serta 
nilai dan sikap yang positif bagi setiap 
warga negara, dalam rangka mencapai 
tujuan pendidikan”. 

Selanjutnya Balitbang Kurikulum 
Depdiknas (2002:1) :"Pendidikan jasmani 
adalah proses pendidikan melalui 
penyediaan pengalaman belajar kepada 
siswa, berupa aktivitas jasmani, bermain 
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dan berolahraga, yang direncanakan 
secara sistematis, guna merangsang 
pertumbuhan”.  Lebih lanjut pengertian 
pendidikan jasmani dalam Kurikulum 
Penjas (2004) menyebutkan bahwa 
Pendidikan jasmani adalah suatu proses 
pembelajaran melalui aktivitas jasmani 
yang didesain untuk meningkatkan 
kebugaran jasmani, mengembangkan 
keterampilan motorik, pengetahuan dan 
perilaku hidup sehat dan aktif, sikap 
sportif, dan kecerdasan emosi. 
Lingkungan belajar diatur secara seksama 
untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan seluruh ranah, jasmani, 
psikomotor, kognitif dan afektif setiap 
siswa. Pengalaman yang disajikan akan 
membantu siswa untuk memahami 
mengapa manusia bergerak dan 
bagaimana cara melakukan gerakan secara 
aman, efisien, dan efektif. 

Mengenai batasan serta pengertian 
lainnya Damiri (1994:3) mengemukakan 
bahwa: Pendidikan jasmani adalah 
merupakan bagian dari pendidikan secara 
keseluruhan, yang sebagian besar 
menggunakan berbagai aktivitas fisik atau 
gerakan yang telah dipilih, sebagai alat 
untuk mengembangkan kemampuan fisik, 
keterampilan gerak, mental emosional dan 
social agar para siswa kelak menjadi 
warga Negara yang baik. 

Berdasarkan pada beberapa 
pengertian di atas maka dapat dipahami 
bahwa pendidikan jasmani merupakan 
bagian dari proses pendidikan yang di 
dalamnya terlibat aktivitas jasmani, 
termasuk di dalamnya olahraga.  Dalam 
perkembangannya dari kegiatan 
pendidikan jasmani ini dapat memberikan 
dampak terhadap pembentukan pribadi 
anak secara keseluruhan seperti keserasian 
antara perkembangan jasmani, mental, 
rohani, emosional serta sosial 
kehidupannya.  Dapat diamati bahwa pada 
pendidikan jasmani yang menitik beratkan 
pada aktivitas gerak tubuh yang di 
dalamnya melibatkan unsur gerak motorik 

dapat menjadikan suatu indikasi terhadap 
pengembangan keserasian anak dalam 
bergerak, hal ini dapat menjadi suatu 
tujuan dalam meningkatkan tingkat 
kebugaran jasmani anak. 
 
b. Tujuan Pendidikan Jasmani 

Penjasorkes merupakan bagian 
integral dari pendidikan secara 
keseluruhan, dengan tujuan untuk 
mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang 
lebih luas.  Tujuan itu meliputi aspek 
kesehatan, kebugaran, keterampilan 
motorik, keterampilan berpikir kritis, 
stabilitas emosional, keterampilan sosial, 
penalaran dan tindakan moral, disamping 
untuk nation and character building 
(Depdiknas, 2003:12).  Menurut Lutan 
(2001:18) tujuan pendidikan jasmani 
terhadap siswa adalah : 
1. Mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan yang berkaitan dengan 
aktivitas jasmani, perkembangan 
estetika, dan perkembangan sosial. 

2. Mengembangkan kepercayaan diri dan 
kemampuan untuk menguasai 
keterampilan gerak dasar yang akan 
mendorong partisipasinya dalam 
aneka aktivitas jasmani. 

3. Memperoleh dan mempertahankan 
derajat kebugaran jasmani yang 
optimal untuk melaksanakan tugas 
sehari-hari secara efisien dan 
terkendali 

4. Mengembangkan nilai-nilai pribadi 
melalui partisipasi dalam aktivitas 
jasmani secara kelompok maupun 
perorangan. 

5. Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani 
yang dapat mengembangkan 
keterampilan sosial yang 
memungkinkan siswa berfungsi secara 
efektif dalam hubungan antar orang. 

6. Menikmati kesenangan dan keriangan 
melalui aktivitas jasmani. 

 
Sedangkan tujuan pendidikan 

jasmani yang dikemukakan oleh Balitbang 
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Kurikulum (2002 : 1) adalah sebagai 
berikut : 
1. Mengembangkan kepribadian yang 

kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, 
dan toleransi dalam konteks 
kejemukan budaya, etnis dan agama. 

2. Mengembangkan sikap sportif, jujur, 
disiplin, bertanggung jawab, 
kerjasama, percaya diri, dan 
demokrasi melalui aktivitas jasmani, 
permainan dan olahraga. 

3. Mengembangkan keterampilan-
keterampilan gerak dan keterampilan 
berbagai macam permainan dan 
olahraga. 

4. Mengembangkan keterampilan 
pengolahan diri untuk 
mengembangkan dan memelihara 
kebugaran jasmani melalui aktivitas 
jasmani dan olahraga. 

5. Mengembangkan keterampilan untuk 
menjaga keselamatan diri sendiri dan 
orang lain. 

6. Mengetahui dan memahami konsep 
aktivitas jasmani dan olahraga sebagai 
informasi untuk mencapai kesehatan, 
kebugaran dan pola hidup sehat. 

7. Mampu mengisi waktu luang dengan 
aktivitas jasmani yang bersifat 
rekreatif. 

 
Dalam perkembangannya 

pelajaran pendidikan jasmani dan 
kesehatan berfungsi : (1) mengembangkan 
kemampuan fisik, yaitu yang meliputi 
koordinasi syaraf dan otot, kekuatan, daya 
tahan umum dan daya tahan lokal, 
kelentukan, kelincahan, ketepatan, 
kecepatan, serta daya reaksi, (2) 
mengembangkan pengetahuan, pengertian, 
sikap dan kesadaran tentang pentingnya 
melakukan kegiatan jasmani atau olahraga 
secara teratur untuk kesegaran jasmani, 
keterampilan gerak, dan kesehatan (3) 
mengembangkan sikap percaya diri, 
disiplin, bergotong royong, atau bekerja 
sama dalam kebaikan, sportif, 
bersemangat berani dan kesatria, (4) 

mengembangkan pengetahuan, pengertian, 
sikap, dan kesadaran, tentang pentingnya 
pembinaan kesehatan pribadi dan 
lingkungan, serta dapat melaksanakan 
cara-cara hidup yang sehat  Damiri 
(1994:3). 

Penjelasan tersebut di atas relevan 
dengan fungsi pendidikan jasmani dan 
kesehatan dalam kurikulum sekolah dasar 
(1994:1), sebagai berikut : Fungsi 
pendidikan jasmani dan kesehatan di 
sekolah dasar adalah untuk (1) 
merangsang pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani yang serasi, 
selaras, dan seimbang, (2) merangsang 
perkembangan sikap, mental social dan 
emosional yang serasi (3) memenuhi 
hasrat untuk bergerak (4) memacu 
perkembangan dan aktivitas system 
peredaran darah, pencernaan, pernafasan 
dan syaraf, (5) memberikan kemampuan 
untuk meningkatkan kesegaran jasmani 
dan kesehatan. 

Berdasarkan pada pemahaman 
batasan tersebut di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa pendidikan jasmani pada 
dasarnya mempunyai fungsi sebagai 
sarana dan fasilitas dalam pengembangan 
keterampilan fisik siswa, disamping itu 
pula dapat berfungsi sebagai saran dalam 
pengembangan pengetahuan, pengertian 
akan pentingnya kebugaran jasmani, 
memupuk rasa tanggung jawab, kerja 
sama, sportif dan percaya diri pada diri 
siswa. Sehingga dengan demikian 
diharapkan seluruh rangkaian tugas yang 
dihadapi siswa dalam proses belajar 
mengajar dapat dilaksanakan dengan baik. 
Lebih jelasnya proses pendidikan jasmani 
dapat memberikan perkembangan pada 
tingkat kognitif, afektif, serta psikomotor 
siswa. 

 
 
 
 

2. Hakikat Belajar  
a. Pengertian Belajar 
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Proses kehidupan manusia dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya, sering 
sekali kita lihat dan kita alami dalam 
kehidupan sehari-hari. Proses yang 
demikian tersebut sering disebut sebagai 
interaksi sosial. Proses interaksi tersebut 
terjadi dalam ikatan situasi tertentu, tidak 
di tempat atau ruangan yang hampa. 
Dengan adanya berbagai macam situasi 
tersebut akan memberikan kekhususan 
pada proses interaksi. Misalnya, interaksi 
belajar mengajar yang berlangsung di 
sekolah. 

Dalam memulai suatu proses 
pembelajaran, seorang guru seharusnya 
mengetahui seberapa banyak pengalaman 
yang dimiliki siswa dalam cabang 
olahraga yang akan dimainkannya. Selain 
itu pula guru harus mampu menerapkan 
suatu metode dalam melaksanakan 
pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan 
terjadinya proses interaksi yang baik 
dalam pembelajaran sehingga guru dapat 
mencapai sasaran atau tujuan dari proses 
pembelajaran yang dilaksanakannya. 

Perkembangan keterampilan siswa 
diperoleh melalui proses belajar dan 
pengalaman. Dari hasil belajar dan 
pengalaman tersebut diharapkan ada 
peningkatan keterampilan yang relatif 
menetap. Seperti dikemukakan oleh 
Damiri (1985:10) yang menjelaskan 
sebagai berikut: Belajar adalah suatu 
proses atau kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau seorang anak untuk 
meningkatkan aspek kognitif, 
mengembangkan aspek afektif dan 
mengembangkan keterampilan yang 
diharapkan akan menghasilkan 
perubahan-perubahan perilakunya. 

Bagi orang awam, istilah belajar 
dipandang sebagai proses pemilikan atau 
pengumpulan sejumlah pengetahuan. 
Pandangan ini sudah tentu kurang 
memadai, sehingga perlu diperjelas 
dengan suatu pengertian belajar yang 
lebih lengkap sebagai acuan dasar dalam 

pengelolaan proses belajar mengajar di 
sekolah. 

Definisi tentang belajar 
bermacam-macam, penulis kemukakan 
beberapa batasan mengenai belajar 
menurut para ahli pendidikan. Pendapat 
Higart yang dikutip oleh Nasution 
(1987:39) adalah sebagai berikut: 

Learning is the process by which 
an activity originates or is changed 
through training procedures (whether in 
the laboratory on in the natural and 
environment) as this distinguished from 
change by factor not attribute table to 
training.  Pernyataan tersebut menegaskan 
bahwa belajar adalah proses yang 
melahirkan atau mengubah suatu kegiatan 
melalui jalan latihan (bahwa dalam 
laboratorium atau dalam lingkungan 
alamiah) yang dibedakan dari perubahan-
perubahan oleh faktor-faktor yang tidak 
disebabkan oleh latihan. 

Jadi belajar dalam hal ini diartikan 
sebagai suatu proses yang mengantarkan 
perubahan perilaku seseorang sebagai 
sebab akibat dari latihan. Perubahan-
perubahan perilaku yang dimaksud adalah 
perubahan-perubahan yang diakibatkan 
oleh upaya belajar, latihan dan 
pengalaman seseorang dalam situasi 
tertentu. 

Pendapat mengenai pengertian 
belajar lainnya dikemukakan oleh Slameto 
(1991:2) yang menyatakan bahwa: 
“Belajar ialah suatu proses usaha yang 
dilakukan individu untuk memperoleh 
suatu perubahan tingkah laku yang baru 
secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalaman individu itu sendiri dalam 
interaksi dengan lingkungannya”. 

Perubahan yang terjadi dalam diri 
individu banyak sekali sifat maupun 
jenisnya, karena itu sudah tentu setiap 
perubahan dalam diri individu merupakan 
perubahan tingkah laku dari pengalaman 
individu itu sendiri. Dalam hal ini Slameto 
(1993:3) menjelaskan ciri-ciri perubahan 
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dalam pengertian belajar adalah sebagai 
berikut: 
1. Perubahan yang terjadi secara sadar, 
2. Perubahan dalam belajar bersifat 

kontinyu dan funsional,  
3. Perubahan dalam belajar bersifat 

positif aktif,  
4. Perubahan dalam belajar bukan 

bersifat sementara,  
5. Perubahan dalam belajar bertujuan dan 

terarah. 
 

Berdasarkan batasan tersebut di 
atas, maka yang dimaksud dengan belajar 
adalah rangkaian proses yang dilakukan 
secara sadar akibat pengalaman dan 
latihan sebelumnya, sehingga 
mengantarkan suatu perubahan tingkah 
laku yang relatif permanen yang 
ditafsirkan dari performa. 
 
b. Pengertian Mengajar 

Mengajar merupakan proses yang 
kompleks, tidak hanya menyampaikan 
informasi dari guru kepada siswa. Ada 
beberapa faktor yang harus dilakukan oleh 
guru dalam mengajar, sehingga hasil dapat 
dicapai dengan baik. 

Mengenai pengertian belajar, 
Nasution (1987:8) menjelaskan bahwa: 
“Mengajar adalah suatu aktifitas 
mengorganisasi atau mengatur sebaik-
baiknya dan menghubungkannya dengan 
anak sehingga terjadi proses belajar”. 
Berdasarkan pengertian di atas, jelas 
bahwa guru melakukan usaha mengatur 
lingkungan sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan terjadinya suasana yang 
dapat menimbulkan atau mengakibatkan 
anak dapat belajar dengan baik. Lebih 
lanjut Howard, yang dikutip Slameto 
(1991:33) menjelaskan bahwa: “Mengajar 
adalah suatu aktifitas untuk mencoba 
menolong, membimbing seorang untuk 
mendapatkan, mengubah atau 
mengembangkan keterampilan, sikap, 
cita-cita, penghargaan dan pengetahuan”. 

Dari kutipan tersebut dapat 
dikemukakan bahwa guru harus berusaha 
membawa perubahan tingkah laku yang 
baik atau berkecenderungan langsung 
dalam mengubah tingkah laku siswanya. 
Hal ini suatu bukti bahwa guru harus 
membuat atau merumuskan tujuan dan 
menetapkan bentuk atau cara penyajian 
dalam proses belajar mengajar serta 
menciptakan situasi dan kondisi yang 
dapat memungkinkan terjadinya proses 
belajar mengajar yang efektif. 

Pendapat lain dikemukakan oleh 
Hasibuan (1985:3) yang menjelaskan 
bahwa: “Mengajar adalah penciptaan 
sistem lingkungan yang memungkinkan 
terjadinya proses belajar”. Pandangan ini 
sejalan dengan pendapat Nasution 
(1987:54) sebagai berikut: 

Mengajar pada umumnya adalah 
usaha guru untuk menciptakan kondisi-
kondisi atau mengatur lingkungan 
sedemikian rupa, sehingga terjadi 
interaksi antara murid dengan  
lingkungan, termasuk guru, alat pelajaran 
dan sebagainya yang disebut proses, 
sehingga tercapai tujuan pelajaran yang 
telah ditentukan.   
 

Berdasarkan pada beberapa 
batasan tersebut di atas, maka mengajar 
mengarah kepada peran dan fungsi guru 
sebagai pengelola lingkungan dan 
kegiatan belajar siswa, agar menjadi 
proses belajar pada diri siswa. Guru 
berperan sebagai agen perubahan 
mengenai hal-hal yang ada kaitannya 
dengan belajar siswa. Dalam hal ini 
Supandi, Dkk. (1986:43) menjelaskan 
sebagai berikut: 

Tugas guru bukan hanya berperan 
sebagai pemberi informasi atau pemantau 
perilaku siswa saja, namun lebih dari itu, 
dia berperan sebagai pemberi kemudahan 
bagi siswa untuk mengembangkan  
potensi-potensi perilakunya ke arah yang 
diharapkan tujuan pendidikan. 
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Penciptaan dan pengelolaan 
lingkungan yang diperankan oleh guru 
terdiri dari komponen-komponen yang 
saling mempengaruhi. Komponen-
komponen tersebut terdiri dari tujuan yang 
ingin dicapai, materi yang diberikan, gaya 
mengajar yang diterapkan serta sarana dan 
prasarana yang mendukung, sehingga 
terbentuklah suasana yang sebaik-baiknya 
bagi siswa untuk belajar. 

Dari beberapa batasan mengenai 
mengajar, dapat dikatakan bahwa 
mengajar itu suatu usaha yang dilakukan 
guru untuk menciptakan dan 
mengorganisasikan atau mengelola 
lingkungan belajar siswa agar tercapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Guru disini 
bukan hanya berperan sebagai pemberi 
informasi saja, guru juga berperan sebagai 
fasilitator dan pembimbing atau agen 
perubahan perilaku siswa dalam proses 
belajar-mengajar. 

 
3. Hakekat Media Pembelajaran 
a. Pengertian Media Pembelajaran   

Dr. Soepartono dalam bukunya, 
“Media Pembelajaran” (2000: 3) 
menyatakan bahwa  media adalah kata 
jamak dari medium, berasal dari bahasa 
Latin yang berarti perantara atau 
pengantar. Pengertian secara harfiah ini 
selanjutnya menurunkan berbagai 
definisi media seirama dengan 
perkembangan teknologi dalam 
pendidikan seperti yang dikatakan 
Association for Education and 
Communication Technology, (1991) 
“mendefinisikan media sebagai segala 
bentuk yang dipergunakan untuk 
memproses penyaluran informasi. 
Sedang National Education Association 
(NEA) mendefinisikan bahwa media 
adalah “segala hal yang dapat 
dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca 
atau dibicarakan beserta perantinya 
untuk kegiatan tersebut”. Media sering 
juga disebut sebagai perangkat lunak 
yang bukan saja memuat pesan untuk 

disalurkan melalui alat tertentu tetapi 
juga dapat merangsang pikiran, 
perasaan dan kemauan sehingga dapat 
mendorong terjadinya proses belajar 
pada dirinya. 

Pembelajaran adalah berasal 
dari kata belajar. Sebelum kita 
mengartikan apa itu pembelajaran, 
terlebih dahulu kita harus mengetahui 
apa arti belajar. Drs. Husdarta dan Drs. 
Yudha M. Saputra, M. Ed menyatakan 
dalam bukunya “Belajar dan 
Pembelajaran” (2000: 2) bahwa belajar 
itu dimaknai sebagai proses perubahan 
tingkah laku sebagai akibat adanya 
interaksi antara individu dengan 
lingkungannya. Tingkah laku itu 
menyangkut aspek pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap.Tingkah laku 
dapat dibagi menjadi dua kelompok, 
yaitu yang dapat diamati dan yang 
tidak. Tingkah laku yang dapat diamati 
disebut dengan behavioral 
performance, sedangkan yang tidak 
dapat diamati disebut behavioral 
tendency. 

Muhibbin Syah, M. Ed dalam 
bukunya “Psikologi Pendidikan Dengan 
Pendekatan Baru” (1995: 89) 
menyatakan bahwa belajar adalah 
kegiatan yang berproses dan merupakan 
unsur yang sangat fundamental dalam 
setiap penyelenggaraan jenis dan 
jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa 
berhasil atau gagalnya pencapaian 
tujuan pendidikan itu amat bergantung 
pada proses belajar yang dialami siswa, 
baik ketika ia berada di sekolah maupun 
di lingkungan rumah atau keluarganya 
sendiri. Beberapa pendapat dari para 
pakar tentang belajar yang dikutip dari 
buku “Psikologi Pendidikan Dengan 
Pendekatan Baru” (1995: 90) karangan 
Muhibbin Syah, M. Ed adalah sebagai 
berikut : 

Skinner, seperti yang dikutip 
Barlow (1985) dalam 
bukunya Educational Psychology :The 
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Teaching-Learning Proces, 
berpendapat bahwa belajar adalah suatu 
proses adaptasi atau penyesuaian 
tingkah laku yang berlangsung secara 
progesif. Pendapat ini diungkapkan 
dalam pernyataan ringkasnya, bahwa 
belajar adalah a process of progressive 
behavior adaptation. Berdasarkan 
eksperimennya, B.F. Skinner percaya 
bahwa proses adaptasi tersebut akan 
mendatangkan hasil yang optimal 
apabila ia diberi penguatan (reinforcer). 

Skinner, seperti juga Pavlov dan 
Guthrie, adalah seorang pakar teori 
belajar berdasarkan 
proses conditioning yang pada 
prinsipnya memperkuat dugaan bahwa 
timbulnya tingkah laku itu lantaran 
adanya hubungan antara stimulus 
(rangsangan) dengan respons. Namun, 
patut dicatat bahwa definisi yang 
bersifat behavioristik ini dibuat 
berdasarkan hasil eksperimen dengan 
menggunakan hewan, sehingga tidak 
sedikit pakar yang menentangnya. 

Chaplin dalam Dictionary of 
Psychology membatasi belajar dengan 
dua macam rumusan. Rumusan pertama 
berbunyi : . . . . acquisition of any 
relatively permanent change in 
behavior as a result of practice and 
experience. Belajar adalah perolehan 
perubahan tingkah laku yang relatif 
menetap sebagai akibat latihan dan 
pengalaman. Rumusan 
keduanya Process of acquiring 
responses as a result of special 
practice, belajar adalah proses 
memperoleh respons–respons sebagai 
akibat adanya latihan khusus. 

Hintzman dalam bukunya The 
Psychology of Learning and 
Memory berpendapat Learning is a 
change in organism due to experience 
which can affect the organism’s 
behavior. Artinya, belajar adalah suatu 
perubahan yang terjadi dalam diri 
organisme (manusia atau hewan) 

disebabkan oleh pengalaman yang 
dapat mempengaruhi tingkah laku 
organisme tersebut. Jadi dalam 
pandangan Hintzman, perubahan yang 
ditimbulkan oleh pengalaman tersebut 
baru dapat dikatakan belajar apabila 
mempengaruhi organisme. 

Dalam penjelasan lanjutannya, 
pakar psikologi belajar itu 
menambahkan bahwa pengalaman 
hidup sehari-hari dalam bentuk apapun 
sangat memungkinkan untuk diartikan 
sebagai belajar. Sebab, sampai batas 
tertentu pengalaman hidup juga 
berpengaruh besar terhadap 
pembentukan kepribadian organisme 
yang bersangkutan. Mungkin, inilah 
dasar pemikiran yang mengilhami 
gagasan everyday learning (belajar 
sehari–hari) yang dipopulerkan oleh 
Prof. John B. Biggs. 

Witting dalam 
bukunya Psychology of 
Learning mendefinisikan belajar 
sebagai : any relatively permanent 
change in an organism’s behavioral 
repertoire that occurs as a result of 
experience. Belajar adalah perubahan 
yang relatif menetap yang terjadi dalam 
segala macam/keseluruhan tingkahlaku 
suatu organisme sebagai hasil 
pengalaman. 

Bertolak dari berbagai definisi 
yang telah diutarakan tadi, secara 
umum belajar dapat dipahami sebagai 
tahapan perubahan seluruh tingkah laku 
individu yang relatif menetap sebagai 
hasil pengalaman dan interaksi dengan 
lingkungan yang melibatkan proses 
kognitif. Sehubungan dengan 
pengertian itu perlu diutarakan sekali 
lagi bahwa perubahan tingkah laku 
yang timbul akibat proses kematangan, 
keadaan gila, mabuk, lelah dan jenuh, 
tidak dapat dipandang sebagai proses 
belajar. 
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b. Peranan Media dan Manfaatnya 
Dalam Proses Pembelajaran 

Proses Pembelajaran pada 
hakekatnya adalah proses komunikasi. 
Pengalaman menunjukkan bahwa 
dalam komunikasi ini sering terjadi 
penyimpangan–penyimpangan sehingga 
komunikasi tersebut tidak efektif dan 
efisien. Penyebab penyimpangan dalam 
komunikasi pembelajaran antara lain 
adanya kecenderungan verbalisme 
dalam proses pembelajaran, ketidak 
siapan siswa, kurangnya minat, 
kegairahan siswa dan lain–lain. 

Salah satu upaya untuk 
mengatasi hal–hal tersebut di atas ialah 
penggunaan media dalam proses 
pembelajaran. Ini disebabkan karena 
fungsi media dalam proses 
pembelajaran adalah sebagai penyaji 
stimulus (informasi, dan lain–lain) dan 
untuk meningkatkan keserasian dalam 
penerimaan informasi. Juga dalam hal–
hal tertentu media mempunyai nilai–
nilai praktis yang sangat bermanfaat 
baik bagi siswa maupun guru. 

Bagi siswa media yang 
dipersiapkan dengan baik, didesain dan 
digambarkan dengan warna–warni yang 
serasi dapat menarik perhatian untuk 
berkonsentrasi pada materi yang sedang 
disajikan sehingga membangkitkan 
keinginan dan minat baru untuk belajar. 
Dengan media guru juga dapat 
mengatur kelas sehingga waktu belajar 
dapat dimanfaatkan dengan efisien. 
Manfaat yang lain adalah media dapat 
dirancang sedemikian rupa sehingga 
proses pembelajaran dapat terjadi kapan 
saja dan dimana saja tanpa tergantung 
kepada keberadaan seorang guru. 

Manfaat media dalam proses 
pembelajaran secara umum adalah 
memperlancar proses interaksi antara 
guru dan siswa untuk membantu siswa 
belajar secara optimal. Lebih khusus 
manfaat media diidentifikasikan oleh 

Kemp dan Dayton (1985) sebagai 
berikut : 
1. Penyampaian materi dapat 

diseragamkan 
2. Proses instruksional menjadi lebih 

menarik 
3. Proses belajar siswa menjadi lebih 

interaktif 
4. Jumlah waktu belajar-mengajar dapat 

dikurangi 
5. Kualitas belajar siswa dapat 

ditingkatkan 
6. Proses belajar dapat terjadi dimana 

saja dan kapan saja 
7. Sikap positif siswa terhadap meteri 

belajar maupun tehadap proses belajar 
itu sendiri dapat ditingkatkan 

8. Peran guru dapat berubah ke arah yang 
lebih positif dan produktif. 

Berkaitan dengan penyeragaman 
materi, guru mungkin mempunyai 
penafsiran yang beranekaragam tentang 
sesuatu hal. Melalui media, penafsiran 
yang beragam ini dapat direduksi dan 
disampaikan kepada siswa secara 
seragam. Setiap siswa yang melihat atau 
mendengar uraian melalui media yang 
sama akan menerima informasi persis 
sama dengan yang diterima oleh teman–
temannya. 

Proses pembelajaran menjadi 
lebih menarik karena media dapat 
menyampaikan informasi yang dapat 
didengar (audio) dan dapat dilihat 
(visual) sehingga dapat 
mendeskripsikan suatu masalah, suatu 
konsep, suatu proses atau suatu 
prosedur yang bersifat abstrak dan tidak 
lengkap menjadi lengkap dan jelas. 
Keingintahuan dapat bangkit melalui 
media. Untuk menghidupkan suasana 
kelas, media merangsang siswa 
bereaksi terhadap penjelasan guru, 
membuat siswa ikut tertawa atau ikut 
sedih. Media memungkinkan siswa 
menyentuh objek kajian pelajaran, 
membantu siswa mengkongkritkan 
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sesuatu yang abstrak dan membantu 
guru menghindarkan suasana monoton. 

Media memungkinkan proses 
pembelajaran lebih interaktif karena 
adanya interaksi langsung antara siswa 
dengan lingkungan. Tanpa media guru 
akan cenderung berbicara satu arah, 
namun dengan media guru dapat 
mengatur kelas sehingga siswa ikut 
pula menjadi aktif. 

Dengan menggunakan media, 
waktu lebih efisien. Seringkali seorang 
guru terpaksa menghabiskan waktu 
yang cukup panjang untuk menjelaskan 
suatu konsep atau teori baru  karena 
tidak menggunakan media, misalnya 
menerangkan teknik tangan renang 
gaya bebas pasti memerlukan banyak 
waktu jika guru hanya menggunakan 
metode ceramah tanpa alat bantu lain. 
Pada hal jika memanfaatkan media 
dengan baik, waktu yang dihabiskan 
pasti tidak sebanyak itu. 

Penggunaan media tidak hanya 
membuat proses pembelajaran lebih 
efisien, tetapi materi pelajaran dapat 
diserap lebih mendalam. Siswa 
mungkin sudah memahami 
permasalahan melalui penjelasan guru. 
Pemahaman itu akan lebih baik lagi jika 
diperkaya dengan kegiatan melihat, 
menyentuh, merasakan atau mengalami 
melalui media. Di samping itu, media 
dapat memperkuat kecintaan dan 
apresiasi siswa terhadap ilmu 
pengetahuan dan proses mencari ilmu 
itu sendiri. 

Dengan penggunaan media 
dalam proses pembelajaran peranan 
guru lebih positif karena; (1) guru tidak 
banyak mengulang–ulang 
penjelasannya, (2) dengan mengurangi 
waktu untuk menjelaskan maka guru 
dapat memberikan perhatiannya kepada 
aspek–aspek pembelajaran yang lain 
dan (3) peran guru meningkat bukan 
hanya sebagai pengajar, tetapi berperan 

juga sebagai penasehat, konsultan dan 
manager. 

 
4. Hakikat Modifikasi  
a. Pengertian Modifikasi 

Modifikasi pembelajaran 
pendidikan jasmani penulis anggap 
penting untuk diketahui oleh para guru 
pendidikan jasmani. Diharapkan dengan 
mereka dapat menjelaskan pengertian dan 
konsep modifikasi, menyebutkan apa yang 
dimodifikasi dan bagaimana cara 
memodifikasinya, menyebutkan dan 
menerangkan beberapa aspek analisis 
modifikasi. 

Pendekatan modifikasi adalah 
salah satu upaya yang dapat dilakukan 
oleh para guru agar proses pembelajaran 
dapat mencerminkan DAP. Esensi 
modifikasi adalah menganalisis sekaligus 
mengembangkan materi pelajaran dengan 
cara meruntunkannya dalam bentuk 
aktivitas belajar yang potensial sehingga 
dapat memperlancar siswa dalam 
belajarnya. Modifikasi pembelajaran 
pendidikan jasmani dianggap penting 
untuk diketahui oleh para guru pendidikan 
jasmani. Diharapkan dengan mereka dapat 
menjelaskan pengertian dan konsep 
modifikasi, menyebutkan apa yang 
dimodifikasi dan bagaimana cara 
memodifikasinya, menyebutkan dan 
menerangkan beberapa aspek analisis 
modifikasi. Cara ini dimaksudkan untuk 
menuntun, mengarahkan, dan 
membelajarkan siswa yang tadinya tidak 
bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang 
terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara 
guru memodifikasi pembelajaran akan 
tercermin dari aktivitas pembelajarannya 
yang diberikan guru mulai awal hingga 
akhir pelajaran. Selanjutnya guru-guru 
pendidikan jasmani juga harus mengetahui 
apa saja yang bisa dan harus dimodifikasi 
serta tahu bagaimana cara 
memodifikasinya. 

Dalam penyelenggaraan program 
pendidikan jasmani hendaknya 
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mencerminkan karakteristik program 
pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu 
“Developentally Appropriate Practice” 
(DAP). Artinya bahwa tugas ajar yang 
disampaikan harus memerhatikan 
perubahan kemampuan atau kondisi anak, 
dan dapat membantu mendorong kearah 
perubahan tersebut. Dengan demikian 
tugas ajar tersebut harus sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan tingkat 
kematangan anak didik yang diajarnya. 
Perkembangan atau kematangan yang 
dimaksud mencakup fisik, psikis maupun 
keterampilannya. 

Beberapa aspek analisis modifikasi 
ini tidak terlepas dari pengetahuan guru 
tentang tujuan, karakteristik materi, 
kondisi lingkungan, dan evaluasinya. 
Disamping pengetahuan dan pemahaman 
yang baik tentang tujuan, karakteristik, 
materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi, 
keadaan sarana, prasarana dan media 
pengajaran pendidikan jasmani yang 
dimiliki oleh sekolah akan mewarnai 
kegiatan pembelajaran itu sendiri. Dalam 
melaksanakan tugasnya sehari-hari yang 
paling dirasakan oleh para guru 
pendidikan jasmani adalah hal-hal yang 
berkaitan dengan sarana serta prasarana 
pendidikan jasmani yang adalah media 
pembelajaran pendidikan jasmani yang 
sangat diperlukan, minimnya sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani yang 
dimiliki sekolah-sekolah, menuntut 
seorang guru pendidikan jasmani untuk 
lebih kreatif dalam memberdayakan dan 
mengoptimalkan penggunaan sarana dan 
prasarana yang ada. Seorang guru 
pendidikan jasmani yang kreatif akan 
mampu menciptakan sesuatu yang baru, 
atau memodifikasi yang sudah ada tetapi 
disajikan dengan cara yang semenarik 
mungkin, sehingga anak didik akan 
merasa senang mengikuti pelajaran penjas 
yang diberikan. Seperti halnya halaman 
sekolah, taman, ruangan kosong, parit, 
selokan dan sebagainya yang ada 
dilingkungan sekolah, sebenarnya dapat 

direkayasa dan dimanfaatkan untuk 
kegiatan pembelajaran pendidikan 
jasmani. 

Dengan melakukan modifikasi 
sarana maupun prasarana, tidak akan 
mengurangi aktivitas siswa dalam 
melaksanakan pelajaran pendidikan 
jasmani. Bahkan sebaliknya, karena siswa 
bisa difasilitasi untuk lebih banyak 
bergerak. 

Rusli Lutan (1988) menyatakan 
bahwa “Modifikasi dalam mata pelajaran 
pendidikan jasmani diperlukan, dengan 
tujuan agar siswa memperoleh kepuasan 
dalam mengikuti pelajaran, meningkatkan 
kemungkinan keberhasilan dalam 
berpartisipasi dan dapat melakukan pola 
gerak secara benar”. Pendekatan ini 
dimaksudkan agar materi dapat disajikan 
sesuai dengan tahapan perkembangan 
siswa, baik dari segi kognitif, afektif dan 
psikomotor sehingga tujuan dari 
pembelajaran dapat tercapai. 

 Lutan (1988) menyatakan : 
modifikasi dalam mata pelajaran 
pendidikan jasmani diperlukan, dengan 
tujuan agar : 

a) Siswa memperoleh kepuasan 
dalam mengikuti pelajaran 

b) Meningkatkan kemungkinan 
keberhasilan dalam berpartisipasi 

c) Siswa dapat melakukan pola gerak 
secara benar. 
Pendekatan modifikasi ini 

dimaksudkan agar materi yang ada dalam 
kurikulum dapat disajikan sesuai dengan 
tahap-tahap perkembangan kognitif, 
afektif dan psikomotorik anak. Menurut 
Aussie (1996), pengembangan modifikasi 
di Australia dilakukan dengan 
pertimbangan : 
a) Anak-anak belum memiliki 

kematangan fisik dan emosional 
seperti orang dewasa; Berolahraga 
dengan peralatan dan peraturan yang 
dimodifikasi akan mengurangi cedera 
pada anak; 
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b) Olahraga yang dimodifikasi akan 
mampu mengembangkan keterampilan 
anak lebih cepat dibanding dengan 
peralatan standar untuk orang dewasa. 
Olahraga yang dimodifikasi 
menumbuhkan kegembiraan dan 
kesenangan pada anak-anak dalam 
situasi kompetitif. 

Dari pendapat tersebut dapat 
diartikan bahwa pendekatan modifikasi 
dapat digunakan sebagai suatu alternatif 
dalam pembelajaran pendidikan jasmani, 
oleh karenanya pendekatan ini 
mempertimbangkan tahap-tahap 
perkembangan dan karakteristik anak, 
sehingga anak akan mengikuti pelajaran 
pendidikan jasmani dengan senang dan 
gembira. 

 
b. Modifikasi Analisa Gerak  

Pendekatan analisa gerak adalah 
suatu pembelajaran melalui teknik 
partisipatif untuk membantu siswa 
membiasakan diri untuk menganalisa 
gerak agar termotivasi untuk mampu 
mengoreksi gerakan siswa dalam proses 
belajar mengajar. Dengan demikian dirasa 
perlu guru pendidikan jasmani 
membiasakan diri menganalisa setiap 
gerak yang dilakukan siswa untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan khususnya 
jasmani, agar termotivasi untuk mampu 
mengoreksi gerakan siswa dalam proses 
belajar mengajar. Pendekatan ini mungkin 
sangat khusus yang artinya model 
pembelajaran dengan cara pendekatan 
analisa gerak tidak mungkin di terapkan 
pada anak tingkat sekolah dasar, 
melainkan pada tingkat SLTP, SLTA 
maupun PT.  

Pembelajaran ini bertujuan untuk 
mengungkapkan pengaruh teknik 
pembelajaran partisipatif terhadap 
kemampuan motorik dasar dan 
penguasaan keterampilan gerak, yakni 
dengan memanipulasi program pendidikan 
jasmani melalui dua pendekatan teknik 
pembelajaran, yaitu dengan teknik 

demostrasi dan teknik penggunaan alat 
bantu pandang (visual aids). 

 
c. Modifikasi Pendekatan Bermain  

Menurut Lutan (1998:5) 
“Pendekatan bermain adalah suatu model 
pembelajaran aktifitas jasmani yang tepat 
dimana keaktifan dan keterlibatan siswa 
dalam proses pembelajaran sekalipun 
sambil bermain mereka sudah 
melaksanakan kegiatan jasmani sebagai 
upaya untuk menjaga kebugaran tubuh”. 
Hal ini sangat bagus untuk melatih 
kemampuan kognitif, psikomotorik dan 
afektif siswa. 

 
d. Konsep Modifikasi  

Modifikasi merupakan salah satu 
upaya yang dapat dilakukan oleh para 
guru agar proses pembelajaran dapat 
mencerminkan DAP. Esensi modifikasi 
adalah menganalisis sekaligus 
mengembangkan materi pelajaran dengan 
cara meruntunkannya dalam bentuk 
aktivitas belajar yang potensial sehingga 
dapat memperlancar siswa dalam 
belajarnya. 

Cara ini dimaksudkan untuk 
menuntun, mengarahkan, dan 
membelajarkan siswa yang tadinya tidak 
bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang 
terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara 
guru memodifikasi pembelajaran akan 
tercermin dari aktivitas pembelajarannya 
yang diberikan guru mulai awal hingga 
akhir pelajaran. Selanjutnya guru-guru 
pendidikan jasmani juga harus mengetahui 
apa saja yang bisa dan harus dimodifikasi 
serta tahu bagaimana cara 
memodifikasinya. Oleh karena itu, 
pertanyaan-pertanyaan berikut harus 
dipahami dengan sebaik-baiknya. 

 
B. Kerangka Berfikir  

Atletik adalah aktivitas jasmani 
atau latihan jasmani yang berisikan gerak 
alamiah atau wajar seperti jalan, lari, 
lompat, dan lempar. Atletik dilakukan di 
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semua negara, karena nilai-nilai edukatif 
yang terdapat didalamnya juga memegang 
peranan penting dalam pengembangan 
kondisi fisik, sehingga dapat menjadi 
dasar pokok untuk pengembangan atau 
peningkatan prestasi yang optimal bagi 
cabang olahraga lain dan bahkan 
diperhitungkan sebagai ukuran kemajuan 
suatu negara, khususnya dalam prestasi 
olahraga (Ballesteros, 1979). 

Di semua negara, termasuk 
Indonesia, atletik dikembangkan melalui 
kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani 
di sekolah sekolah, mulai dari Sekolah 
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan 
Sekolah Menegah Atas. Oleh karena itu, 
atletik diperkenalkan dan dikembangkan 
melalui melalui kegiatan pembelajaran 
pendidikan jasmani, maka maju 
mundurnya prestasi atletik sangat 
bergantung pada sejauh mana kualitas 
guru pendidikan jasmani menyampaikan 
materi pembelajaran atletik. Pada 
pembelajaran pendidikan jasmani di 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, materi 
atletik disajikan tidak hanya berkaitan 
dengan atletik sebagai cabang olahraga 
yang dipertandingkan atau dilombakan di 
Pekan Olahraga Nasional (PON), South 
East Asia Games (SEA Games), Asian 
Games, Olympic Games, atau kejuaraan 
lainnya. 
 
C. Hipotesis Tindakan   

Hipotesis merupakan suatu 
kejelasan untuk mentukan arah proses 
penelitian dalam memecahkan masalah. 
(Surachman 1990:149).  Bertitik tolak dari 
anggapan dasar di atas, maka hipotesis 
yang diajukan penulis adalah : 
1. Penggunaan media bambu dapat 

meningkatkan hasil belajar lempar 
lembing di kelas VII MTs Nurul Falah 
Tunjung Ketug? 

2. Pengguaan media bambu dapat 
meningkatkan kegiatan belajar lempar 
lembing di kelas VII MTs Nurul Falah 
Tunjung Ketug ? 

METODOLOGI PENELITIAN 
A. Setting Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan 
di MTs Nurul Falah Tunjung Ketug. 
2. Waktu Penelitian 

Proses penelitian yang penulis 
laksanakan sudah dapat selesai dalam 3 
bulan, Februari-April 2016 
B. Subjek Penelitian 

Dalam hal ini yang menjadi 
permasalahan yaitu meningkatkan hasil 
belajar lempar lembing dengan modifikasi 
lembing. Subjek dalam penelitian ini 
adalah situasi kegiatan pembelajaran 
dengan modifikasi lembing, dengan 
jumlah siswa 35 orang, di MTs Nurul 
Falah Tunjung Ketug. 
 
C. Metode dan Desain Penelitian 
1. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan 
salah satu faktor yang sangat berpengaruh 
terhadap hasil penelitian. Dengan 
penggunaan metode yang tepat maka hasil 
penelitian dapat terungkap dan kemudian 
tertuang dalam bentuk data tertulis. 
Kegiatan penelitian harus mengikuti 
langkah-langkah atau prosedur kerja 
sehingga dalam pelaksanaannya 
diperlukan metode-metode tertentu. 
Metode yang digunakan yaitu metode 
kualitatif. 

Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK).Wardani (2008:11) 
“Penelitian Tindakan Kelas merupakan 
penelitian dalam berbagai bidang, yang 
menggunakan refleksi dari sebagai metode 
utama, dilakukan oleh orang yang terlibat 
didalamnya serta bertujuan untuk 
melakukan perbaikan dalam berbagai 
aspek”. Ada beberapa model penelitian 
tindakan kelas yang sampai saat ini masih 
sering digunakan dalam dunia pendidikan, 
diantaranya : model Kurt Lewis, Kemmis 
dan Mc Taggart, model John Elliot, dan 
model Dave Ebbut. Dalam penelitian ini 
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menerapkan Penelitian Tindakan Kelas. 
Prosedur yang dilaksanakan dalam 
penelitian tindakan kelas ini Kemmis dan 
Mc Taggart yang terdir idari komponen 
:perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. 

(Sukardi,2003:214). Alasan 
pemilihan PTK sebagai metode penelitian, 
karena, permasalahan yang diteliti 
diangkat dari permasalahan yang terjadi di 
kelas dengan alasan sebagai berikut : 
a. Bertujuan memperbaiki hasil belajar 

siswa 
b. Dapat meningkatkan professionalisme 

guru.  
c. Guru dapat mengetahui kondisi kelas 

dan mengetahui permasalahan yang 
terjadi didalamnya.  

Dengan beberapa alasan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa penelitian 
tindakan kelas cocok digunakan dalam 
penelitian ini. 

 
2. Desain Penelitian 

Ada beberapa model penelitian 
tindakan kelas yang sampai saat ini masih 
sering digunakan dalam dunia pendidikan, 
diantaranya : model Kurt Lewis, Kemmis 
dan Mc Taggart, model John Elliot, dan 
model Dave Ebbut. Dalam penelitian ini 
menerapkan penelitian tindakan kelas 
model  Prosedur yang dilaksanakan dalam 
penelitian tindaka kelas ini emmis dan Mc 
Taggart yang terdiri dari komponen : 
perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. (Sukardi,2003:214) 

 
Dalam penelitian ini akan 

menggunakan beberapa siklus. Alur 
penelitian tindakan kelas dalam 
pembelajaran lempar lembing dengan 
pendekatan modifikasi alat pembelajaran 
menggunakan model PTK Kemmis dan 
Mc Taggart : 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 
Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Modifikasi dari Kemmis dan Taggart 
 
Penelitian tindakan kelas ini 

Model Kemmis dan Mc Taggart 
menggambarkan adanya empat langkah 
yakni sebagai berikut : 
a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan berarti menyusun 
rencana tindakan dan penelitian tin dakan 
kelas, setelah ditemukan masalah yang 
paling penting untuk dipecahkan, 
disusunlah rencana tindakan yang memuat 
gagasan untuk mengatasi masalah 
tersebut, yang mencakup tujuan, sasaran, 
dan target, prosedur pelaksanaan, materi 
yang akan diberikan, metode dan alat 
evaluasi dalam bentuk Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

 

OBSERVASI 
Mengamati KBM yang 
terjadi 

REFLEKSI 
Menganalisis hasil 
temuan 
Merumuskan 
perencanaan tindakan 
untuk siklus I  

SIKLUS I  

PERENCANAAN  
Membuat RPP 
TINDAKAN   

Peneliti sebagai model 
melaksanakan kegiatan 
pembelajaran sesuai yang 
telah direncanakan 

OBSERVASI   

Peneliti kerjasama 
dengan guru mitra 
sebagai observer untuk 
mengamati kegiatan 
pembelajaran yang 
dilakukan sebagai model  

REFLEKSI  
 

Peneliti dan guru 
menganalisis kemajuan 
hasil tindakan yang telah 
dilaksanakan dalam 
pembelajaran kalau hasil 
tindakan belum maksimal 
maka dilanjutkan kesiklus 
berikutnya. 

Pra Siklus 

TINDAKAN   
Peneliti sebagai model 
melaksanakan kegiatan 
pembelajaran sesuai 
yang telah direncanakan 
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b. Tindakan (Action) 
Tindakan dalam hal ini yaitu 

tindakan pengaplikasian pembelajaran 
baru, yang didasarkan pada rencana 
tindakan yang telah disusun sebelumnya. 
Tindakan ini dilakukan secara sadar dan 
terkendali, serta merupakan variasi teknis 
yang cermat dan bijaksana. 
c. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan 
terhadap proses pembelajaran, pengaruh 
dan kendala dari tindakan yang 
dilaksanakan atau dikenalkan pada siswa.  
Observasi berfungsi untuk 
mendokumentasikan pengaruh dari 
tindakan yang terkait. Observasi ini 
dilakukan dengan cermat karena selalu 
akan dibatasi realitas yang sebelumnya 
tidak dapat dilihat. Observasi ini bersifat  
responsif, terbuka pandangan dan 
pikirannya. 
d. Refleksi 

Refleksi yaitu suatu usaha 
perenungan, pengkajian yang mendalam, 
dalam rangka menemukan makna dari 
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
untuk mendapat dasar untuk perbaikan 
tindakan selanjutnya. Refleksi berusaha 
memahami proses, masalah, dan kendala 
yang nyata dalam tindakan.  
 
D. Rencana Tindakan 

Rencana tindakan dalam penelitian ini 
terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan: 
a. Menetapkan jumlah siklus, yaitu: 2 

siklus. Setiap siklus adalah satu 
kompetensi dasar yang akan dilakukan 
2 kali tatap muka pembelajaran. 

b. Menetapkan kelas yang akan 
digunakan sebagai kelas penelitian, 
yaitu siswa kelas VII MTs Nurul Falah 
Tunjung Ketug. 

c. Menetapkan pendekatan 
pembelajaran, yaitu: 
 Siklus Pertama: 

Pelaksanaan pembelajaran 
menggunakan model modifikasi 

lembing dengan menitikberatkan 
pada hasil belajar lempar lembing. 
 Siklus Kedua: 

Pelaksanaan pembelajaran 
menggunakan model 
modifikasi lembing dengan 
menitikberatkan pada 
penguasaan teknik lempar 
lembing melanjutkan siklus 
pertama. 

d. Menetapkan focus observasi:,yaitu (1) 
Menggunakan pendekatan kontekstual, 
dengan fokus penunjang meliputi 
keterampilan membuka dan menutup 
pembelajaran, keterampilan 
membimbing siswa dan keterampilan 
mengelola proses pembelajaran. (2) 
Respon siswa terhadap pembelajaran, 
(3) Hasil belajar; 

e. Menyusun rencana pembelajaran 
meliputi (1) skenario dan alokasi waktu 
(2) Alternatif prosedur eksperimen, (3) 
Penyiapan alat test, yaitu tes lempar 
lembing. 

f. Menetapkan cara observasi, yaitu akan 
menggunakan metode observasi terbuka 
dimana semua anggota tim penelitian 
sebagai observer dan akan dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksanaan 
tindakan. 

g. Menetapkan jenis data dan cara 
pengumpulan data, yaitu jenis data 
kualitatif akan dikumpulkan melalui 
observasi, dan data kuantitatif akan 
dikumpulkan dari tes lempar lembing. 

h. Menetapkan alat bantu observasi, dan 
pedoman observasi. 

i. Menetapkan cara pelaksanaan refleksi, 
yaitu akan melakukan oleh semua 
anggota tim penelitian termasuk ketua 
secara bersama-sama dan akan 
dilakukan setiap selesai pemberian 
tindakan dan pelaksanaan observasi 
untuk setiap siklusnya. 
 
 
 

2. Tahap Pelaksanaan: 
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 Siklus Pertama: 
a. Pelaksanaan proses pembelajaran. 
b. Pelaksanaan observasi, akan dilakukan 

oleh semua tim peneliti termasuk 
pelaku tindakan dan dilaksanakan 
secara bersamaan dengan pelaksanaan 
tindakan, guna pengumpulan data. 

c. Pelaksanaan refleksi, akan dilakukan 
oleh semua tim peneliti segera setelah 
selesai pelaksanaan tindakan dan 
observasi guna mengkaji atau 
menganalisis data yang diperoleh dari 
proses tindakan dan observasi yang 
akan dijadikan sebagai bahan 
perencanaan tindakan baru yang akan 
diajukan pada siklus 2 akan dilakukan 
sebanyak 4 kali tatap muka. 

 Siklus kedua: 
Pelaksanaan proses pembelajaran pada 
siklus kedua ini akan dilakukan 
berdasarkan hasil refleksi pada siklus 
pertama dan rencana tindakan yang 
telah disusun untuk siklus kedua dan 
akan dilakukan sebanyak 4 kali tatap 
muka. 

Implementasi Tindakan 
dilaksanakan dalam 2 siklus.  Dalam 
penelitian ini observasi akan dilakukan 
bersamaan dengan proses pembelajaran. 
Observasi dilakukan oleh ”observer”, 
dalam hal ini adalah pelaku tindakan itu 
sendiri dan anggota tim peneliti yang lain. 
Observasi dilakukan dalam upaya 
pengumpulan data. Adapun data-data 
yang akan dikumpulkan adalah data 
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 
akan dikumpulkan melalui observasi, 
sedangkan data kuantitatif melalui 
pelaksanaan evaluasi. Alat bantu evaluasi 
yang akan digunakan adalah lembar 
observasi dan alat evaluasi. Untuk tes 
lempar lembing, evaluasi dilaksanakan 
pada akhir setiap siklus. 

 
3. Analisis dan Refleksi: 

Pengolahan dan analisis data hasil 
penelitian tindakan kelas, berdasarkan 
rancangan kualitatif yang dilakukan 

sepanjang penelitian dan dilakukan secara 
terus menerus dari awal hingga 
akhir.Kegiatan yang dilakukan adalah 
merefleksikan kegiatan yang telah 
dilakukan siswa selama pelaksanaan 
pembelajaran apakah siswa mampu 
menguasai teknik dasar lempar lembing, 
apakah siswa mampu meningkatkan hasil 
belajar lempar lembing, apakah terjadi 
kenaikan hasil belajar dengan 
menggunakan penelitian tindakan kelas. 
Hal ini dimaksudkan agar hasil refleksi ini 
dapat berguna bagi siswa maupun guru di 
masa yang akan datang. Pengolahan dan 
analisis data hasil penelitian tindakan 
kelas, berdasarkan rancangan kualitatif 
yang dilakukan sepanjang penelitian dan 
dilakukan secara terus menerus dari awal 
hingga akhir. 

Secara garis besar prosedur analisis 
data adalahsebagai berikut: 

a. Pengumpulan data melalui 
observasi, dokumentasi, dan 
refleksi yang ditulis dalam format 
data. 

b. Memeriksa kebenaran data atau 
informasi yang diperoleh. 
Dilakukan diskusi balikan dengan 

guru (kolaboratif) untuk refleksi diri yang 
nantinya hasil refkelsi tersebut akan 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan 
kegiatan pembelajaran pada siklus 
selanjutnya. 
 
E. Instrumen Penelitian 

Intrumen adalah alat atau fasilitas 
yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaan lebih 
mudah dan hasilnya akan lebih baik dalam 
arti cepat, lengkap, sistematis sehingga 
akan mudah untuk diolah. Suharsimi 
Arikunto (2006:168) menjelaskan 
“Intrumen yang baik harus memenuhi dua 
persyaratan penting yaitu valid dan 
reliabel”.  

Dalam penelitian ini observasi 
akan dilakukan bersamaan dengan proses 
pembelajaran. Observasi dilakukan oleh 
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”observer”, dalam hal ini adalah pelaku 
tindakan itu sendiri dan anggota tim 
peneliti yang lain. Observasi dilakukan 
dalam upaya pengumpulan data. Adapun 
data-data yang akan dikumpulkan adalah 
data kualitatif. 

Tabel 3.1 
Formulir penilaian keterampilan 

lempar lembing  
No Gerakan yang 

diamati 
Penilaian 
B S 

1 a. Posisi badan  
b. Posisi kaki 
c. Posisi tangan  
d. Posisi kepala  

 

  

 
F. Teknik Pengumpulan Data dan 
Analisis Data 
1. Pengumpulan Data  

Secara garis besar prosedur 
analisis data adalahsebagai berikut: 

1) Pengumpulan data melalui 
observasi, dokumentasi, dan 
refleksi yang ditulis dalam format 
data. 

2) Memeriksa kebenaran data atau 
informasi yang diperoleh. 

3) Dilakukan diskusi balikan dengan 
guru (kolaboratif) untuk refleksi 
diri yang nantinya hasil refleksi 
tersebut akan digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan kegiatan 
pembelajaran pada siklus 
selanjutnya. 
Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis data, 
yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 
Cara pengumpulan data kualitatif tentang 
interaksi antara siswa dengan siswa dan 
siswa dengan guru, akan dikumpulkan 
melalui pelaksanaan observasi dengan alat 
bantu lembar observasi.  Cara 
pengumpulan data kualitatif tentang 
kreatifitas guru dalam mengarahkan siswa 
belajar aktif akan dikumpulkan melalui 
pelaksanaan observasi dengan alat bantu 

lembar observasi.  Sedangkan data 
kuantitatif akan diperoleh dari hasil tes. 

Adapun Kriteria tingkat 
keberhasilan siswa sesuai dengan tujuan 
akhir  penelitian ini yaitu dkelompokan ke 
dalam 5 kategori dengan kriteria sebagi 
berikut: 

a. Tingkat penguasaan gerak dasar 
siswa rata-rata selama proses 
pembelajaran dalam prosentase 
(%), 
≥ 80%  = sangat tinggi. 
60 – 79 % = tinggi. 
40 – 59 % = sedang. 
20 – 39 % = rendah. 
< 20 % = sangat rendah. 

b. Tingkat keaktifan siswa rata-rata 
selama proses pembelajaran dalam 
prosentase (%), 
≥ 80%  = sangat tinggi. 
60 – 79 % = tinggi. 
40 – 59 % = sedang. 
20 – 39 % = rendah. 
< 20 %   = sangat rendah. 

 
2. Analisis Data  

Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
model analisis interaktif Huberman, dalam 
HB Sutopo, (1996: 186) mengemukakan 
bahwa analisis data dalam penelitian 
adalah model analisis interaktif yang 
mempunyai tiga komponen yaitu : 

 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar 3.2 

Model Analisis Interaktif (HB Sutopo, 
1996:186) 

Langkah-langkah analisis:  
a) Melakukan analisis awal bila data 

yang didapatkan di kelas sudah cukup 
maka dapat dikumpulkan;  

PENGUMPULAN 
DATA 

REDUKSI DATA 

PENARIKAN 
KESIMPULAN 

REDUKSI DATA 

SAJIAN DATA  
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b) Mengembangkan bentuk sajian data, 
dengan menyusun koding dan matrik 
yang berguna untuk penelitian 
lanjutan;  

c) Melakukanan alisis data dikelas dan 
mengembangkan matrik antar kasus;  

d) Melakukan verifikasi, pengayakan dan 
pendalaman data. Apabila dalam 
persiapan analisis ternyata ditemukan 
data yang kurang lengkap atau kurang 
jelas, maka perlu dilakukan 
pengumpulan data lagi secara lebih 
terfokus;  

e) Merumuskan kesimpulan akhir sebagai 
temuan penelitian. 
G. Validitas Data  

Validasi data yang dipilih 
peneliti dalam penelitian ini merujuk 
pada pendapat Hopkins (dalam Wira 
atmadja, 2005 : 168-171), yaitu :  

a) Member chek, memeriksa kembali 
keterangan-keterangan atau informasi 
yang diperoleh selama observasi atau 
wawancara dilakukan dengan cara 
mengkonfirmasi dengan guru dan 
siswa melalui diskusi akhir 
pembelajaran.  

b) Triangulasi, yaitu memeriksa 
kebenaran data yang diperoleh peneliti 
dengan membandingkan terhadap hasil 
yang diperoleh mitra peneliti  secara 
kolaboratif.  

c) Audit Trail, yaitu mengecek kebenaran 
prosedur dan metode pengumpulan 
data dengan cara mendiskusikan 
dengan pembimbing.  

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  
A. Hasil Penelitian  

Dalam kegiatan yang telah 
diksanakan ini, ditempuh langkah-langkah 
persiapan dan pelaksanaan, yang telah 
direncanakan pada setiap siklus tindakan 
kelas. Adapun rencana kegiatannya adalah 
sebagai berikut : 

 
 

1.1.  Persiapan Pelaksanaan  
Pada tahap ini, peneliti melakukan 
beberapa langkah, antara lain : 
a. Orientasi lapangan yaitu 

melaksanakan perizinan serta 
sosialisasi terhadap pihak sekolah 
yaitu MTs Nurul Falah Tunjung 
Ketug. 

b. Menentukan kelas yang akan 
digunakan untuk tempat penelitian 
dalam hal ini kelas VII MTs Nurul 
Falah Tunjung Ketug. 
 

1.2. Pelaksanaan Tindakan  
a). Pra Siklus 

Kegiatan pra siklus merupakan 
kegiatan yang dilakukan untuk 
mengetahui kegiatan belajar mengajar 
yang sesungguhnya.Kegiatan belajar ini 
lebih dikenal dengan sebutan kegiatan 
melihat kondisi atau keadaan 
sebenarnya.Kegiatan pra siklus dilakukan 
observasi dan refleksi. 

Dalam kegiatan observasi pada pra 
siklus, peneliti melakukan pengamatan, 
menyimak, dan memperhatikan proses 
belajar mengajar yang sedang 
berlangsung.  Berikut data awal pra siklus 
: 

Tabel 4.1 Data awal prasiklus 
N
o 

Na
ma 

Indicator Ketuntasan k
e
t 

Po
sis
i 

ka
ki 

Po
sis
i 

ton
gk
at  

Po
sis
i 

ke
pa
la 

Ge
rak 
lan
jut
an 

Ju
ml
ah 

S
k
or 
m
a
x 

Ha
sil  
(m
ete
r) 

N
il
ai 
a
k
hi
r 

1 Aas 
Aris
ka 

2 2 2 1 

7 

1
6 

2 5
0 

T
T 

2 Ani
sah 

1 1 2 1 
5 

1
6 

2 4
0 

T
T 

3 Ase
p 
Rify
a 

2 2 2 2 

7 

1
6 

2 
5
0 

T
T 

4 Astr
i 
Liy
ana 

1 1 1 1 

4 

1
6 

2 
2
0 

T
T 

5 Bell
a 
And 

2 2 2 1 

7 

1
6 

3 5
0 

T
T 

6 Dwi
ki  

2 2 2 1 
7 

1
6 

3 5
0 

T
T 

7 Egg 3 2 2 2 9 1 3 6 T
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y 
Alm
ira 

6 5 T 

8 Fac
hria
n  

1 1 1 1 

4 

1
6 

4 3
0 

T
T 

9 Fitri 
Fari
ah 

1 1 1 1 

4 

1
6 

4 3
0 

T
T 

1
0 

Fitri 
Sadi
ah 

1 1 1 1 

4 

1
6 

3 3
0 

T
T 

1
1 

Fitri
a 
Fau
zia 

2 2 2 1 

7 

1
6 

3 
5
0 

T
T 

1
2 

Ikhs
anul 
Haf 

1 1 2 1 

5 

1
6 

3 4
0 

T
T 

1
3 

M. 
Esa 

2 2 2 1 
7 

1
6 

3 5
0 

T
T 

1
4 

M. 
Rez
a 

1 1 1 1 

4 

1
6 

3 2
0 

T
T 

1
5 

Ma
ulan
a  

2 2 2 1 

7 

1
6 

3 5
0 

T
T 

1
6 

Mift
ahul 
Ja 

2 2 2 1 

7 

1
6 

3 5
0 

T
T 

1
7 

Mu
chli
s 
Ku 

3 2 2 2 

9 

1
6 

5 
6
5 

T
T 

1
8 

Mu
ham
ad 
Fi 

1 1 1 1 

4 

1
6 

3 
2
0 

T
T 

1
9 

Mu
h 
Arla
n 

1 1 1 1 

4 

1
6 

3 
2
0 

T
T 

2
0 

Md 
Mus
tova 

1 1 1 1 

4 

1
6 

3 2
0 

T
T 

2
1 

Nen
gsih 
Fe 

4 4 4 3 

14 

1
6 

5 8
0 

T 

2
2 

Nov
ita 
Purr
i 

2 2 4 1 

12 

1
6 

5 
7
0 

T 

2
3 

Nur
faizi 

4 3 3 3 
14 

1
6 

4 8
5 

T 

2
4 

Nur
hali
za F 

2 2 2 3 

9 

1
6 

3 6
5 

T
T 

2
5 

Nus
piah 

2 2 2 3 
9 

1
6 

3 6
5 

T
T 

2
6 

Ran
i 
Kur
ni 

2 1 2 2 

7 

1
6 

3 
5
0 

T
T 

2
7 

Reg
ina 

1 1 1 3 
6 

1
6 

3 4
5 

T
T 

2
8 

Riz
kika 
Apr
il 

1 1 1 2 

5 

1
6 

3 
4
0 

T
T 

2
9 

Roh
mat 

1 1 1 2 
5 

1
6 

3 4
0 

T
T 

Fu 
3
0 

Ros
iyah 

4 4 4 3 
15 

1
6 

5 9
0 

T 

3
1 

RT. 
Ma
ulid
i  

2 2 4 4 

12 

1
6 

6 
7
0 

T 

3
2 

San
dika 
Gu 

4 3 3 2 

12 

1
6 

6 7
0 

T 

3
3 

Sri 
De
wi 
R 

4 4 4 2 

14 

1
6 

6 
8
5 

T 

3
4 

Sult
on 
Sali
r 

2 2 4 4 

12 

1
6 

6 
7
5 

T 

3
5 

Sya
hrir 
Rai 

4 3 3 4 

14 

1
6 

6 8
0 

T 

 
Setelah observasi dilakukan, 

peneliti menganalisis dan mendiskusikan 
Setelah observasi dilakukan, peneliti 
menganalisis dan mendiskusikan hasil 
temuan berupa kelemahan-kelemahan 
proses pembelajaran. Hasil temuan 
tersebut diantaranya sebagai berikut : 
a. Pendekatan / metode yang digunakan 

pada saat pembelajaran kurang tepat. 
b. Dalam pembelajaran, tidak 

menggunakan media, sehingga siswa 
kurang tertarik dengan materi yang 
diajarkan. 

c. Hasil belajar siswa rendah, yaitu 
masih di bawah KKM yaitu 70 hal ini 
disebabkan karena permbelajaran 
kurang bermakna. 

Berdasarkan hasil diskusi, maka 
peneliti mencoba menerapkan pendekatan 
dengan modivikasi alat pembelajaran 
yaitu tongkat bambu sepanjang 2 meter. 
Pembelajaran dengan menggunakan 
pendekatan alat pembelajaran inilah yang 
akan digunakan pada siklus 1 dan siklus 2.  

 
2.1. Siklus I 
a. Data Perencanaan  

Siklus I merupakan proses 
pembelajaran dilaksanakan dalam 3 
pertemuan dengan, setiap pertemuan 2 
jam pelajaran (2 x 40 menit).  Pada 
pertemuan pertama dan dua untuk 
persiapan dan pelaksanaan tindakan 
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sedangkan pertemuan ketiga digunakan 
untuk melaksanakan tes siklus I. 
 Perencanaan kegiatan siklus 1 
dimulainya proses tindakan adalah sebagai 
berikut : 
1. Membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan 
modivikasi alat yaitu tongkat bambu. 

2. Menyusun dan membuat alat observasi 
siswa, lembar evaluasi siswa untuk 
mengetahui proses pembelajaran dan 
hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran penjas pada pokok 
bahasan lempar lembing. 

Hasil pra siklus diperoleh 
prosentase ketuntasan belajar sebesar  
25,71 % yaitu hanya 9 orang siswa yang 
sudah tuntas dan 26  orang lainnya belum 
tuntas. Hal ini menunjukan bahwa hasil 
belajar lempar lembing secara umum 
masih dibawah KKM yang ditetapkan 
yaitu 70.  

Berdasarkan data kegiatan dari pra 
siklus di identifikasi masalah, kemudian 
disepakati tindakan pembelajaran dengan 
menyusun serangkaian perencanaan antara 
lain :   
1) Menetapkan materi lempar lembing 

yang akan disampaikan kepada siswa.  
Menentukan alokasi pembelajaran dan 
disesuaikan dengan kegiatan KBM 
penjas 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (Terlampir)  

 
b. Paparan Data Pelaksanaan   

Pada tahap ini kegiatan yang 
dilaksanakan berdasarkan perencanaan, 
tindakan yang telah di tetapkan, yaitu 
melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan rencana pembelajaran yang telah 
dibuat. Fokusnya adalah upaya 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
materi teknik dasar lempar lembing. 
Strategi pembelajaran sudah mengacu 
pada pembelajaran yang menerapkan 
pendekatan media pembelajaran.  

Kegiatan belajar mengajar 
berlangsung seperti biasanya, dimulai dari 
tahap pendahuluan atau perencanaan, 
kegiatan inti dan penenangan.Keberadaan 
peneliti dan mitra peneliti lainnya 
diupayakan untuk tidak terlalu mencolok 
perhatian siswa. Adapun kegiatan 
pembelajarannya adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 4.2 

Proses Pembelajaran teknik dasar 
lempar lembing  

pada siklus I 
Kegiatan guru Kegiatan siswa 

1. Kegiatan 
Pendahuluan  

- presensi, apersepsi 
dan pemanasan 
- Memberikan 
motivasi dan 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti (45 
menit) 

 Eksplorasi 
Dalam kegiatan 
eksplorasi, 
guru: 
 Melakuka

n lempar 
dengan 
permaina
n  

 Elaborasi 
Dalam kegiatan 
elaborasi, guru: 
 Melakuka

n lempar 
lembing 
dengan 
bambu 

 Melakuka
n variasi 
teknik 
dasarlem
par 
dengan 
bambu 

 Konfirmasi 
 Dalam 
kegiatan 
konfirmasi, 
guru: 
 Guru 

bertanya 
jawab 
tentang 
hal-hal 
yang 
belum 
diketahui 
siswa  

 Guru 

1. Kegiatan 
Pendahuluan  

- Berbaris, berdoa, 
dan pemanasan 
 

2. Kegiatan Inti (45 
menit) 

 Eksplorasi 
Dalam 
kegiatan 
eksplorasi, 
siswa: 
 Melakuk

an 
lempar 
dengan 
bentuk 
permaina
n  

 Bermain 
dengan 
peratura
n yang 
dimodifi
kasi  

 Elaborasi 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi, 
siswa: 
 Melakuk

an 
lempar 
lembing 
dengan 
bambu  

 Melakuk
an 
variasi 
teknik 
dasarlem
par  

 Konfirmasi 
 Dalam 
kegiatan 
konfirmasi, 
siswa: 
 Siswa 

bertanya 
jawab 
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bersama 
siswa 
bertanya 
jawab 
melurusk
an 
kesalahan 
pemaham
an, 
memberik
an 
penguata
n  dan 
penyimpu
lan 
Melakuka
n tes 
untuk 
siklus I 
 
 

3. Kegiatan Penutup  
 Dalam kegiatan 

penutup, guru: 
 bersama-

sama 
dengan 
peserta 
didik 
dan/atau 
sendiri 
membuat 
rangkuma
n/simpula
n  
pelajaran; 

 melakuka
n 
penilaian 
dan/atau 
refleksi 
terhadap 
kegiatan 
yang 
sudah 
dilaksana
kan 
secara 
konsisten 
dan 
terprogra
m; 

 memberik
an umpan 
balik 
terhadap 
proses 
dan hasil 
pembelaj
aran. 

tentang 
hal-hal 
yang 
belum 
diketahui  

 Guru 
bersama 
siswa 
bertanya 
jawab 
melurusk
an 
kesalaha
n 
pemaha
man, 
memberi
kan 
penguata
n  dan 
penyimp
ulan 
Siswa 
melakuk
an tes 
lempar 
lembing 
untuk 
siklus I 
 

3. Kegiatan Penutup  
 Dalam kegiatan 

penutup, siswa: 
 Melakuk

an 
pendingi
nan 
Siswa 
bertanya 
sebagai 
evaluasi 

 
c. Paparan Data Hasil  

Pada kegiatan siklus 1, aktivitas 
siswa yang terlihat dalam pembelajaran.  
Setelah dilakukan analisis data diperoleh 
hasil belajar teknik dasar lempar lembing 
siswa seperti disajikan pada tabel 4.3 
berikut. 

 
Tabel 4.3 

Hasil Pembelajaran lempar lembing pada 
siklus I 

No  Nama  Data Awal  Data hasil  
Siklus I 

  Jumlah 
skor 

Nilai 
akhir 

Jumlah 
skor  

Nilai 
akhir  

1 Aas Ariska 7 50 14 85 
2 Anisah 5 40 14 85 
3 Asep Rifya 7 50 14 85 
4 Astri 

Liyana 4 20 7 50 

5 Bella And 7 50 7 50 
6 Dwiki  7 50 14 85 
7 Eggy 

Almira 9 65 12 75 

8 Fachrian  4 30 12 75 
9 Fitri Fariah 4 30 10 65 

10 Fitri Sadiah 4 30 10 65 
11 Fitria 

Fauzia 7 50 10 65 

12 Ikhsanul 
Haf 5 40 10 65 

13 M. Esa 7 50 10 65 
14 M. Reza 4 20 10 65 
15 Maulana  7 50 10 65 
16 Miftahul Ja 7 50 12 75 
17 Muchlis Ku 9 65 14 85 
18 Muhamad 

Fi 4 20 14 85 

19 Muh Arlan 4 20 7 50 
20 Md 

Mustova 4 20 7 50 

21 Nengsih Fe 14 80 14 85 
22 Novita Purri 12 70 12 75 
23 Nurfaizi 14 85 14 85 
24 Nurhaliza F 9 65 12 75 
25 Nuspiah 9 65 12 75 
26 Rani Kurni 11 70 14 85 
27 Regina 6 45 12 75 
28 Rizkika 

April 5 40 7 70 

29 Rohmat Fu 5 40 10 65 
30 Rosiyah 15 90 15 90 
31 RT. Maulidi  12 70 14 85 
32 Sandika Gu 12 70 14 85 
33 Sri Dewi R 14 85 14 80 
34 Sulton Salir 12 75 12 75 
35 Syahrir Rai 14 80 14 80 

 
Dari tabel dapat dijelaskan bahwa 

gambaran hasil belajar teknik dasar 
lempar lembing yaitu 32 orang mengalami 
peningkatan sebesar 90 %, dan 3 orang 
atau sebesar 10% tetap. Gambaran 
tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dari 
tabel di bawah ini : 
 

 
 



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA   
Volume IV, Nomor 1, 1 September 2018    ISSN- 2460-6650 

23 
 

Tabel 4.4. 
Status setelah pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I 
 

Status 
Kemampuan 

Jumlah 
Siswa 

Prosentase 

Meningkat 32 90 % 
Tetap 3 10 % 

Menurun - - 
Jumlah 35 100% 

 
d. Analisis dan Refleksi 

Dari uraian diatas dapat ditarik 
kesimpulan, bahwa sebagian siswa status 
kemampuannya mengalami peningkatan 
sebesar 90% atau 32 orang.  Hasil tersebut 
menurut penulis masih kurang dari 
harapan karena peningkatan perindividu 
masih ada yang berada dibawah KKM 
.Namun tetap berpeluang untuk 
ditingkatkan pada siklus berikutnya, 
sehingga target ketercapaian hasil yang 
ingin dicapai yaitu 100% yang mengalami 
peningkatan terwujud. Demikian juga 
dengan siswa yang belum mengalami 
peningkatan, juga mempunyai peluang 
yang sama untuk ditingkatkan pada siklus 
berikutnya., setelah dianalisis yaitu dalam 
melakukan gerakan lempar lembing 
kurang control, tergesa-gesa sehingga 
hasilnya kurang memuaskan. 
 
2.2. Siklus II 
a. Paparan data perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi pada 
pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, 
maka diadakanlah proses pembelajaran 
tindakan siklus kedua yaitu : 
1) Menetapkan materi pembelajaran 

dengan media pembelajaran bambu 
dengan perbaikan strategi 
pembelajaran  

2) Membuat rencana pembelajaran kedua 
dalam bentuk satuan rencana 
pembelajaran. (Terlampir) 
 
 
 

a. Paparan Data Pelaksanaan   
Pada tahap ini kegiatan yang 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan, 
tindakan yang telah di tetapkan, yaitu 
melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan rencana pembelajaran yang telah 
dibuat.Fokusnya adalah upaya 
meningkatkan hasil belajar teknik dasar 
lempar lembing dengan bambu. 

Kegiatan belajar mengajar 
berlangsung seperti biasanya, dimulai dari 
tahap pendahuluan atau perencanaan, 
kegiatan inti dan penenangan.Keberadaan 
peneliti dan mitra peneliti lainnya 
diupayakan untuk tidak terlalu mencolok 
perhatian siswa. Adapun kegiatan 
pembelajarannya adalah sebagai berikut 

 
Tabel 4.5 

Proses pembelajaran lempar lembingpada 
siklus II 

Kegiatan Guru Kegiatan siswa 
1. Kegiatan 
Pendahuluan  

- , presensi, 
apersepsi dan 
pemanasan 
- Memberikan 
motivasi dan 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

2. Kegiatan Inti (45 
menit) 

 Eksplorasi 
Dalam 
kegiatan 
eksplorasi, 
guru: 
 Melakuk

an 
lempar 
lembing 
langsung 
dengan 
bambu 
diserti 
dengan 
permaina
n 

 Elaborasi 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi, 
guru: 
 Melakuk

an 
lempar 
lembing 
dengan 
media 
bambu  

1. Kegiatan 
Pendahuluan  

- Berbaris, berdoa, 
pemanasan 

2. Kegiatan Inti (45 
menit) 

 Eksplorasi 
Dalam 
kegiatan 
eksplorasi, 
siswa: 
 Melakuk

an 
lempar 
lembing 
dena 
permaina
n  

 Elaborasi 
Dalam 
kegiatan 
elaborasi, 
siswa: 
 Melakuk

an 
lempar 
dengan 
bambu  

 Melakuk
an variasi 
teknik 
dasar 

 Konfirmasi 
 Dalam 
kegiatan 
konfirmasi, 
siswa: 
siswa bertanya 
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 Melakuk
an variasi 
teknik 
dasar 
lemapr 
lembing. 

 Konfirmasi 
 Dalam 
kegiatan 
konfirmasi, 
guru: 
 Guru 

bertanya 
jawab 
tentang 
hal-hal 
yang 
belum 
diketahui 
siswa  

 Guru 
bersama 
siswa 
bertanya 
jawab 
melurusk
an 
kesalaha
n 
pemaham
an, 
memberi
kan 
penguata
n  dan 
penyimp
ulan 

3. Kegiatan Penutup  
 Dalam kegiatan 

penutup, guru: 
 bersama-

sama 
dengan 
peserta 
didik 
simpulan   

 melakuka
n 
penilaian 
dan/atau 
refleksi 
terhadap 
kegiatan 
yang 
sudah 
dilaksana
kan  

jawab 
mengenai 
pemahaman 
materi  
tes siklus 2 

3. Kegiatan Penutup  
Pendinginan 

(Cooling down) 
 
 
 

 
c. Paparan Data Hasil  

Pada kegiatan siklus II, aktivitas 
siswa yang terlihat dalam pembelajaran.  
Setelah dilakukan analisis data diperoleh 
hasil belajar siswa seperti disajikan pada 
tabel 4.6 berikut. 

 
 
 

Tabel 4.6 
Hasil Pembelajaran lempar lembing pada 

siklus II 
No  Nama  Data Siklus I  Data hasil  

Siklus II 
  Jumlah 

skor 
Nilai 
akhir 

Jumlah 
skor  

Nilai 
akhir  

1 Aas Ariska 7 50 14 85 
2 Anisah 5 40 14 85 
3 Asep Rifya 7 50 14 85 
4 Astri Liyana 4 20 15 90 
5 Bella And 7 50 14 85 
6 Dwiki  7 50 14 85 
7 Eggy Almira 9 65 14 85 
8 Fachrian  4 30 16 100 
9 Fitri Fariah 4 30 16 100 

10 Fitri Sadiah 4 30 16 100 
11 Fitria Fauzia 7 50 14 85 
12 Ikhsanul Haf 5 40 16 100 
13 M. Esa 7 50 16 100 
14 M. Reza 4 20 16 100 
15 Maulana  7 50 16 100 
16 Miftahul Ja 7 50 16 100 
17 Muchlis Ku 9 65 16 100 
18 Muhamad Fi 4 20 15 95 
19 Muh Arlan 4 20 14 85 
20 Md Mustova 4 20 14 85 
21 Nengsih Fe 14 80 13 80 
22 Novita Purri 12 70 15 95 
23 Nurfaizi 14 85 14 85 
24 Nurhaliza F 9 65 15 95 
25 Nuspiah 9 65 13 80 
26 Rani Kurni 11 70 15 95 
27 Regina 6 45 14 85 
28 Rizkika April 5 40 15 95 
29 Rohmat Fu 5 40 13 80 
30 Rosiyah 15 90 15 95 
31 RT. Maulidi  12 70 14 85 
32 Sandika Gu 12 70 15 95 
33 Sri Dewi R 14 85 13 80 
34 Sulton Salir 12 75 15 95 
35 Syahrir Rai 14 80 13 80 

 
Dari tabel 4.6 dapat dijelaskan 

bahwa gambaran hasil belajar teknik dasar 
lempar lembing dengan bambu pada 
siklus 2 yaitu 35 orang mengalami 
peningkatan sebesar 100%.Gambaran 
tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dari 
tabel di bawah ini : 

 
Tabel 4.7. 

Status setelah pelakasanaan pembelajaran 
pada siklus II 

Status Kemampuan Jumlah 
Siswa 

Prosentase 

Meningkat 35 100 % 
Tetap - - 

Menurun - - 
Jumlah 35 100% 
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d. Analisis dan Refleksi 
Dari uraian diatas dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa gambaran proses 
pembelajaran yang fokus pada hasil 
belajar lempar lembing dengan 
menggunakan media bambu cukup 
memuaskan. Data hasil pelaksanaan 
tindakan pembelajaran siklus II 
mengalami peningkatan dari siklus 
sebelumnya, yaitu : 
1. Peserta didik dalam pembelajaran 

sudah aktif  
2. Antusias siswa mengikuti 

pembelajaran membaik 
3. Nilai KKM sesuai dengan yang 

diharapkan. 
4. Kepada peserta didik yang mengalami 

kesulitan sudah membaik. 
Dari dua rangkaian siklus 

pembelajaran yang berfokus pada 
peningkatan hasil belajar lempar lembing 
sudah cukup dirasakan oleh peneliti 
dengan melihat rata-rata 100% meningkat. 
Sehingga refleksi ini diperoleh 
kesimpulan bahwa hasil belajar teknik 
dasar lempar lembing siswa sudah baik 
dari sebelum diberikan perlakuan 
sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus 
berikutnya. 

 
B. Pembahasan 

Berdasarkan temuan yang 
diperoleh dari kegiatan penelitian yang 
telah dilakukan diketahui bahwa 
pendekatan dengan modifikasi tongkat 
bambu ternyata berpengaruh terhadap 
hasil belajar teknik dasar lempar lembing 
pada siswa kelas VII MTs Nurul Falah 
Tunjung Ketug. 
1. Hasil Evaluasi hasil belajar teknik dasar 
lempar lembing  
a. Siklus I 

Pada siklus ini, guru sudah 
memperbaiki cara pembelajarannya 
dengan menggunakan media 
pembelajaran, sehingga pada siklus ini 
mengalami peningkatan, hal ini 
dikarenakan dalam proses pembelajaran 

tentang materi teknik dasar lempar 
lembing mencoba menggunakan 
pendekatan modifikasi lembing. Pada 
awal pembelajaran guru mencoba 
melakukan tanya jawab dengan siswa 
untuk menghubungakan pengetahuan awal 
siswa dengan konsep pembelajaran yang 
akan dipelajari. Pada siklus ini siswa 
sudah mulai terlihat aktif, akan tetapi 
masih banyak siswa yang masih kurang 
aktif dalam pembelajaran sehingga 
dijadikan sebagai bahan perbaikan.  

Menurut Priyanto (2005), untuk 
bisa merealisasikan pembelajaran 
tentunya membutuhkan pemahaman oleh 
guru tentang pendekatan ini serta sarana 
dan prasarana yang menunjang 
pelaksanaannya. Guru belum bisa 
mengelola waktu dengan baik dan banyak 
waktu yang terbuang saat pengamatan 
karena siswa masih sering meminta 
bimbingan dalam mengerjakan langkah-
langkah pengamatan.  
b. Siklus 2 

Pada siklus ini siswa secara 
individu mengalami peningkatan, 
dikarenakan pada tahap ini hampir semua 
siswa sudah memahami teknik dasar 
lempar lembing, hal ini terlihat dari 
berbagai aktivitas siswa diantaranya 
merespon jawaban dari pertanyaan guru.  
Peningkatan tersebut dikarenakan adanya 
keterlibatan siswa selama proses 
pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Hamalik (2003) yang 
mengemukakan “bahwa dengan adanya 
aktivitas siswa maka pengajaran dapat 
diselenggarakan secara realistis dan 
konkret sehingga mengembangkan 
pemahaman dan kemampuan berpikir 
kritis siswa”. 

 
C. Jawaban Hipotesis Tindakan 

Setelah dilaksanakan penelitian 
tindakan kelas di kelas VII dalam materi 
teknik dasar lempar lembing, yang 
dilaksanakan dari siklus satu hingga siklus 
II, maka hipotesis tindakan penggunaan 
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pendekatan modifikasi lembing dalam 
meningkatkan hasil belajar teknik dasar 
lempar lembing pada siswa kelas VII di 
MTs Nurul Falah Tunjung Ketug dapat di 
terima. 

 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan tentang upaya meningkatkan 
hasil belajar teknik dasar lempar lembing 
dengan menggunakan modifikasi lembing, 
dapat dikemukakan kesimpulan berikut:  
1. Penerapan modifikasi lembing dapat 

meningkatkan hasil belajar lempar 
lembing di kelas VII MTs Nurul Falah 
Tunjung Ketug 

2. Penerapan modifikasi lembing dapat 
meningkatkan kegiatan pembelajaran 
lempar lembing di kelas VII MTs 
Nurul Falah Tunjung Ketug. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Arikunto, Suharsimi. 2002. Evaluasi 

Pendidikan. Jakarta: Bumi 
Aksara1998. Prosedur Penelitian 
Suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta:Rineka Cipta. 

 
Aip Syaifuddin(1992). Keterampilan 

Atletik. Jakarta. 
 
Depdiknas, 2001, KBK: KompetensiDasar 

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani 
untuk SD, Jakarta: Balitbang-
Depdiknas. 

 
Dirjen Olahraga, 2002, Kumpulan 

Permainan Olahraga Tradisional, 
Jakarta: Ditjen Olahraga, 
Depdiknas. 

 
Depdikbud 1994.Kamus Besar Bahasa 

Indoneasia, Jakarta Balai Pustaka 
1995 Tes Kesegaran Jasmani 
Indonesia untuk Anak Umur 10 – 12 

Tahun, Jakarta :Pusat Kesegaran 
jasmani dan Rekreasi 

 
Harsono. 1988. Aspek-aspek Psikologi 

dalam Coaching. Jakarta: CV. 
Tambak 

 
International Amateur Athletic 

Federation.1996. Pengenalan 
Kepada Teori Pelatihan. Jakarta 

 
Jarver, Jess. 1982. Belajar dan Berlatih 

Atletik. Bandung. Pionir. 
 
Kosasih. 1985. Pembelajaran Atletik. 
 
Muhadi. 199/1992. Pendidikan Jasmani. 

Jakarta: Depdikbud.   Dirjendikti. 
Proyek Pembinaan Tenaga 
Kependidikan 

 
M. sajoto , 1993. Pendekatan 

Keterampilan atletik. Jakarta 
 
-----------.(2000). Panduan Kepelatihan. 

Jakarta: KONI 
 
RusliLutan, 1988 Belajar Ketrampilan 

Motorik, Jakarta :Balai Pustaka 
 
Sudjana, M.A (1992). Metoda Statistika. 

Bandung: Tarsito 
 
Singgih Santoso, 2005, Ststistik 

Parametrik, Jakarta ,PTElex Media 
Komputindo 

 
Soekarman, R, 1989, Perkembangan 

ketrampilan pada Anak dan Remaja; 
Makalah. Ujung Pandang 
Simposium Nasional 

 
Sugiyono. 2003. Statistika Untuk 

Penelitian. Bandung: Alfabeta 



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA   
Volume IV, Nomor 1, 1 September 2018    ISSN- 2460-6650 

27 
 

 
POTENSI KEPRIBADIAN DALAM ISLAM 

 
Eman Supriatna 

 
STKIP Mutiara Banten 

 
 
ABSTRAK 

 
Pada dasarnya teori kepribadian tidak dapat dipisahkan dari ilmu psikologi yang 

disusun sebagai upaya untuk memahami manusia. Sebagai hasil karya buah pemikiran 
manusia, sehingga dalam penyajiannya tidak bisa luput dari pengaruh faktor-faktor 
subjektif penyajinya. Harus diakui bahwa dalam menyusun sebuah teori tentang 
kepribadian bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, hal ini tidak terlepas dari beragamnya 
pemahaman tentang kepribadian tersebut, dari pemahaman sehari-hari sampai kepada 
pemahaman yang dibangun dengan pendekatan psikologis dengan berbagai corak. 
Berhubungan dengan kepribadian tersebut, dalam makalah ini, akan dibahas tentang 
kepribadian tersebut, mulai dari definisi kepribadian, tipologi kepribadian, potensi dan 
aspek pembentukan kepribadian tersebut, tidak hanya sampai disitu saja dalam 
pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai konsep, struktur dan dinamika 
kepribadian dalam analisa psikologi Islam, yang mencoba mengungkap perbedaan 
pandangan yang mendasar terhadap pemahaman kepribadian tersebut antara psikologi 
Islam dengan psikologi lainnya. 
 
Kata Kunci : Kepribadian Muslim 
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PENDAHULUAN 
 
Kepribadian merupakan dimensi 

yang terdapat dalam diri manusia yang 
berpotensi untuk dibentuk. Dalam 
pembentukannya tentunya dipengaruhi 
banyak hal. Mengenai faktor 
pembentukan kepribadian tersebut, 
Syarkawi mengelompokkannya kepada 
factor internal dan eksternal. Faktor 
internal adalah faktor yang berasal dari 
dalam diri orang itu sendiri. Faktor 
internal ini biasanya merupakan faktor 
genetis atau bawaan. Faktor genetis 
maksudnya adalah faktor yang berupa 
bawaan sejak lahir dan merupakan 
pengaruh keturunan dari salah satu sifat 
yang dimiliki oleh salah satu orang tuanya 
atau bisa jadi gabungan atau kombinasi 
dari sifat kedua orang tuanya. Faktor 
eksternal adalah faktor yang berasal dari 
luar orang tersebut. Faktor eksternal ini 
biasanya merupakan pengaruh yang 
berasal dari lingkungan seseorang mulai 
dari lingkungan terkecilnya, yakni 
keluarga, teman tetangga, sampai dengan 
pengaruh dari berbagai media audiovisual 
seperti TV dan VCD, atau media cetak 
seperti koran, majalah dan lain sebagai.1 

 
Pada dasarnya pembentukan 

kepribadian tersebut meliputi aspek psikis 
dan fisik. Mengenai aspek fisik tersebut, 
pembentukannya dapat dilihat dari bentuk 
fisik yang berkembang dari hari ke hari, 
dan hal itu dapat dilihat secara jelas. 
Namun sebaliknya yang terjadi pada 
aspek psikis yang secara notabene tidak 
dapat dilihat dengan kasat mata. 
Walaupun demikian pembentukan 
kepribadian secara fisik dapat dilakukan 
melalui proses oleh raga, mengkonsumsi 
makanan sehat dan lainnya. Sedangkan 
pembentukan kepribadian yang bersifat 
psikis dapat dilakukan dengan proses 
belajar, seperti pembentukan kognisi 

                                                           
1Ibid h. 46-47  

dapat dibentuk dengan cara berhitung, dan 
menghapal, pembentukan sikap dapat 
diberikan melalui nasehat-nasehat, 
ceramah-ceramah agama dan suri 
tauladan.2 

 
AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG 
POTENSI KEPRIBADIAN 
 
1. QS. Al-Anfal Ayat 22 

 

                

         

Artinya: Sesungguhnya Binatang 
(Makhluk) yang seburuk-buruknya pada 
sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak 
dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun. 
Maksudnya : manusia yang paling buruk 
di sisi Allah ialah yang tidak mau 
mendengar, menuturkan dan memahami 
kebenaran. 

 
Penyebutan ini disandangkan 

kepada mereka yang tidak mau 
mendengarkan dan menghayati petunjuk 
Allah merupakan perumpamaan mereka 
yang sudah disejajarkan dengan hewan 
yang derajatnya hina bahkan ditambah 
dengan lafal ش���ر   (jelek) memberikan 
makna ‘hewan yang buruk. Tentu 
sandingan ini penghinaan terhadap mereka 
yang mendengar perintah kebenaran tetapi 
berpaling dari kebenaran itu seolah-olah 
mereka tidak mendengar pula. Tentu hal 
ini disamakan seperti hewan yang 
memiliki alah indra pendengar namun alat 
indra itu tidak mampu memahami bahkan 
berpaling dari apa yang telah dikabarkan.3 

 
Khithab (sasaran) yang dituju oleh 

Allah dalam ayat 22 ini terhadap dua 
golongan, yakni : 

                                                           
2Qurais Shihab, Membumikan Al-Quran, 

Bandung, Mizan 1994 h. 27-30 
3Ibid h. 31-33  
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1. Sebagaimana  yang dijabarkan 
oleh Ibn Ishak bahwa ayat 22 ini 
Allah tujukan untuk orang-orang 
munafik yang menampakkan 
keimanannya tetapi dalam hatinya 
tersembunyi kekufuran. Mereka 
pura-pura bisa mendengar namun 
pada kenyataannya mereka dungu 
sehingga tidak bisa memahami dan 
merenunginya, apalagi 
mengamalkannya. 

2. Orang-orang kafir yang 
memberontak dan selalu 
melakukan penyelewengan-
penyelewengan terhadap firman-
firmanNya. 
 

2. QS. Al-Mulk Ayat 10 
 

                     

        

Artinya : dan mereka berkata: 
"Sekiranya Kami mendengarkan atau 
memikirkan (peringatan itu) niscaya 
tidaklah Kami Termasuk penghuni-
penghuni neraka yang menyala-nyala". 

 
Mengakui ketidaklayakan 

mendapat petunjuk. Mereka singkirkan 
jalan-jalan petunjuk yaitu mendengar apa 
yang Allah turunkan dan apa yang dibawa 
para rasul serta akal yang bermanfaat bagi 
pemiliknya, yang mengarahkannya kepada 
hakikat segala sesuatu, mengutamakan 
kebaikan, membuat berhenti terhadap 
semua yang berakibat buruk, sehingga 
mereka tidak memiliki pendengaran dan 
akal lagi. Berbeda dengan orang-orang 
yang yakin dan berilmu; orang-orang yang 
jujur dan beriman, mereka perkuat 
keimanan mereka dengan dalil-dalil yang 
sam’i (naqli), mereka dengar semua yang 
datang dari Allah dan yang dibawa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
dengan mengilmuinya dan 

mengamalkannya. Demikian pula mereka 
perkuat iman mereka dengan dalil-dalil 
‘aqli (akal) sehingga mereka dapat 
mengetahui mana petunjuk dan mana 
kesesatan, mana yang baik dan mana yang 
buruk, mana yang indah dan mana yang 
jelek, maka Mahasuci Allah yang telah 
memberikan karunia-Nya kepada siapa 
yang Dia kehendaki dan menelantarkan 
siapa yang tidak layak memperoleh 
kebaikan.4 

 
3. QS. Al-Qiyamah : 2 

 

                

Artinya : dan aku bersumpah dengan jiwa 
yang Amat menyesali (dirinya sendiri). 

 
Maksudnya, jika ia berbuat kebaikan 

ia menyesal mengapa tidak berbuat lebih 
banyak, apalagi kalau ia berbuat 
kejahatan. Jawaban (isi) terhadap sumpah 
tersebut adalah, “Kamu pasti akan 
dibangkitkan.” Dinamakan jiwa tersebut 
dengan ‘lawwamah’ karena keadaan jiwa 
tersebut yang selalu menyesali dirinya, 
tidak tetapnya berada di atas satu keadaan. 
Di samping itu, ketika mati jiwa itu 
menyesali perbuatannya. Bahkan jiwa 
orang mukmin menyalahkan dirinya 
ketika di dunia karena apa yang 
dilakukannya berupa sikap meremehkan, 
kurang memenuhi hak, lalai Dan 
sebagainya.5 

 
4. QS. Al-Fajr Ayat 27-30 

                          

                  

            

                                                           
4http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-

al-mulk-ayat-1-11.html#sthash.FviaSttx.dpuf 
5http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-

al-qiyamah-ayat-1-15.html#sthash.lqQy1BS1.dpuf  
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27. Hai jiwa yang tenang. 
28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan    
      hati yang puas lagi diridhai-Nya. 
29. Maka masuklah ke dalam jama'ah  
      hamba-hamba-Ku, 
30. masuklah ke dalam syurga-Ku. 

 
Siapa yang dimaksud dengan 

orang yang berjiwa tenang dalam ayat ini? 
Ada beberapa penjelasan. Menurut Ibnu 
Abbas, dia adalah al-muthmainnah bi 
tsawâbil-Lâh (jiwa yang tenteram dengan 
pahala Allah); juga bermakna jiwa yang 
mukmin. Al-Hasan menafsirkannya 
sebagai al-mu’minah al-mûqînah (jiwa 
yang mukmin dan yakin). Athiyah 
berpendapat, ia adalah jiwa yang ridha 
terhadap qadha Allah. Dikemukakan al-
Khazin, yang dimaksud dengannya adalah 
jiwa yang teguh di atas iman dan 
keyakinan, membenarkan apa yang 
difirmankan Allah SWT, meyakini Allah 
SWT sebagai Tuhannya, serta tunduk dan 
taat terhadap perintah-Nya. Ibnu Jarir ath-
Thabari memaknainya sebagai orang yang 
tenteram dengan janji Allah SWT yang 
disampaikan kepada ahli iman di dunia 
berupa kemuliaan bagi dirinya di akhirat, 
kemudian dia membenarkan janji itu.6 
Abu Hayyan al-Andalusi menyatakan, al-
muthmainah adalah al-âminah (orang 
yang aman dan tenteram) tidak diliputi 
oleh ketakutan dan kekhawatiran; atau 
tenteram dengan kebenaran dan tidak 
dicampuri dengan keraguan. 
 
 
5. QS. Al-Syams Ayat 7-10 

 

                   

                        

             

                                                           
6http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-

al-Fajr-ayat-27-30.html#sthash.lqQy1BS1.dpuf  

7. dan jiwa serta penyempurnaannya  
     (ciptaannya), 
8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa   
    itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 
9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang  
    mensucikan jiwa itu, 
10. dan Sesungguhnya merugilah orang  
     yang mengotorinya. 

 
Jika dicermati ayat ini akan 

ditemukan bahwa diri manusia diberi 
sebuah potensi oleh Allah. Potensi itu 
tidak diberikan kepada makhluk lain 
selain manusia. Bahkan, potensi itu tidak 
diberikan kepada makhluk sebesar 
matahari, bulan, siang, malam, langit 
ataupun bumi.7 

 
Potensi yang dimaksud dalam 

bahasa ayat ini adalah ilham. Hamka 
memahami ilham dalam ayat ini dengan 
petunjuk yang diberikan kepada manusia 
untuk mengetahui mana yang baik dan 
mana yang buruk. Ia berupa potensi yang 
diberikan kepada manusia untuk 
menentukan pilihan. Pilihan itu hanya ada 
dua yaitu fujur yang akan menghantarkan 
kepada kesengsaraan dan hal-hal celaka 
lainnya. Pilihan lain adalah taqwa yang 
akan membawa manusia kepada 
kebahagiaan dan keselamatan. Ini juga 
sebagai bukti kecintaan Allah kepada 
Hambanya. Sebagaimana juga disebutkan 
oleh surat al-Balad ayat 10  َِوھََدْینَاهُ النَّْجَدْین 
(dan Kami telah menunjukkan kepada 
manusia dua jalan mendaki). 

 
Al-Zamakhsyari memahami ilham 

pada ayat ini adalah berupa potensi yang 
diberikan Allah kepada diri manusia untuk 
memahami dan memikirkan bahwa ada 
yang baik dan ada yang buruk. Dan ilham/ 
potensi itu sekaligus memungkinkan 
manusia untuk menentukan pilihan di 
antara kedua hal itu. Hal itu ditunjukkan 

                                                           
7http://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-

al-Syam-ayat-7-10.15.html#sthash.lqQy1BS1.dpuf  
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oleh ungkapan ayat selanjutnya yang 
mengatakan bahwa yang beruntung adalah 
orang yang membersihkan jiwanya dan 
merugilah orang yang mengotori jiwanya. 
Membersihkan jiwa dengan cara 
mengikuti taqwa, dan mengotori jiwa 
dengan cara mengikuti fujur.8 

 
Kekotoran yang paling berbahaya 

bagi jiwa adalah menyekutukan Tuhan 
dengan yang lain, mendustakan kebenaran 
yang disampaikan Rasul, atau bersifat 
hasad-dengki kepada sesama manusia, 
benci dendam, sombong, angkuh dan lain-
lain.  

 
PENUTUP 
Kesimpulan 

 
Kepribadian merupakan dimensi 

yang terdapat dalam diri manusia yang 
berpotensi untuk dibentuk. Dalam 
pembentukannya tentunya dipengaruhi 
banyak hal. Mengenai faktor 
pembentukan kepribadian tersebut, Pada 
dasarnya pembentukan kepribadian 
tersebut meliputi aspek psikis dan fisik. 
Mengenai aspek fisik tersebut, 
pembentukannya dapat dilihat dari bentuk 
fisik yang berkembang dari hari ke hari, 
dan hal itu dapat dilihat secara jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8Agus Sujanto, Psikologi kepribadian. 

Jakarta Bumi Aksara 2009 h. 87-89 
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PENGARUH LATIHAN LONCAT KATAK TERHADAP HASIL LOMPAT JAUH 

GAYA JONGKOK SISWA PUTRA KELAS V SD NEGERI KADUBERA 1 
KECAMATAN PICUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN  

 
Septi Citra Permana 

Asdi 
 

STKIP Mutiara Banten 
 

ABSTRAK 
Keterampilan siswa SD Negeri Kadubera 1 dalam melakukan lompat jauh masih 

belum optimal, sehingga perlu adanya program latihan untuk meningkatkan keterampilan 
lompat jauh siswa, salah satunya menggunakan latihan loncat katak. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh latihan loncat katak 
terhadap keterampilan lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri Kadubera 
1 Kecamatan Picung Kabubaten Pandeglang.  

Penelitian ini merupakan penlitian eksperimen dengan desain one group pretest-
posttest design. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa putra kelas V SD 
Negeri Kadubera 1 yang berjumlah 32 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 
tes lompat jauh. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil tes awal (pre test) dan tes 
akhir (post test). Teknik analisis data yang digunakan adalah paired sampel t test. Dari 
hasil perhitungan diperoleh hasil nilai t hitung sebesar -10,805 dan nilai t tabel 2,039. 
dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka Ho di tolak dan Ha diterima 
yaitu 10,805 > 2,039 pada taraf kepercayaan 95% dengan df = 31.  

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menerima 
hipotesis Ha, yang artinya Ada pengaruh Latihan Loncat Katak Terhadap Keterampilan 
Lompat Jauh Gaya Jongkok Siswa Putra Kelas V SD Negeri Kadubera 1 Kecamatan 
Picung Kabupaten Pandeglang. 

 

Kata Kunci : Loncat Katak, Lompat Jauh Gaya Jongkok. 
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PENDAHULUAN 
Melompat adalah salah satu bagian 

dari olahraga atletik. Dalam olahraga 
atletik dikenal beberapa jenis nomor 
lompat yaitu lompat jauh, lompat jangkit 
atau lompat tiga, lompat tinggi dan lompat 
galah. Keempat jenis nomor lompat ini 
selalu dilombakan dalam kejuaraan 
nasional, regional ataupun internasional. 
Sebagai nomor lompat yang selalu 
dilombakan, keempat jenis lompat ini 
harus selalu dibina dan dikembangkan 
prestasinya sedini mungkin. Artinya 
pembinaan harus dimulai dari usia dini. 
Oleh karena itu melalui pengembangan 
dan pembinaan masyarakat, olahraga 
wajib diajarkan di sekolah-sekolah dari 
Sekolah Tingkat Dasar, Sekolah Tingkat 
Pertama dan Sekolah Tingkat Menengah. 
Olahraga atletik merupakan salah satu 
mata pelajaran yang diajarkan pada siswa 
di Sekolah Dasar (SD) sesuai dengan 
materi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) standar kompetensi 
Sekolah.  

Pengalaman penulis sebagai 
tenaga pengajar serta pengamatan di 
lapangan terhadap prestasi lompat jauh di 
tingkat SD kurang berhasil, kemungkinan 
strategi dan metode pembelajaran yang 
digunakan tidak dapat membantu usaha 
untuk meningkatkan prestasi baik ketika 
belajar di SD maupun ketika mengikuti 
perlombaan di luar SD, di samping faktor 
yang lain. Dalam usaha meningkatkan 
tinggi lompatan untuk mencapai jarak 
yang maksimal, dapat dilakukan dengan 
berbagai strategi. Digunakannya strategi 
dan pola latihan dengan meningkatkan 
kekuatan  otot tungkai, agar lompatan 
menjadi lebih tinggi dan maksimal yang 
berguna untuk mencapai jarak lompatan 
yang lebih baik.  

Selama ini prestasi lompat jauh 
khususnya untuk siswa putra kelas V di 
SD Negeri Kadubera 1 belum 
mendapatkan hasil yang baik, sehingga 
diperlukan pembinaan yang lebih serius. 

Hal ini disebabkan 1) anak tidak tertarik 
dengan lompat jauh; 2) penerapan metode 
yang belum tepat; 3) penggunaan materi 
latihan yang belum sesuai dan maksimal. 
Dampak dari itu tentunya akan 
mempengaruhi hasil prestasi peserta didik 
yang semestinya dapat ditingkatkan secara 
optimal. Kondisi tersebut dapat dilihat 
dari belum tercapainya prestasi yang di 
inginkan,di karenakan selalu gagal dalam 
mengikuti perlombaan yang di ikuti. 

Untuk melakukan gerakan awalan, 
tumpuan atau tolakan,melayang, serta 
mendarat di bak pasir, diperlukan kondisi 
fisik yang baik diantaranya: kecepatan, 
ketepatan, kelenturan, koordinasi gerak, 
teknik awalan, gaya melayang, panjang 
tungkai, kekuatan otot tungkai, daya ledak 
serta kemampuan menguasai teknik untuk 
melakukan gerakan lompat jauh tersebut 
dengan cepat, tepat, luwes dan lancar. 
Komponen-komponen tersebut saling 
mempengaruhi, sehingga di dalam 
pelaksanaannya harus dilakukan secara 
selaras dan harmonis untuk memperoleh 
hasil yang maksimal.  

Kekuatan otot tungkai adalah salah 
satu unsur penting dalam mencapai 
lompatan yang maksimal, sehingga perlu 
dilatih secara rutin dan teratur. Kekuatan 
otot tungkai dapat dilakukan dengan 
latihan loncat katak, loncat  naik turun 
bangku, latihan loncat antar kotak 
bertingkat dan lain-lain. Gerakan loncat 
katak adalah gerakan meloncat-loncat 
dengan dua kaki ke depan. Gerakan-
gerakan tersebut akan menunjang terhadap 
kemampuan dalam lompat jauh. 
 
KAJIAN TEORI 
1. Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani pada hakikatnya 
adalah proses pendidikan yang 
memanfaatkan aktifitas fisik untuk 
menghasilkan perubahan holistik dalam 
kualitas individu, baik dalam hal fisik, 
mental, serta emosional. Pendidikan 
jasmani juga digunakan sebagai media 
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bagi penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan. Menurut (Ibrahim, 2003: 1) 
Pendidikan jasmani pada dasarnya 
merupakan suatu upaya pendidikan yang 
dilakukan terhadap anak-anak agar 
mereka dapat bergerak dan belajar melalui 
gerak, serta berkepribadian yang tangguh, 
sehat jasmani dan rokhani. Selanjutnya 
menurut (Kemen diknas, 2013 : 3) 
Pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan merupakan bagian integral dari 
pendidikan secara keseluruhan, bertujuan 
untuk mengembangkan aspek kebugaran 
jasmani, keterampilan gerak, keterampilan 
berfikir kritis, keterampilan sosial, 
penalaran, stabilitas emosional, tindakan 
moral, aspek pola hidup sehat dan 
pengenalan lingkungan bersih melalui 
aktivitas jasmani,  olahraga dan kesehatan 
terpilih yang direncanakan secara 
sistematis dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan nasional. 

Salah satu fungsi pendidikan 
jasmani adalah mengajarkan dan 
mengembangkan psikomotorik atau gerak 
dasar. Menurut Amung Ma’mun dan 
Yudha M. Saputra (2000 : 20) 
kemampuan gerak dasar merupakan 
kemampuan yang biasa siswa lakukan 
guna meningkatkan kualitas hidup. 
Selanjutnya masih menurut Amung 
Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000 : 
20) menyatakan bahwa kemampuan gerak 
dasar di bagi menjadi tiga kategori yaitu : 
a. Kemampuan Gerak Lokomotor 

Kemampuan gerakan lokomotor 
adalah gerakan memindahkan tubuh dari 
satu tempat ke tempat lain atau untuk 
mengangkat tubuh ke atas seperti lompat 
dan loncat. Kemampuan gerak lainnya 
adalah seperti berjalan, berlari, skipping, 
melompat, meluncur dan lari seperti kuda 
berlari (gallop). 
b. Kemampuan Gerak  Non 

Lokomotor 
Kemampuan gerakan non 

lokomotor adalah gerakan gerakan yang 
dilakukan di tempat, seperti menekuk dan 

meregang, mendorong dan menarik, 
mengangkat dan menurunkan, melipat dan 
memutar, mengocok, melingkar, 
melambungkan dan lain-lain. 
c. Kemampuan Gerak  Manipulatif 

Kemampuan gerakan manipulatif 
dikembangkan ketika anak tengah 
menguasai macam-macam objek. 
Kemampuan manipulatif lebih banyak 
melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian 
lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. 
Seperti gerakan mendorong (melempar, 
memukul, menendang), gerakan 
menerima (menangkap) dan gerakan 
memantul-mantulkan bola atau 
menggiring bola. 

Berdasarkan uraian teoritis di atas, 
peneliti beranggapan bahwa penelitian 
yang di lakukan termasuk ke dalam gerak 
lokomotor. Karena seperti yang di uraikan 
di atas bahwa gerakan lokomotor adalah 
gerakan memindahkan tubuh dari satu 
tempat ke tempat lain atau untuk 
mengangkat tubuh ke atas seperti lompat 
dan loncat.  
2. Pengertian Lompat Jauh 

Lompat jauh adalah suatu aktivitas 
gerakan yang dilakukan di dalam 
lompatan untuk mencapai lompatan yang 
sejauh-jauhnya. Gerak lompat jauh 
merupakan gerakan dari perpaduan antara 
kecepatan (speed ), kekuatan (strength ), 
kelenturan ( flexibility ), daya tahan ( 
endurance ), ketepatan (acuration ) 
(Moccasport, 2009: 2). Lompat jauh 
adalah hasil dari kecepatan horizontal 
yang dibuat sewaktu awalan dengan daya 
vertikal yang dihasilkan dari kekuatan 
kaki tolak (Ballesteros dalam Ade 
Mardiana, dkk, 2009: 2.58). Lompat jauh 
suatu bentuk gerakan melompat 
mengangkat kaki ke atas ke depan dalam 
upaya membawa titik berat badan selama 
mungkin di udara  (melayang di udara) 
yang dilakukan dengan cepat dengan jalan 
melakukan tolakan pada satu kaki untuk 
mencapai jarak yang sejauh-jauhnya (Aip 



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA   
Volume IV, Nomor 1, 1 September 2018    ISSN- 2460-6650 

35 
 

Syaifudin dalam Hadi Marwanto, 2007: 
13). 

Gerakan lompat jauh terdiri atas: 
awalan, menolak, melompat, melayang 
serta mendarat di bak pasir. Kaki yang 
digunakan untuk menumpu adalah kaki 
yang terkuat. Untuk dapat melompat 
dengan kuat dan baik diperlukan 
penguatan otot-otot kaki, bentuk gerakan 
yang benar, disertai minat dan kemauan 
yang besar (Tri Hananto Budi Santoso, 
dkk, 2007: 21). Prinsip dasar lompat jauh 
adalah membangun awalan yang secepat-
cepatnya dan melakukan tolakan yang 
sekuat-kuatnya ke arah depan-atas dengan 
satu kaki untuk meraih ketinggian yang 
optimal saat melayang sehingga 
menghasilkan jarak lompatan yang sejauh-
jauhnya (Ade Mardiana, dkk, 2009: 2.58). 
Sasaran lompat jauh adalah untuk 
mencapai jarak lompatan sejauh mungkin 
ke sebuah letak pendaratan atau bak 
lompat. Jarak lompatan diukur dari papan 
tolakan sampai batas terdekat dari letak 
pendaratan yang dihasilkan oleh bagian 
tubuh. Berikut adalah gambar lapangan 
lompat jauh : 

 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar 2.1  

Lapangan lompat jauh 
(http://www.kawandnews.com/2015/09) 

 
Dalam lompat jauh terdapat 

beberapa macam gaya yang umum 
dipergunakan oleh para pelompat, yaitu 
gaya jongkok (tuck), gaya menggantung 
(hand style) dan gaya jalan di udara 
(walking in the air). Perbedaan antara 
gaya lompatan yang satu dengan yang 
lainnya, ditandai oleh keadaan sikap 
badan pada waktu melayang di udara (Aip 

Syarifuddin, 1992 : 93). Jadi mengenai 
awalan, tumpuan, melayang dan 
mendarat, bahwa ketiga gaya tersebut 
prinsipnya sama. Salah satu gaya yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
gaya jongkok. Disebut gaya jongkok 
karena gerak dan sikap badan sewaktu di 
udara menyerupai orang jongkok. (Tamsir 
Riyadi, 1985 : 98).  

Dibandingkan dengan gaya lompat 
jauh yang lain, lompat jauh gaya jongkok 
dianggap mudah dipelajari. “Lompat jauh 
gaya jongkok merupakan gaya yang 
paling mudah dilakukan terutama bagi 
anak-anak sekolah dan gaya yang paling 
mudah untuk dipelajari” Aip Syarifuddin, 
(1992: 93). Lompat jauh gaya jongkok 
dianggap mudah karena tidak banyak 
gerakan yang harus dilakukan pada saat 
melayang di udara, jika dibandingkan 
dengan gaya lainnya. Namun ada salah 
satu hal yang harus diperhatikan agar gaya 
pada saat melayang dapat dilakukan 
dengan benar yaitu pada gaya jongkok 
terletak pada saat membungkukkan badan 
dan menekuk kedua lutut serta 
menjulurkan kedua kaki ke depan dengan 
kedua lengan tetap ke depan untuk 
mendarat. 

Menurut Engkos Kosasih (1985 : 
67) bahwa lompat jauh adalah lompat 
untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya yang 
mempunyai 4 unsur gerakan yaitu awalan, 
tolakan, sikap badan ketika di udara, sikap 
badan saat jatuh atau mendarat. 

 
3. Teknik Lompat Jauh 

3.1. Awalan 
Awalan merupakan tahap pertama 

dalam lompat jauh. Tujuan awalan adalah 
untuk mendapatkan kecepatan maksimal 
pada saat akan melompat dan membawa 
pelompat pada posisi yang optimal untuk 
tolakan. 

Awalan adalah gerakan-gerakan 
permulaan dalam bentuk lari untuk 
mendapatkan kecepatan pada waktu akan 
melakukan tolakan/lompatan, jarak 
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awalan yang bisa dan umum digunakan 
oleh para pelompat (atlet) yang sudah 
berpengalaman dalam perlombaan lompat 
jauh adalah  30 – 45 m. Akan tetapi untuk 
pemula jarak larinya cukup 20-25 m saja  
tergantung pada kemampuan yang 
bersangkutan (Jess Jarver, 2012 : 25). 
Karena usia anak SD yang masih sangat 
muda dan belum berpengalaman sehingga 
bisa dikatakan sebagai pemula, maka 
untuk jarak lari atau awalannya dalam 
penelitian ini cukup antara 15-20 meter 
saja atau di sesuaikan dengan 
kemampuannya. . Awalan harus dilakukan 
dengan secepat-cepatnya dan jangan 
merubah langkah saat melakukan tolakan. 
Untuk awalan pada lompat jauh, jaraknya 
berbeda-beda tergantung dari kemampuan 
masing-masing. 

Awalan lompat jauh harus 
dilakukan dengan harmonis, lancar dan 
dengan kecepatan yang tinggi, tanpa ada 
gangguan langkah agar diperoleh 
ketepatan bertumpu pada balok tumpuan. 
Menurut Jess Jarver (2012: 25) "gerakan 
lari harus dilakukan secara konsisten dan 
tetap mampu mengontrol posisi tubuhnya 
sehingga dapat mencapai titik take off 
dengan tepat dan efektif . Untuk lebih 
jelasnya berikut ini disajikan ilustrasi 
gerakan awalan lari sebagai berikut: 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

Gambar 2.2 
Ilustrasi Awalan Lompat Jauh 

(Kemendiknas, 2010 : 51) 
 

3.2. Tumpuan / Tolakan 
Tumpuan atau tolakan adalah 

gerakan pada papan tolakan dengan kaki 
yang terkuat yaitu meneruskan ke 

kecepatan horisontal ke kekuatan vertical 
secara cepat seperti yang dikatakan oleh 
Aip Syaifuddin (1992 : 91) bahwa  
“Tolakan adalah perubahan atau 
perpindahan gerakan dari gerakan 
horisontal ke gerakan vertikal yang 
dilakukan secara cepat“.Jess Jarver (2012: 
26) menyatakan, “Maksud dari take off 
adalah merubah gerakan lari menjadi 
suatu lompatan, dengan melakukan 
lompatan tegak lurus, sambil 
mempertahankan kecepatan horisontal 
semaksimal mungkin”. Tumpuan dapat 
dilakukan dengan baik dengan kaki kiri 
ataupun kaki kanan, tergantung kaki mana 
yang lebih dominan. Setelah kaki depan 
menumpu secara tepat pada balok tolakan 
segera diikuti kaki yang lain ke arah 
depan atas dengan dibantu oleh ayunan 
lengan searah dengan tolakan. Mengenai 
tolakan, Soedarminto dan Soeparman 
(1993 : 360) menyarankan sebagai 
berikut:  

“Supaya lompatan cukup jauh, 
usahakan untuk menekankan  gerak pada 
lutut yang memimpin dan sesuaikan 
panjangnya langkah kedua terakhir 
sebelum melompat. Gerakan kedepan dan 
ke atas dilakukan dengan sekuat tenaga, 
dibantu oleh lutut dari kaki yang 
memimpin, dan tangan yang berlawanan 
dengan kaki yang di guanakan untuk take 
off. Tujuannya adalah untuk memperkuat  
daya lompat. Paling baik kalau sudut take 
off  berkisar di bawah 30º, tergantung 
pada kemampuan si pelompat 
mengkombinasikan kecepatan horizontal 
dan gerakan membuat sudut tadi”.  

Berikut ini disajikan ilustrasi 
gerakan menumpu untuk menolak sebagai 
berikut:  
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.3  
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Ilustrasi Tumpuan / Take off  Lompat Jauh 
Gaya Jongkok 

(Jess Jarver, 2012 : 26) 
 
3.3. Melayang di Udara 

Menurut Aip Syarifuddin (1992 : 
92 -93) sikap gerakan badan di udara 
sangat erat hubungannya dengan 
kecepatan awalan dan kekuatan tolakan, 
karena pada waktu pelompat lepas dari 
papan tolakan badan si pelompat akan 
dipengaruhi oleh suatu kekuatan yaitu 
gaya gravitasi. Untuk itu, kecepatan lari 
awalan dan kekuatan pada waktu menolak 
harus dilakukan oleh si pelompat untuk 
mengetahui daya tarik bumi tersebut. 
Dengan demikian jelas bahwa pada nomor 
lompat (khususnya lompat jauh), bahwa 
kecepatan dan kekuatan tolakan sangat 
besar pengaruhnya terhadap hasil tolakan. 
Tetapi dengan mengadakan suatu 
perbaikan bentuk dan cara-cara melompat 
maka akan dapat memperbaiki hasil 
lompatan. Pada lompat jauh, waktu 
melayang di udara berprinsip pada tiga hal 
sebagai berikut : 1) bergerak kedepan 
semakin cepat semakin baik ; 2) menolak 
secara tepat dan kuat ; 3) adapun gerakan 
yang dilakukan selama melayang tidak 
akan menambah kecepatan gerak selama 
melayang dan hanya berperan untuk 
menjaga keseimbangan saja. 

Hal yang perlu diperhatikan pada 
saat melayang di udara yaitu menjaga 
keseimbangan tubuh, sehingga akan 
membantu pendaratan. Menurut Jees 
Jarver. (2012 : 28) gerakan melayang 
bertujuan untuk mendapatkan posisi 
mendarat yang paling ekonomis dan 
efisien. Berikut ini ilustrasi gerakan 
melayang di udara lompat jauh gaya 
jongkok sebagai berikut:  
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.4 
Ilustrasi Gerakan Melayang Lompat Jauh 

Gaya Jongkok 
(Eddy Purnomo, 2007: 86 ) 

 
3.4. Sikap Mendarat 

Mendarat (landing) merupakan 
tahap terakhir dari serangkaian gerakan 
dalam cabang lompat jauh ( Jess Jarver, 
2012 : 31). Keberhasilan dalam lompat 
jauh terletak pada pendaratan. Pada 
pendaratan yang mulus akan berpengaruh 
terhadap jarak, keselamatan dan 
keindahan. Pada saat mendarat titik berat 
badan harus dibawa ke muka dengan jalan 
membungkukkan badan hingga lutut 
hampir merapat, dibantu pula dengan 
juluran tangan ke muka. Pada waktu 
mendarat ini lutut dibengkokkan sehingga 
memungkinkan suatu momentum 
membawa badan ke depan, di atas kaki. 
Mendarat merupakan suatu gerakan 
terakhir dari rangkaian gerakan lompat 
jauh. Sedangkan menurut Aip Syaifuddin 
(1992 : 95) sikap mendarat pada lompat 
jauh baik untuk lompat gaya jongkok, 
gaya menggantung, maupun jalan di udara 
adalah sama yaitu pada waktu akan 
mendarat kedua kaki di bawah ke depan 
lurus dengan jalan mengangkat paha ke 
atas, badan dibungkukkan ke depan, 
kedua tangan ke depan, kemudian 
mendarat pada kedua tumit terlebih 
dahulu dan mengeper, dengan kedua lutut 
dibengkokkan (ditekuk), berat badan 
dibawa ke depan supaya tidak jatuh ke 
belakang, kepala ditundukkan, kedua 
tangan ke depan.  

Berikut ini disajikan ilustrasi 
teknik gerakan mendarat lompat jauh gaya 
jongkok sebagai berikut:  
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Gambar 2.5 
 Ilustrasi Posisi Pendaratan (landing) 

Lompat Jauh Gaya Jongkok 
(Jess Jarver, 2012 : 32) 

 
4. Faktor Kondisi Fisik Yang 
Mempengaruhi Keterampilan Lompat 
Jauh 

Dalam usaha meningkatkan 
kondisi fisik, maka sebelum latihan kita 
harus memperhatikan komponen-
komponen kondisi fisik yang ada. Artinya 
bahwa setiap cabang olahraga 
memerlukan keadaan kondisi fisik yang 
berbeda tergantung pada komponen mana 
pada cabang tersebut. 

Menurut Jess Jarver (2012 : 24) 
jauhnya lompatan yang dapat di capai 
tergantung pada kecepatan lari, kekuatan, 
dan percepatan pada saat take off 
(memindahkan kecepatan horizontal ke 
gerakan bersudut). Berarti agar hasil 
lompat jauh siswa semakin baik dan 
hasilnya semakin jauh maka sebelumnya 
harus di pahami terlebih dahulu mengenai 
beberapa komponen kondisi fisik yang 
mempengaruhi lompat jauh. Seperti 
pendapat Aip Syaifuddin dan Muhadi 
(1992/1993 : 90) dalam cabang olah raga 
nomor lompat jauh ini, akan dibahas 
komponen kondisi fisik yang 
mempengaruhi kemampuan lompat jauh 
yaitu kekuatan, daya ledak, kecepatan, 
ketepatan, kelenturan dan koordinasi 
gerakan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 
membahas kondisi fisik tentang : 
4.1. Kecepatan (speed) 

Menurut Muhajir (2006: 60) 
“Kecepatan adalah kemampuan untuk 
menempuh suatu jarak dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya”. Awalan dalam 
lompat jauh sangat membutuhkan 
kecepatan atau speed untuk menghasilkan 
lompatan yang maximal. 
4.2. Kekuatan (strength) 

Menurut Muhajir (2007:58) 
“Kekuatan merupakan kemampuan otot 

dalam menahan beban kerja dalam waktu 
tertentu secara maksimal”. 
4.3. Daya Ledak (muscular power) 

Daya ledak adalah kemempuan 
seseorang untuk mempergunakan 
kekuatan maximum dalam waktu yang 
singkat dan kontraksi yang cepat. menurut 
Hasan (2005 : 20), ”Daya Ledak (Power) 
adalah gabungan antara kekuatan dan 
kecepatan atau pengerahan otot secara 
maksimum dengan kecepatan 
maksimum“. 
4.4. Ketepatan (accuracy) 

Ketepatan adalah kemampuan 
seseorang dalam mengendalikan gerak-
gerak bebas, terhadap suatu sasaran. 
Sasaran dapat berupa jarak atau mungkin 
suatu obyek langsung yang harus dikenai 
(M. Sajoto, 1988 : 59). 
4.5. Kelenturan (flexibility) 

Menurut M. Sajoto (1988 : 58) 
kelenturan adalah keefektifan seseorang 
dalam penyesuaian dirinya, untuk 
melakukan segala aktifitas tubuh dengan 
penguluran seluas-luasnya, terutama otot-
otot, ligamen-ligamen di sekitar 
persendian. 
4.6. Koordinasi (coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan 
seseorang dalam mengintegrasikan 
gerakan yang berbeda kedalam suatu pola 
gerakan tunggal secara efektif (M. Sajoto, 
1988 : 59). 
5. Latihan Lompat 

Latihan adalah suatu proses 
penyesuaian tubuh terhadap tuntutan kerja 
yang lebih berat dalam mempersiapkan 
diri menghadapi situasi pertandingan dan 
meningkatkan ketrampilan, skill atlet 
untuk nomor-nomor tertentu atau cabang 
olahraga tertentu (Sunarya Basuki, 1979 : 
13). Untuk melatih otot tungkai dimulai 
dengan gerakan tungkai kearah yang 
berlawanan (jongkok) yang disebut 
sebagai fase preregang (pre stretching 
phase), kemudian melompat dengan 
kekuatan tenaga ke atas. Setelah 
mendarat, tanpa adanya masa berhenti, 



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA   
Volume IV, Nomor 1, 1 September 2018    ISSN- 2460-6650 

39 
 

kemudian secepatnya melompat lagi 
sekuat tenaga ke atas, sehingga seakan-
akan mendarat pada bara api (KONI, 2000 
: 27). 

 
6. Prinsip-Prinsip Latihan 
6.1. Prinsip Overload 

Prinsip beban lebih merupakan 
prinsip latihan yang harus di penuhi. 
Prinsip beban lebih merupakan prinsip 
latihan yang mendasar untuk 
memperooleh peningkatan kemampuan 
kerja. Kemampuan seseorang dapat 
meningkat jika mendapat rangsangan 
berupa beban latihan yang cukup berat, 
yaitu di atas dari beban latihan yang biasa 
di terimanya. Andi Suhendro (2004 : 10) 
menyatakan, “ seorang tidak akan 
meningkat prestaasinya apabila dalam 
latihan mengabaikan prinsip beban lebih”. 
Dengan prinsip overload ini akan 
menjamin agar sistem didalam tubuh yang 
menjalankan latihan, mendapat tekanan-
tekanan beban yang besarnya makin 
meningkat, serta diberikan secara 
bertahap, maka komponen kekuatan tidak 
akan dapat mencapai tahap potensi sesuai 
fungsi kekuatan secara maksimal. 
6.2. Prinsip Peningkatan Beban Terus  
       Menerus atau Progresif. 

Menurut Sukadiyanto (2002: 16) 
latihan bersifat progresif, artinya dalam 
pelaksanaan latihan dilakukan dari yang 
mudah ke yang sukar, sederhana ke 
kompleks, umum ke khusus, bagian ke 
keseluruhan, ringan ke berat, dan dari 
kuantitas ke kualitas, serta dilaksanakan 
secara kontinyu, maju dan berkelanjutan. 
Jadi dapat dikatakan bahwa dalam proses 
latihan harus dilakukan secara kontinyu 
dan meningkat melanjutkan latihan 
sebelumnya. 
6.3. Prinsip Urutan Pengaturan Suatu  
       Latihan 

Latihan berbeban hendaknya diatur 
sedemikian rupa sehingga kelompok otot 
besar mendapatkan giliran lebih dahulu 
sebelum latihan otot kecil. Hal ini perlu 

agar kelompok otot kecil tidak mengalami 
kelelahan terlebih dahulu, sebelum 
kelompok otot mendapat giliran latihan. 
Pengaturan latihan hendaknya 
diprogramkan agar latihannya sesuai 
dengan tujuan yang sudah direncanakan 
sebelumnya.  
6.4. Prinsip Kekhususan Program Latihan 

Menurut Djoko Pekik (2004:12) 
program latihan yang baik harus dipilih 
secara khusus sesuai dengan kebutuhan 
atau tujuan yang hendak dicapai. 
Misalnya, program latihan untuk 
menurunkan berat badan, maka pilih 
latihan aerobik setelah itu lakukan latihan 
untuk pengencangan otot dengan 
menggunakan latihan beban (weight 
training).  

Dalam melakukan latihan, setiap 
bentuk rangsang akan direspon secara 
khusus oleh setiap orang atau 
olahragawan. Bentuk latihan yang 
diberikan sesuai dengan tujuan olahraga 
yang diinginkan. Dalam hal ini perlu 
dipertimbangkan prinsip spesifikasi, 
antara lain 15 mencakup: (1) spesifikasi 
kebutuhan energi, (2) spesifikasi bentuk 
atau model latihan, (3) spesifikasi pola 
gerak dan kelompok otot yang terlibat 
(Sukadiyanto, 2002: 16)  
6.5. Prinsip Kontinuitas (terus menerus  
       sepanjang tahun) 

Prinsip kontinuitas sangat penting 
bagi seorang atlet, mengingat sifat 
adaptasi terhadap beban latihan diterima 
bersifat labil dan sementara, maka untuk 
mencapai mutu prestasi maksimal, perlu 
adanya beban latihan sepanjang tahun 
terus menerus secara teratur, terarah dan 
kontinyu. 
6.6. Prinsip Individual (Perorangan) 

Prinsip atlet sebagai manusia yang 
terdiri dari jiwa dan raga pasti berbeda-
beda dari segi fisik, mental, watak dan 
tingkat kemampuannya. Perbedaan-
perbedaan itu perlu diperhatikan oleh 
pelatih agar dalam pemberian porsi 
latihan, metode latihan dapat serasi untuk 
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mencapai mutu prestasi tiap-tiap individu. 
Faktor-faktor individu yang perlu 
diperhatikan adalah : 1) jenis kelamin, 
kesehatan, umur, proporsi tubuh ; 2) 
kemampuan fisik, teknik, taktik, mental ; 
3) kemampuan kematangan juara ; 4) 
watak dan kepribadian istimewa ; 5) ciri-
ciri kas individual maupun mental. Prinsip 
individual merupakan prinsip yang 
membedakan secara mencolok antara 
melatih dan mengajar demi tercapainya 
mutu prestasi olahraga secara optimal. 
6.7. Prinsip Nutrisium (gizi dan makanan) 

Gizi dan makanan sangat 
dibutuhkan oleh atlet sebagai penunjang 
terpenuhinya tenaga yang dibutuhkan atlet 
baik didalam latihan maupun dalam 
pertandingan atau perlombaan. Selain 
ketujuh prinsip yang cukup mendasar 
untuk program latihan menurut Tohar 
(2004 : 54) program latihan dapat diatur 
dan dikontrol dengan cara memvariasikan 
diri beban latihan seperti volume, 
intensitas, recovery, frekuensi dan irama 
dalam suatu unit program latihan harian. 

Volume menurut Andi Suhendro 
(2004 : 23) “ volume latihan adalah 
ukuran yang menunjukan jumlah atau 
kuantitas derajat besarnya suatu rangsang 
yang dapat ditunjukkan dengan jumlah 
repetisi, seri atau set dan panjang jarak 
yang ditempuh”. Sedangkan menurut 
Depdikbud (1997 : 31) ”ialah kwantitas 
beban latihan yang biasa dinyatakan 
dengan satuan jarak, jumlah beberapa 
elemen jenis latihan, total waktu latihan, 
berat badan yang diangkat, jumlah set 
dalam latihan interval dan sirkuit sebagai 
ukuran rangsangan motorik dalam satu 
unit latihan”. 

Intensitas menurut Tohar (2004 : 
55) adalah takaran yang menunjukkan 
keadaan atau singkat, pengeluaran energi, 
alat dalam aktifitas jasmani baik dalam 
latihan maupun pertandingan seperti 
tingkatan kecepatan lari, jarak lemparan, 
tinggi lompatan dan lain-lain. Intensitas 
adalah kualitas beban latihan. 

Recovery menurut Tohar (2004 : 
55) adalah waktu yang digunakan untuk 
pemulihan tenaga kembali antara satu 
elemen materi latihan dengan elemen 
berikutnya. 

Frekuensi adalah ulangan gerak 
beberapa kali atlet harus melakukan 
gerakan setiap giliran. Frekuensi dapat 
juga diartikan berapa kali latihan per hari 
atau berapa hari latihan per minggu 
(Tohar, 2004 : 55). 

Irama menurut Tohar (2004 : 55) 
adalah tempo yang berhubungan tinggi 
rendahnya intensitas atau berat ringannya 
beban latihan dalam satu unit latihan 
harian. 

 
7. Latihan Loncat Katak 

Menurut Agus Mahendra (2006 : 14) 
loncat katak adalah melompat dengan dua 
kaki dengan mengangkat bersama-sama 
dan mendarat dengan kaki yang sama. 
Sedangkan menurut oncat katak yaitu 
lompat dengan kedua kaki bersama-sama 
seperti katak (Poerwodarminto, 1984 : 
606). 

Menurut Aip Syaifuddin (1992 : 11) 
untuk latihan gerakan lompat dapat 
dilakukan dengan menirukan gerakan 
melompat berbagai binatang seperti katak, 
kanguru dan kelinci. Loncat katak (frog 
leaps) merupakan salah satu bentuk 
latihan plaiometrik untuk power tungkai 
(KONI, 2000 : 28). Dalam penelitian ini 
peneliti mengambil latihan loncat katak 
untuk melatih kekuatan tupngkai. Loncat 
katak dapat dilakukan dengan 
mempersiapkan kedua kaki bersama-
sama. Adapun uraiannya adalah sebagai 
berikut : 
7.1. Sikap awal 

Sikap awal dapat dilakukan dengan 
berdiri rileks, kemudian jongkok dengan 
dua kaki, lutut ditekuk dan kedua tangan 
kedepan lutut untuk keseimbangan pada 
saat meloncat. 
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7.2. Gerakan 
Dari sikap awal, yaitu jongkok 

kemudian kedua kaki meloncat kedepan 
secara bersama-sama, layaknya katak 
yang sedang meloncat. Gerakan meloncat 
ke depan dilakukan secara berulang-ulang 
(repetisi) sesuai dengan yang diharapkan. 
7.3. Pendaratan 

Dari sikap meloncat ke depan saat 
pendaratan dilakukan dengan kedua kaki 
secara bersama-sama dengan posisi 
jongkok, agar pada saat meloncat dan 
mendarat tidak terjatuh maka perlu 
menggunakan tangan sebagai 
keseimbangan. 
7.4. Beban dalam latihan 

Beban dalam latihan loncat katak 
ini penambahan beban secara meningkat 
sesuai dengan program latihan. 
Pelaksanaannya memperhatikan repetisi, 
set dan interval diantara set. Irama 
gerakan loncatan adalah 1 detik.  

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 
di bawah ini : 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 2.6 
 Gerakan Menirukan Katak Melompat 

(Depdikbud 1995/1996 : 35) 
 

8. Analisis Gerak 
Bentuk latihan tersebut, yaitu latihan 

loncat katak di atas perlu di analisis guna 
mendukung hipotesis yang nantinya perlu 
diuji kebenarannya. 

Dari gerakan loncat katak, maka 
otot-otot yang terlatih adalah sebagai 
berikut: 
1. Otot tungkai pada waktu menekuk 

fleksi dan pada saat menolak secara 
serentak atau meluruskan ekstensi. 

Bila kita analisis dari gerakan loncat 
katak kita melihat adanya kerja otot 
dua tungkai dalam satu set. 

2. 2. Latihan   tumpuan dua kaki, 
lompatannya banyak ke arah vertikal 
sehingga akan menghasilkan 
ketinggian yang lebih maksimal. 
Dengan latihan diharapkan pelompat 
setelah bertumpu akan menghasilkan 
lompatan yang maksimal sehingga 
diarahkan menghasilkan lompatan 
yang jauh. 
 

B. Kerangka Berpikir 
Lompat jauh adalah suatu bentuk 

gerakan yang merupakan rangkaian urutan 
gerakan yang dilakukan untuk mencapai 
jarak sejauh-jauhnya yang merupakan 
hasil dari kecepatan horizontal yang 
dibuat sewaktu awalan, dengan daya 
vertikal yang dihasilkan oleh daya ledak 
otot. Keterampilan lompat jauh seseorang 
di pepengaruhi oleh beberapa unsur, 
unsur-unsur tersebut yaitu : daya ledak, 
kecepatan, kekuatan, kelincahan, 
kelenturan, koordinasi dan keseimbangan. 

Kekuatan otot tungkai adalah salah 
satu unsur penting dalam mencapai 
lompatan yang maksimal, sehingga perlu 
dilatih secara rutin dan teratur. Kekuatan 
otot tungkai dapat dilakukan dengan 
latihan loncat katak, loncat  naik turun 
bangku, latihan loncat antar kotak 
bertingkat dan lain-lain. Gerakan-gerakan 
tersebut akan menunjang terhadap 
keterampilan dalam lompat jauh.  

Loncat katak (frog leaps) 
merupakan salah satu bentuk latihan 
pliometrik untuk power tungkai. Dalam 
penelitian ini peneliti mengambil latihan 
loncat katak untuk melatih kekuatan 
tungkai. Untuk melakukan gerakan loncat 
katak di awali dengan posisi berdiri 
menghadap kedepan, kedua kaki di tekuk, 
kedua lengan berada di samping badan, 
kemudian lakukan gerakan melompat-
lompat seperti katak, dengan jarak 8 
meter, repetisi 15x, set 2x, recovery 2 
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menit dan akan meningkat setiap tiga kali  
pertemuan. 

Semakin besar tuntutan kekuatan  
dan beban yang diterima/ditahan otot saat 
kontraksi maka semakin besar 
pengaruhnya dalam meningkatkan power 
tungkai yang secara tidak langsung 
berpegaruh terhadap peningkatan hasil 
lompat jauh.  

Berdasarkan uraian teoritis di atas, 
peneliti beranggapan bahwa latihan loncat 
katak sudah sesuai dengan pedoman-
pedoman latihan kekuatan sehingga akan 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap peningkatan keterampilan lompat 
jauh karena dengan latihan loncat katak 
yang teratur dan sistematis akan mampu 
meningkatkan kekuatan otot tungkai, yang 
pada akhirnya akan sangat berpengaruh 
terhadap kekuatan tolakan atlet ketika 
melakukan lompat jauh sehingga mampu 
melakukan lompatan yang jauh.  

Berikut bagan kerangka berpikir:  
 
 

 
 
 

Gambar 2.7 
Kerangka Berpikir 

 
METODE PENELITIAN 
A.Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di 
SD Negeri Kadubera 1 Kecamatan Picung 
Kabupaten Pandeglang. Alasan memilih 
SD Negeri Kadubera 1 sebagai tempat 
penenlitian adalah belum pernah adanya 
penelitian tentang lompat jauh gaya 
jongkok di sekolah tersebut. 
2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 6 
minggu, mulai tanggal 08 Maret 2016 
sampai  16 April 2016. Menurut pendapat 
M. Sajoto (1988 : 48) program latihan 
yang dilakukan 4 kali seminggu selama 6 
minggu cukup efektif, namun peneliti 

melaksanakan latihan 3 kali seminggu 
agar tidak menjadi kelelahan dengan lama 
latihan 6 minggu atau lebih. Penelitian ini 
diawali dengan tes awal, hari berikutnya 
dilakukan latihan kemudian diakhiri 
dengan tes akhir. Pelaksanaan penelitian 
dilakukan 3 x seminggu pada hari Selasa, 
Kamis dan Sabtu. Dilaksanakan pada 
siang hari ketika masuk kembali setelah 
waktu istirahat yaitu pukul 10.30 – selesai.  
 

 
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen semu, artinya karena sampel 
tidak dikarantina atau tidak di asramakan. 
Penelitian eksperimen  bertujuan untuk 
menyelidiki kemungkinan saling 
hubungan sebab akibat dengan cara 
mengenakan kepada satu atau lebih 
kelompok eksperimental, satu atau lebih 
kondisi perlakuan dari membandingkan 
hasilnya dengan satu atau lebih kelompok 
kontrol yang tidak dikenai kondisi 
perlakuan (Cholid Narbuko, 2007: 51).  
Penggunaan metodologi penelitian dalam 
suatu penelitian harus tepat dan mengarah 
pada tujuan penelitian, serta dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

Untuk memperoleh data yang 
sesuai dengan tujuan penelitian ini maka 
mempergunakan eksperimen yaitu dengan 
memberikan perlakuan pada siswa berupa 
kegiatan tes awal, treatment atau latihan-
latihan dan tes akhir. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen dan 
didasarkan pada pendapat bahwa metode 
eksperimen merupakan salah satu metode 
yang paling tepat untuk menyelidiki sebab 
akibat (Sutrisno Hadi, 2004 : 127). 
Adapun aspek-aspek yang diperlukan 
dalam penelitian ini adalah 
a) Desain Penelitian 

Untuk memperoleh hasil penelitian 
yang valid tentang pengaruh antara 
variabel bebas dan variabel terikat, maka 
perlu dibuat desain penelitian. Desain 
penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bentuk One Group 

Latihan 
Loncat 
Katak 

Lompat Jauh 
Gaya 

Jongkok 
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Pretest Desain, yaitu eksperimen yang 
dilaksanakan pada satu kelompok saja 
tanpa kelompok pembanding (Suharsimi 
Arikunto, 2006 : 101). Dengan meneliti 
pengaruh pelatihan loncat katak yang 
diberikan secara rutin sebanyak 3 kali 
dalam seminggu, Selama 6 minggu dan 
diawali dengan pre test sebelum dilakukan 
latihan kemudian dilakukan post test 
setelah program latihan selesai. Desain ini 
dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

    
      
 
 

Gambar 3.1 
Desain Penelitian 

(Sumber : Suharsimi Arikunto, 2006 : 
101) 

 
Keterangan  : 
A₁ = Hasil tes awal lompat jauh sebelum 
diberikan latihan loncat katak 
X  = Tes latihan loncat katak 
A₂ = Hasil tes lompat jauh sesudah 
diberikan latihan loncat katak 
 

Dalam penelitian ini  tes dilakukan 
sebanyak dua kali yaitu sebelum dan 
sesudah perlakuan (treatment). Perbedaan 
pretest dan posttest ini diasumsikan 
merupakan efek dari treatment atau 
perlakuan. Sehingga hasil dari perlakuan 
diharapkan dapat diketahui lebih akurat, 
karena terdapat perbandingan antara 
keadaan sebelum dan sesudah diberi 
perlakuan. 

  
b) Variabel 

Variabel adalah objek peneliti 
yang bervariasi (Suharsimi Arikunto, 
2006 : 116). Dalam penelitian ini terdapat 
satu variabel bebas dan satu variabel 
terikat. 
3.1.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel 
yang menyebabkan atau yang 

mempengaruhi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah latihan loncat katak. 
3.1.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi atau variabel akibat. Variabl 
terikat dalam penelitian ini hasil lompat 
jauh.  

 
c) Metode dan Rancangan Penelitian 

Metode pengumpulan data dalam 
suatu penelitian adalah sangat penting, 
karena berhubungan dengan data yang 
diperoleh. Untuk memperoleh data yang 
sesuai dengan penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode eksperimen. 
Semakin kurangnya pengalaman 
pengumpulan data, semakin mudah 
dipengaruhi oleh keinginan pribadinya, 
semakin condong (bisa) data yang 
terkumpul (Suharsimi Arikunto, 2006 : 
226). 

Eksperimen adalah suatu cara 
untuk mencari hubungan sebab akibat 
(hubungan kausal) antara dua faktor yang 
sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 
mengurangi atau menyisihkan faktor-
faktor lain yang bisa mengganggu. Bahwa 
untuk menyelidiki hubungan sebab akibat 
yang akan diteliti dalam penelitian ini 
adalah pengaruh latihan loncat katak 
terhadap hasil lompat jauh. 

 

d) Teknik Pengambilan Data 
Teknik pengambilan data 

dilaksanakan dengan tes dan pengukuran. 
Nurhasan (2001 : 2 – 5) menjelaskan tes 
adalah alat ukur yang dapat digunakan 
untuk memperoleh data yang objektif 
tentang hasil belajar siswa. Sedangkan 
pengukuran adalah proses pengumpulan 
data atau informasi dari suatu obyek 
tertentu dan dalam proses pengukuran 
diperlukan suatu alat ukur. Ciri khas dari 
hasil pengukuran yakni dinyatakan dalam 
skor kwantatif yang dapat diolah secara 
statistik. Melalui pengukuran kita akan 
memperoleh informasi yang obyektif 
sehingga kita dapat menentukan 

A₁ 
Pre test 

 

X 
Perlakuan  

A₂ 
Posttest  
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kemampuan atau prestasi seseorang pada 
saat tertentu. 

Tes dan pengukuran dalam 
penelitian ini dilaksanakan untuk 
mendapatkan data tentang hasil lompat 
jauh gaya jongkok yang dilaksanakan dua 
kali yaitu pre test dan post test. Hasil tes 
dicatat dalam satuan centimeter. 

Adapun bentuk data adalah angka 
hasil dan jauhnya lompatan pada hasil 
lompat jauh dalam centimeter. 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2007:55) 
“Populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas obyek atau subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya”. 

Populasi adalah keseluruhan subyek 
peneliti (Suharsimi Arikunto, 2006 : 101). 
Menurut Sutrisno Hadi (2001 : 220) 
populasi adalah sejumlah penduduk atau 
individu yang paling sedikit mempunyai 
satu sifat yang sama. Dari pendapat 
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
populasi adalah seluruh individu yang 
akan dijadikan subjek penelitian dan dari 
seluruh individu tersebut paling sedikit 
mempunyai satu sifat yang sama. 

Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah siswa putra kelas V 
SD Negeri Kadubera 1 Kecamatan Picung 
Kabupaten Pandeglang   yang berjumlah 
32 siswa. Keseluruhan populasi dalam 
penelitian ini memiliki beberapa 
kesamaan antara lain : 
1. Sama-sama sedang sekolah di SD 

Negeri Kadubera 1 Kecamatan Picung 
Kabupaten Pandeglang. 

2. Berjenis kelamin sama yaitu laki-laki. 
3. Usia mereka relatif sama antara 10-12 

tahun. 
Berdasarkan uraian di atas maka 

yang dijadikan populasi dalam penelitian 

ini telah memenuhi syarat sebagai 
populasi. 
 
2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2008:116) 
“Sampel adalah sebagian dari jumlah 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut.”, sedangkan Menurut Suharsimi 
Arikunto (2006 : 117) sampel adalah 
sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan jumlah 
populasi siswa putra kelas V SD Negeri 
Kadubera 1 Kecamatan Picung Kabupaten 
Pandeglang   sebanyak 32 siswa dari total 
sampling sehingga penelitian ini disebut 
penelitian populasi. Sesuai dengan 
pendapat (Suharsimi Arikunto, 2008 : 
120) apabila subjeknya kurang dari 100, 
maka lebih baik diambil semua sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. 

 
D. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto 
(2006: 136) instrumen penelitian adalah 
alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 
dalam pengumpulan data agar  
pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik. 
Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah test lompat jauh. 
Tujuan test ini adalah untuk mengukur 
kemampuan lompatan siswa setelah 
diberikan latihan loncat katak. 
Pelaksanaan tes dengan mengambil 
awalan lari, kemudian siswa melakukan 
gerakan lari secepat-cepatnya sampai ke 
papan tolakan dan melompat ke bak pasir 
untuk mencapai jarak sejauh mungkin. 
Adapun tahap-tahap pengumpulan sebagai 
berikut : 
a. Sebelum tes dilaksanakan, subyek 

peneliti diberikan penjelasan untuk 
memperlancar pelaksanaan tes dan 
menjaga agar tidak terjadi kesalahan. 

b. Sebelum tes dilaksanakan, subyek 
melakukan pemanasan secukupnya 
agar tidak terjadi cidera. 
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c. Peneliti memberikan penjelasan 
kepada subyek yang membantu 
tentang cara melakukan atau mencatat 
hasil tes. 

Tes yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah tes lompat jauh gaya 
jongkok. 
1. Pengukuran hasil lompatan lompat 

jauh gaya jongkok 
Tujuan tes lompat jauh : untuk 

mengetahui hasil lompatan. 
Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan 
adalah : 

a) Bak lompat jauh  
b) Roll meter  
c) Bendera kecil 
d) Cangkul  
e) Alat tulis / blangko penilaian 
Persiapan : Subyek berdiri di lintasan 

awalan dengan jarak ke papan tolakan 
kurang lebih 20 meter dan tubuh tegak. 

Pelaksanaan : Siswa/subyek 
mengambil awalan lari ketika mendengar 
bunyi “peluit”, kemudian melakukan 
gerakan lari secepat-cepatnya sampai ke 
papan tolakan dan melompat ke bak pasir 
untuk mencapai jarak sejauh mungkin dan 
hasilnya di catat di buku penilaian dengan 
satuan centimeter. Setiap sampel diberi 
tiga kali kesempatan dan di ambil jarak 
terjauh. 

Skor  : Berapa cm jarak hasil 
lompatan dari jarak terdekat badan yang 
menyentuh bak pasir dengan papan 
tolakan. 

Setelah tes tersebut dilakukan 
maka langkah terakhir ialah melakukan 
pretest/tes akhir. Pelaksanaan tes ahir 
sama dengan tes awal yakni subjek 
melakukan lompat jauh sebannyak tiga 
kali. Adapun tujuan dilaksanakannya tes 
akhir adalah untuk mengetahui hasil yang 
dicapai oleh siswa eksperimen setelah 
mengikuti program latihan.  

 
 
 
 

Gambar 3.2 
Lapangan Lompat Jauh 

(Sumber : 
http://www.google.com/search=lapanganl

ompatjauh, 2016) 
 

E. Teknik Analisis Data  
Pengujian data hasil pengukuran 

yang berhubungan dengan hasil penelitian 
bertujuan untuk membantu analisis agar 
menjadi lebih baik. Untuk itu dalam 
penelitian ini akan di uji normalitas, uji 
homogenitas dan uji beda.  
a. Uji Normalitas   

Uji normalitas tidak lain 
sebenarnya adalah mengadakan pengujian 
terhadap normal tidaknya sebaran data 
yang akan dianalisis. Pengujian dilakukan 
tergantung variabel yang akan diolah. 
Pengujian normalitas sebaran data 
menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test 
dengan bantuan SPSS 23. 

Menurut metode Kolmogorov 
Smirnov, kriteria pengujian adalah 
sebagai berikut: 
1) Jika signifikansi di bawah 0.05  berarti 

data yang akan diuji mempunyai 
perbedaan yang signifikan dengan data 
normal baku, berarti data tersebut 
tidak normal.  

2) Jika signifikansi di atas 0.05 maka 
berarti tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara data yang akan diuji 
dengan data normal baku, berarti data 
tersebut normal  (Gempur Safar, 2010: 
34). 
 

b. Uji Homogenitas    
Disamping pengujian terhadap 

penyebaran nilai yang akan dianalisis, 
perlu uji homogenitas agar yakin bahwa 
siswa-siswa yang di bentuk sampel 
berasal dari populasi yang homogen. Uji 
homogenitas menggunakan uji F dari data 
pretest dan postest pada sampel dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 23, 
yaitu aplikasi untuk menganalisis data, 
dengan kriteria uji homogen. Jika 
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signifikansi di bawah 0.05 berarti data 
yang diuji tersebut tidak homogen. Tapi 
jika signifikansi di atas 0.05 maka berarti 
data yang diuji tersebut homogen. 
(Gempur Safar, 2010: 34).  

 
c. Uji Beda   

Pengujian hipotesis menggunakan 
uji-t dengan menggunakan bantuan  
program SPSS 23,  yaitu dengan 
membandingkan  mean  antara pretest dan 
postest. Apabila nilai t-hitung lebih kecil 
dari t-tabel, maka Ha ditolak, jika t-hitung 
lebih besar dibanding t-tabel maka Ha 
diterima.  

Uji hipotesis dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan bantuan program 
SPSS 23. 

 
F. Hipotesis Statistik 

Hipotesis yang akan digunakan 
adalah sebagai berikut : 
Ho : t-hitung < t-tabel 
Ha : t-hitung > t-tabel 
Ho  : Secara statistik tidak terdapat 

pengaruh latihan loncat katak  
terhadap lompat jauh gaya jongkok 
pada siswa putra kelas V SD 
Negeri Kadubera 1 Kecamatan 
Picung Kabupaten Pandeglang. 

Ha  : Secara statistik ada perbedaan 
dan terdapat pengaruh latihan 
loncat katak terhadap hasil lompat 
jauh gaya jongkok pada siswa 
putra kelas V SD Negeri Kadubera 
1 Kecamatan Picung Kabupaten 
Pandeglang. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini di maksudkan untuk 
mengetahui pengaruh latihan loncat katak 
terhadap hasil lompat jauh gaya jongkok 
siswa putra kelas V SD Negeri Kadubera 
1 Kecamatan Picung Kabupaten 
Pandeglang. Peneliti mengharapkan dapat 
mengetahui apakah bentuk latihan tersebut 

dapat meningkatkan keterampilan lompat 
jauh gaya jongkok siswa. 

Pelaksanaan pengambilan data 
pretest dilakukan pada tanggal 5 Maret 
2016, diteruskan dengan perlakuan latihan 
loncat katak yang dilaksanakan pada 
tanggal 08 Maret sampai 16 April 2016 
dan pengambilan data posttest dilakukan 
pada tanggal 18 April 2016. Subjek 
penelitian adalah siswa putra kelas V SD 
Negeri Kadubera 1 Kecamatan Picung 
Kabupaten Pandeglang. 

Pada bagian ini penulis akan 
mengemukakan hasil-hasil perhitungan 
dari pengolahan data pretest dan posttest 
lompat jauh gaya jongkok siswa putra 
kelas V SD Negeri Kadubera 1 
Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang 
sebagai mana adanya, sesuai dengan data 
hasil penelitian yang peneliti laksanakan. 

Berdasarkan hasil tes lompat jauh 
gaya jongkok didapat data sebagai 
berikut: 

Tabel 4.1 
Daftar hasil tes lompat jauh gaya jongkok 

No Nama 

Hasil Tes  
Selisih 

Tes 
Pre 
test 

(cm) 

Post 
test 

(cm) 
1 Rojak 305 311 6 
2 Sabar 306 318 12 

3 Sarim 
Hidayat 

302 313 11 

4 Enun 
Hermawan 

319 327 8 

5 Ruhyani 287 312 25 
6 Aprianto 267 284 17 
7 Junaedi 291 305 14 
8 Muhtadi 297 307 10 
9 Nurman 235 252 17 

10 Rio Febrian 263 268 5 
11 Ihda Firdaus 231 245 14 

12 M Riyan 
Erlangga 

249 266 17 

13 M. 
Faridudin 

258 262 4 

14 Ridho 214 226 12 
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Fernando 

15 Tanjul 
Aripin  

233 246 13 

16 Moh 
Pebriansyah 

317 324 7 

17 Riyadhotul 
M 

240 257 17 

Tabel 4.1 (lanjutan) 
Daftar hasil tes lompat jauh gaya jongkok 

 

No Nama 

Hasil Tes 
Selisih 

Tes 
Pre 
test 
(cm) 

Post 
test 
(cm) 

18 Tomi 260 284 24 
19 Samian  234 260 26 
20 Junta 228 250 22 
21 Sunarya 270 275 5 

22 Ryan 
Hardiansyah 

211 220 9 

23 Fais Ihwan 
R 

240 252 12 

24 Agus 
Darajatun 

235 239 4 

25 Arrohman 280 294 14 

26 Igun 
Gunawan 

221 233 12 

27 Maman 240 249 9 

28 Moh. 
Murdan 

207 211 4 

29 Sohib  254 266 12 
30 Rizik 300 309 9 

31 Moh 
Hambali 

315 319 4 

32 Moh Ihwan 234 241 7 
 
Untuk lebih jelasnya deskripsi hasil 
pretest dan posttest akhir lompat jauh 
gaya jongkok siswa dapat dilihat pada 
tabel 4.2. berikut : 

Tabel 4.2 
Descriptives Hasil pretest dan Posttest 

 Statistic 

Std. 
Erro

r 

Pretes
t 

Mean 260.72 6.04
6 

95% 
Confiden
ce 
Interval 
for Mean 

Lowe
r 
Boun
d 

248.39  

Uppe
r 
Boun
d 

273.05  

5% Trimmed 
Mean 260.42  

Median 256.00  
Variance 1169.82

2  

Std. Deviation 34.203  
Minimum 207  
Maximum 319  
Range 112  
Interquartile 
Range 62  

Skewness .278 .414 
Kurtosis -1.212 .809 

Poste
st 

Mean 272.66 5.95
6 

95% 
Confiden
ce 
Interval 
for Mean 

Lowe
r 
Boun
d 

260.51  

Uppe
r 
Boun
d 

284.80  

5% Trimmed 
Mean 272.94  

Median 266.00  
Variance 1135.26

5  

Std. Deviation 33.694  
Minimum 211  
Maximum 327  
Range 116  



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA   
Volume IV, Nomor 1, 1 September 2018    ISSN- 2460-6650 

48 
 

Interquartile 
Range 62  

Skewness .092 .414 
Kurtosis -1.188 .809 

Rekapitulasi hasil pretest dan posttest 
dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 
Rekapitulasi hasil pre test dan post test 

 

 Jumla
h 

Rata
-rata 

Terke
cil 

Terbes
ar 

Pre 
Test  8343 260,7

2 207 319 

Post 
Test 

8725 272,6
6 

211 327 

Selisi
h  

383 11,94 4 8 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui 
bahwa rata-rata pretest sebesar 260,72 cm, 
frekuensi terbesar 319 cm dan terkecil 207 
cm. Setelah mendapatkan latihan loncat 
katak terhadap lompat jauh gaya jongkok 
siswa putra kelas V SD Negeri Kadubera 
1, tampak hasilnya menunjukan 
peningkatan rata-rata  menjadi 272,66 cm 
dengan frekuensi terbesar 327 dan terkecil 
211. Hal ini menunjukan peningkatan 
rata-rata lompat jauh gaya jongkok 
sebesar 11,94. 

Untuk lebih jelasnya perbandingan 
pre test dan post test lompat jauh gaya 
jongkok siswa berupa tes dapat dilihat 
pada gambar grafik berikut : 

 

 
Gambar 4.1 

Perbandingan Hasil Pre  Test dan Post 
Test 

 
1. Uji Normalitas 
a. Normalitas data pretest  

Uji normalitas data dalam penelitian 
ini dengan menggunakan Kolmogorov-
smirnov dan shapiro-wilk. Adapun untuk 
menguji  normalitas ini dengan ketentuan : 
jika nilai signifikansi >  0.05 berarti 
normal, dan jika nilai signifikansi < 0.05 
berarti tidak normal dari perhitungan 
diperoleh hasil sebagai berikut : 
 

Tabel 4.4 
Tests of Normality 

 

 

Kolmogorov-
Smirnova Shapiro-Wilk 

Statisti
c df 

Sig
. 

Statisti
c df 

Sig
. 

Prete
st .165 3

2 
.02

6 .933 3
2 

.04
9 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Uji normalitas dalam penelitian ini 
menggunakan rumus Kolmogorov-
smirnov dan shapiro-wilk. Berdasarkan 
analisis data dengan bantuan program 
SPSS 23 dapat diketahui nilai signifikansi 
yang menunjukan normalitas data. 
Kriteria yang digunakan yaitu data 
dikatakan berdistribusi normal jika harga 
koefisien. Sig pada output Kolmogorov-
smirnov test > dari alpa yang ditentukan 
yaitu 5% (0.05). dari hasil di atas kita lihat 
pada kolom Kolmogorov-smirnov  dapat 
diketahui bahwa nilai signifikansi unntuk 
pretest 0,026 > 0.05; begitupun pada hasil 
uji normalitas dengan shapiro-wilk hasil 
pretest 0,049 > 0.05. Dengan demikian 
data pretest berdistribusi normal. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada sebaran plot-plot pada gambar 
normal Q-Q plot dibawah ini. 

260,72

319

207

272,66

327

211

0
50

100
150
200
250
300
350

rata-rata terbesar terkecil

pretest posttest
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Gambar 4.2 

Normal QQ Plots Pretest 
 

Dari gambar normal QQ plots juga 
terlihat plot-plot mengikuti garis fit line, 
maka variable berdistribusi normal. 

 
b. Normalitas data post test  

Hasil uji normalitas data hasil post 
test terlihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 4.5 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-
Smirnova Shapiro-Wilk 

Statisti
c 

D
f 

Sig
. 

Statisti
c 

D
f 

Sig
. 

Poste
st .144 3

2 
.09

0 .943 3
2 

.09
2 

a. Lilliefors Significance Correction 
Kriteria yang digunakan yaitu data 

dikatakan berdistribusi normal jika harga 
koefisien. Sig pada output kolmogorov-
smirnov test > dari alpa yang ditentukan 
yaitu 5% (0.05). Dari hasil di atas kita 
lihat pada kolom kolmogorov-smirnov 
dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
untuk post test 0,090 > 0.05; begitupun 
pada hasil uji normalitas dengan Shapiro-
Wilk   hasil post test 0,092 > 0.05. Dengan 
demikian data post test berdistribusi 
normal. 

Hal ini juga di dukung dari gambar 
nnormal QQ plots dibawah ini juga 

terlihat plot-plot mengikuti garis fit line, 
maka variabel berdistribusi normal. 

 
Gambar 4.3 

Normal QQ Plots Posttest 
2. Uji Homogenitas  

Untuk menentukan homogenitas data 
pretest dan posttest dengan mengikuti 
langkah-langkah berikut : 

a) Tetapkan taraf signifikansi uji α = 
0,05 

b) Bandingkan p dengan taraf 
signifikasi yang diperoleh 

c) Jika signifikansi yang diperoleh > 
α, maka variansi setiap sampel 
sama (homogen) 

d) Jika signifikansi yang diperoleh < 
α, maka variansi setiap sampel 
tidak sama (tidak homogen) 
Berdasarkan perhitungan 

homogenitas data dari pre test dan post 
test dengan menggunakan  SPSS 23  
diperoleh hasil perhitungan dibawah ini : 

Tabel 4.6 
Test of Homogeneity of Variance 

 

Leve
ne 

Statis
tic 

df
1 df2 

Si
g. 

Pretest_Po
stest 

Based 
on 
Mean 

.004 1 62 .9
50 
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Based 
on 
Medi
an 

.027 1 62 .8
70 

Based 
on 
Medi
an 
and 
with 
adjust
ed df 

.027 1 61.8
53 

.8
70 

Based 
on 
trimm
ed 
mean 

.002 1 62 .9
64 

Dari tabel di atas terlihat semua 
statistik Based on Mean, based on median, 
based on median and with adjusted df 
diperoleh signifikansi di atas 0,05. 
Dengan demikian data penelitian di atas 
homogen. Based on mean  0,950  > 0,05; 
based on median 0,870 > 0,05; based on 
median and with adjusted df 0,870 > 0,05. 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji Paried Sample Tes 

Untuk melihat pengaruh latihan 
loncat katak terhadap keterampilan lompat 
jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas 
V SD Negeri Kadubera 1,dilakukan uji 
hipotesis. Uji ini dimaksudkan untuk 
menguji perbedaan mean dari pre test 
terhadap post test dengan ketentuan : jika 
nilai  t hitung > nilai t tabel atau jika nilai 
signifikansi > 0.05 maka Hο di tolak dan 
Ha diterima. Atau jika nilai �������	< ������		atau jika nilai signifikansi < 0.05 
maka Hο diterima dan Ha di tolak.  Uji 
yang dipergunakan dalam uji hipotesis ini 
menggunakan Uji Paired Uji Sample Tes. 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil 
seperti tabel 4.7 brikut ini : 

Tabel 4.7 
 

Paired Samples Test 
 Paired Differences t d Si

M
ea
n 

Std. 
Dev
iatio

n 

St
d. 
Er
ro
r 

M
ea
n 

95% 
Confid
ence 

Interva
l of the 
Differe

nce 

f g. 
(2
-

tai
le
d) 

Lo
we
r 

U
pp
er 

P
a
ir 
1 

Pr
ete
st - 
Po
ste
st 

-
11.
93
8 

6.24
7 

1.
10
4 

-
14.
19
0 

-
9.

68
5 

-
10.
80
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Keterangan : 
a. Sig. : tingkat signifikansi hubungan : 

hasi 0,000 artinya signifikan pada level 
0,01 

b. Df : degree of freedom (derajat 
kebebasan) : untuk uji T paired selalu 
N-1 (dimana N adalah jumlah sampel). 

c. T = nilai t hitung : hasil -10,805 : Harus 
dibandingan dengan t tabel pada DF 31 
(2,039). Apabila t hitung > t tabel : 
signifikan. 

d. Sig. (2-tailed): Nilai probabilitas/p 
value uji T paired: Hasil = 0,000. 
Artinya: ada perbedaan antara sebelum 
dan sesudah perlakuan. Nilai p value < 
0,05 ( 95% kepercayaan). 

Berdasarkan tabel 4.7. tampak 
bahwa nilai ������� uji rata-rata 2 sampel 
berpasangan antara skor hasil siswa 
sebelum dengan sesudah perlakuan 
dengan latihan loncat katak  memang 
berbeda secara signifikan dimana nilai ������� -10,805  lebih besar dari nilai ������ 2,039. Dengan demikian maka Hο 
di tolak dan Ha diterima yang berarti 
terdapat perbedaan atau perubahan yang 
signifikan setelah mendapat perlakuan 
model latihan lompat katak terhadap 
peningkatan keterampilan lompat jauh 
gaya jongkok pada siswa putra kelas V 
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SD Negeri kadubera 1 kecamatan Picung 
kabupatn Pandeglang. 

 
B. Pembahasan 
 Berdasarkan temuan yang 
diperoleh dari kegiataan penelitian yang 
telah dilakukan diketahui bahwa model 
latihan loncat katak berpengaruh terhadap 
peningkatan hasil lompat jauh gaya 
jongkok pada siswa putra kelas V SD 
Negeri Kadubera 1. Hal ini terlihat dari 
hasil tes sebelum diberi perlakuan latihan 
loncat katak rata-rata sebesar 260,72 
dengan frekuensi terbesar 319 dan terkecil 
207. Setelah mendapatkan latihan loncat 
katak, tampak hasilnya menunjukan 
peningkatan rata-rata menjadi 272,66 
dengan frekuensi terbesar 327 dan terkecil 
211. 
 Prestasi lompat jauh ditentukan 
oleh sebagian kecil parameter yang nyata 
dan berkaitan dengan kemampuan 
biomotorik yaitu kecepatan lari, kekuatan 
lompat dan koordinasi lengan/kaki (Eddy 
Purnomo, 2011: 93). Lompat jauh sebagai 
salah satu nomor lompat dari cabang 
olahraga atletik. Bentuk gerakan lompat 
jauh adalah gerakan melompat, 
mengangkat kaki ke atas dan ke depan 
dalam upaya membawa titik berat badan 
selama mungkin di udara, kemudian 
mendarat sejauh mungkin. Untuk 
mendapatkan lompatan yang maksimal 
dan sejauh-jauhnya dibutuhkan unsur 
komponen fisik sebagai pendukungnya. 
Salah satu unsur fisik yang 
mendukungnya adalah kekuatan otot kaki, 
oleh karena itu peningkatan untuk 
memaksimalkan kemampuan otot kaki 
dapat dilakukan dengan metode latihan 
salah satunya latihan loncat katak. 
 Dengan latihan loncat katak anak 
di tuntut untuk aktif menggerakkan 
anggota badan khususnya kaki, sehingga 
secara tidak langsung aktifitas yang secara 
terus menerus akan meningkatkan 
kekuatan otot kaki, sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan untuk 

melakukan lompat jauh. Pengaruh 
terhadap kemampuan lompat jauh tersebut 
merupakan pengaruh menjadi lebih baik. 
Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan 
peningkatan rata-rata posttest (272,66) 
hasil kemampuan lompat jauh lebih baik 
dibandingkan rata-rata hasil pretest 
(260,72). 
 Latihan loncat katak yang 
dilakukan oleh anak merupakan latihan 
yang berfungsi sebagai meningkatkan 
kekuatan otot kaki pada bagian tubuh, 
dengan meningkatnya kekuatan otot kaki 
tersebut maka secara tidak langsung 
power kekuatan pada kaki dapat 
meningkatkan daya lompatan pada siswa 
sehingga siswa dapat melakuakan lompat 
lebih jauh lagi. Dengan demikian dapat 
diartikan latihan loncat katak memberi 
efek terhadap kemampuan lompat jauh. 
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya 
kekuatan otot kaki merupakan salah satu 
komponen fisik yang sangat penting 
dalam mempengaruhi hasil lompat jauh. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan pada uraian sebelumnya telah 
diperoleh hasil uji t tersebut diperoleh 
nilai t hitung (10,805) > t tabel (2,039), 
dan nilai p (0,000) < dari 0,05, hal 
tersebut menunjukkan diartikan Ha: 
diterima dan Ho: ditolak. Dengan 
demikian hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan ada pengaruh latihan loncat 
katak terhadap hasil lompat jauh siswa 
putra kelas V SD Negeri Kadubera 1 
Kecamatan Picung Kabupaten 
Pandeglang. 
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ABSTRAK 

 
Dalam kaitannya dengan proses sosial, emosi dapat muncul sebagai akibat adanya 

hubungan atau interaksi sosial antara individu, kelompok, dan masyarakat. Metode 
bermain peran yang merupakan salah satu metode belajar yang berumpun kepada metode 
perilaku yang diterapkan dalam kegiatan pengembangan, Karakteristiknya adalah adanya 
kecenderungan memecahkan tugas belajar dalam sejumlah perilaku yang berurutan, 
konkret dan dapat di amati. Oleh karena itu metode bermain peran dapat diterapkan dalam 
pembajaran untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian tindakan kelas (PTK). 
Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelas B yang berusia 5- 6 Tahun sebanyak 15 
orang siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan dokumentasi. 
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan sosial emosional anak meningkat 
dengan diterapkannya metode bermain peran dengan presentase dari data awal sebelum  
pelaksanaan  siklus I, siklus II, dan siklus III. Ketika pra siklus kemampuan anak belum 
berkembang (BB) sebanyak 47%. Kemudian ketika dilakukan siklus I anak yang 
perkembangannnya mulai berkembang (MB) mulai meningkat menjadi 67%. Karena siklus 
I belum mencapai indikator, maka dilakukan siklus II. Siklus II mulai terlihat 
perkembangan anak yang sesuai harapan (BSH) sebesar 33%. Karena pada siklus II 
perkembangan anak masih di rasa belum maksimal maka dilakukan siklus III dengan hasil 
anak yang berkembang sangat baik (BSB) mencapai 86%. Dengan persentase yang 
diperoleh dari pelaksanaan silus III tersebut termasuk kriteria sangat baik. Dengan 
demikian latihan bermain peran dapat mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak 
kelompok B PAUD MAWAR II Ds. Tegalongok Kec. Koroncong Kab. Pandeglang Tahun 
Ajaran 2015/2016, sehingga saran kepada guru bahwa bermain peran merupakan 
alternatife yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional 
anak. 
 
Kata Kunci : Meningkatkan Kemampuan Emosional 
 
 
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN  
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Pendidikan Anak Usia Dini adalah 
suatu proses pembinaan tumbuh kembang 
anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang 
dilakukan secara menyeluruh mencakup 
semua aspek perkembangan yang meliputi 
perkembangan kognitif, bahasa, 
psikomotorik, sosial emosional, nilai 
agama dan moral serta seni budaya. Salah 
satu aspek perkembangan yang harus 
menjadi perhatian penuh dari pihak guru 
maupun orang tua adalah perkembangan 
sosial emosional anak. Perkembangan 
sosial emosional merupakan salah satu 
aspek dari perkembangan Anak Usia Dini. 
Perkembangan sosial emosional anak 
dimulai dari egosentris individual yang 
artinya hanya memandang dari satu sisi 
yaitu dirinya sendiri, konsep diri dan 
kontrol diri kemudian secara bertahap 
menuju kearah berinteraksi dengan orang 
lain (Direktorat PAUD, 2003). 

Keterampilan sosial merupakan 
bentuk perilaku, perbuatan dan sikap yang 
ditampilkan oleh individu ketika 
berinteraksi dengan orang lain disertai 
dengan ketepatan dan kecepatan sehingga 
memberikan kenyamanan bagi orang yang 
berada di sekitarnya (Chaplin dalam 
Suhartini, 2004 : 18). Keterampilan sosial 
pada anak dapat dikembangkan melalui 
berbagai metode di antaranya, metode 
bercerita, metode tanya jawab, metode 
karyawisata, dan metode bermain peran. 
Salah satu metode yang lebih efektif untuk 
mengembangkan empati anak yaitu 
metode bermain peran. Fokus penelitian 
ini adalah anak usia dini yang sudah 
memasuki jenjang prasekolah di TP-
PAUD MAWAR II kelompok B (usia 5-6 
tahun). Pada usia tersebut anak mengalami 
perubahan dari fase kehidupan 
sebelumnya. Salah satu perubahan 
tersebut yaitu perkembangan sosial-
emosional. Perkembangan tersebut 
ditandai dengan semakin kompleksnya 
pergaulan anak, sehingga menuntut 
penyesuaian diri secara terus menerus. 
Keadaan tersebut tentu berbeda dengan 

kehidupan pribadi anak sebelumnya yang 
hanya bersosialisasi dengan keluarga dan 
teman-teman di lingkungannya.  

Menurut Septiana (2009) 
kurangnya seseorang memiliki 
keterampilan sosial menyebabkan 
kesulitan perilaku di sekolah, kenakalan, 
tidak perhatian, penolakan rekan, 
kesulitan emosional, bullying, kesulitan 
dalam berteman, agresivitas, masalah 
dalam hubungan interpersonal, miskin 
konsep diri, kegagalan akademik, 
kesulitan konsentrasi, isolasi dari teman 
sebaya dan depresi. Kondisi objektif yang 
ditemukan di TP-PAUD MAWAR II yaitu 
masih jarang diterapkan metode bermain 
peran, khususnya untuk meningkatkan 
kemampuan sosial emosional anak TP 
PAUD MAWAR II. Aktivitas 
pembelajaran di PAUD ini masih 
monoton, seperti halnya mengisi majalah 
sekolah, menggambar dan mewarnai 
gambar. Selain itu tuntutan orang tua 
murid yang hanya menginginkan anaknya 
mampu membaca, menulis dan 
menghitung tanpa memperhatikan 
kemampuan anak dalam mengelola 
emosinya. Karena tuntutan tersebut 
aktivitas pembelajarannya masih banyak 
ditekankan pada segi akademis dan sering 
kali menggunakan metode tanya jawab 
atau ceramah yang dimana guru yang 
lebih banyak berperan aktif. Sehingga 
metode bermain peran masih sangat 
jarang diterapkan pada anak di PAUD ini. 

Penelitian yang relevan dengan 
masalah mengembangkan atau 
meningkatkan kemampuan sosial 
emosional anak usia dini sebelumnya 
telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa 
diantaranya : 
1. Skripsi Linda Lekahani Nababan 

dengan judul “Mengembangkan 
Kecerdasan Sosial Emosional  Anak 
Melalui Latihan Bermain Peran Di 
Kelompok B PAUD Mangkudum 
Indah Ds. Pasar Pino kec. Pino Raya 
Kab. Bengkulu Selatan. Skripsi 
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Mahasiswa FKIP Universitas 
Bengkulu ini bertujuan untuk 
mengembangkan kecerdasan sosial 
emosional anak melalui latihan 
bermain peran. dengan Metode dan 
rancangan dalam penelitian ini 
menggunakan penelitian tindakan 
kelas (PTK) difokuskan pada anak-
anak, untuk memperbaiki atau 
meningkatkan mutu pelajaran di kelas 
Kemmis (dalam Masnur 2007:39). 
Penelitian ini diawali dengan 
melakukan observasi dalam proses 
belajar mengajar di kelas dari masalah 
yang tampak dalam mengatasi 
permasalahan agar dapat terlaksana 
perencanaan belajar mengajar yang 
baik. Untuk memecahkan ini peneliti 
membuat rencana baru yang lebih 
mendorong pencapaian tujuan. 
Rancangan yang digunakan dalam 
penelitian tindakan kelas ini akan 
dilaksanakan 2 siklus. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi 
dan dokumentasi. Data yang diperoleh 
dianalissis dengan menggunakan 
analisis statistik sederhana  

2. Skripsi Ulfatus Yahro dengan judul 
“Upaya Guru Dalam Mengembangkan 
Sosial Emosional Anak Usia Dini 
Melalui Pendekatan Beyond Centeres 
dan Circle Times (kasus di TK Islam 
moderen Al-Furqon) Yogyakarta. 
Skripsi Mahasiswa PAI Uniersitas 
Negeri Islam Sunan Kalijaga 
Yogyakarta ini membahas tentang 
hasil penerapan pendekatan BCCT 
bagi perkembangan sosial-emosional 
anak usia dini. 

Dari dua penelitian diatas 
penelitian yang dilakukan peneliti 
dengan judul Meningkatkan 
Kemampuan Sosial Emosional Anak 
Usia Dini Melalui Metode Bermain 
Peran Pada Kelompok B (Penelitian 
tindakan Kelas) di TP-PAUD 
MAWAR II Ds. Tegalongok Kec. 
Koroncong Tahun Ajaran 2015/2016 

ini berbeda dari segi metodologi 
penelitian subyek penelitan , obyek 
penelitian dan pelaksanaan penelitian 
tindakan kelas.  

Dalam melakukan penelitian 
ini peneliti melakukan observasi awal 
untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan sosial emosional anak 
usia dini pada kelompok B di TP 
PAUD MAWAR II. Observasi awal 
dilakukan pada 02 sampai 13 
November 2015 dari data yang 
diperoleh dari jumlah siswa 24 orang 
15 orang diantaranya masih 
mengalami kesulitan dalam 
bersosialisasi banyak sekali anak 
yang ingin melakukannya semuanya 
sendiri, tidak mau berbagi dengan 
teman-temannya, suka berebut 
mainan, tidak mau membereskan 
mainan setelah digunakan dan tidak 
mau belajar berkelompok, mengolok-
olok teman yang lain, anak ketika 
mengikuti kegiatan belajar selalu 
mencari perhatian guru dan mungkin 
itu semua karena guru belum 
memakai metode yang 
menyenangkan untuk anak usia dini 
dengan teman-teman 
sebayanya.Penyadaran anak terhadap 
ketertiban erat hubungannya dengan 
pembiasaan menyesuaikan diri 
terhadap tuntutan lingkungan 
sekitarnya. Anak-anak berangsur-
angsur perlu disadarkan biasanya 
melalui permainan kelompok atau 
kegiatan bermain bersama, bahwa 
mereka tidak bisa berkelakuan 
semaunya. Mereka harus menerima 
kenyataan adanya orang-orang lain 
yang juga punya harapan dan 
keinginannya masing-masing. Dalam 
situasi bermain ank-anak akan belajar 
bergaul dengan anak lain yang 
mempunyai tuntutan dan hak yang 
sama dengan dirinya. 

Bermain bersama atau bermain 
peran merupakan kesempatan yang baik 
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bagi anak untuk belajar menyesuaikan diri 
dengan keadaan karena banyaknya anak 
yang bermain serta jumlah alat-alat dan 
mainan, belajar menunggu giliran atau 
antri, belajar bekarja sama, saling tolong 
menolong dan juga belajar menaati 
paraturan-peraturan bermain yang 
dimainkan bersama. Jadi bermain peran 
sangat bermanfaat untuk mengarahkan 
perkembangan sosial anak. Melalui 
bermain peran anak disadarkan bahwa ia 
harus siap bermasyarakat  sebagai syarat 
untuk menyelenggarakan hubungan antar 
pribadi di kemudian hari. Supaya anak 
dapat bersosialisasi dengan teman dan 
lingkungannya untuk kehidupannya 
dimasa yang akan datang. 
 
KAJIAN TEORI  

Secara luas diketahui bahwa 
periode anak menurut Hurlock (1992) 
dibagi menjadi dua periode yang berbeda, 
yaitu masa anak awal dan masa anak 
akhir. Periode masa anak awal 
berlangsung dari usia dua tahun sampai 
enam tahun (lebih dikenal sebagai masa 
anak usia dini). Adapun periode masa 
anak akhir berlangsung dari enam tahun 
sampai tiba saatnya anak matang secara 
seksual. 

Menurut Biechler dan snowman 
(1993) yang dimaksud dengan anak usia 
dini ialah mereka yang berusia 3-6 tahun, 
dan biasanya mereka mengikuti program 
kindergarten atau taman kanak-kanak. 

Pada masa anak 3-6 tahun anak 
berada dalam masa proses pengembangan 
kepribadian yang unik dan menuntut 
kebebasan yang pada umumnya kurang 
berhasil. Oleh karena itu, anak sering 
tampak “bandel”, keras kepala, 
menjengkelkan, dan melawan orang tua. 
Masa anak usia dini merupakan salah satu 
periode yang sangat penting, karena pada 
periode ini merupakan tahap 
perkembangan kritis. Pada masa inilah 
kepribadian seseorang mulai dibentuk.  

Pengalaman-pengalaman yang 
terjadi pada masa ini cenderung bertahan 
dan mempengaruhi sikap anak sepanjang 
hidupnya.  

Dalam studi klinis sejak bayi 
hingga dewasa yang dilakukan oleh 
Erikson (dalam Elizabet B. Hurlock, 1978 
: 26) menyimpulkan bahwa“masa kanak-
kanak merupakan gambaran awal 
manusia, tempat dimana kebaikan dan 
sifat buruk akan berkembang mewujudkan 
diri, meskipun lambat tetapi pasti”. 

Selanjutnya Erikson menerangkan, 
apa yang akan dipelajari seorang anak 
tergantung bagaimana orang tua 
memenuhi kebutuhan anak akan makanan, 
perhatian, cinta kasih. Sekali ia belajar, 
sikap demikian akan mewarnai persepsi 
individu akan masyarakat dan suasana 
sepanjang hidup. 

Menurut Crumley.F.E. dkk, Gagne 
R.M. dan Smith, dkk (dalam Elizabeth B 
Hurlock, 1978 : 26) menunjukkan bukti 
bahwa sejarah anak yang mempunyai 
kesulitan penyesuaian sejak tahun-tahun 
prasekolah hingga sekolah menengah atau 
universitas telah memperlihatkan bahwa 
banyak diantara mereka sangat buruk 
penyesuaian dirinya pada masa kecil 
hingga tidak pernah dalam suatu 
kelompok atau mempunyai banyak teman. 
Sebagai tambahan, banyak diantaranya 
menderita kesulitan berbicara, sekolah, 
serta enuretik dan keluarga mereka 
menganggapnya sebagai“anak yang 
penuh masalah”.  

Dari studi riwayat anak nakal, 
Glueck (dalam Elizabeth B Hurlock, 1978 
: 26) menyimpulkan bahwa remaja yang 
berpotensi menjadi nakal, dapat 
diidentifikasi sedini usia dua atau tiga 
tahun karena perilaku anti sosialnya. 

Montesori dalam Hainstock 
(1991), menyebut anak usia dini sebagai 
periode sensitif (sensitive periods). Pada 
masa ini menurut Montessori secara 
khusus anak mudah menerima stimulus-
stimulus tertentu. Suatu sensitivitas 
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khusus terhadap sesuatu yang baru akan 
berakhir bila sesuatu yang dibutuhkannya 
telah terpenuhi. Menurut Montessori 
penting perlunya memahami secara lebih 
baik kemampuan dan kecakapan anak. 
Banyak orang dewasa yang gagal 
memahami anak sebagai mahluk yang 
mempunyai kecerdasan dan mempunyai 
kemampuan dalam belajar. Pada masa ini, 
harus adanya rasa kebebasan dalam 
lingkungan untuk pengembangan fisik, 
mental, pertumbuhan spiritualnya, karena 
dengan lingkungan yang kondusif 
memungkinkan anak berkreasi secara 
bebas dan mengembangkan potensi 
dirinya secara maksimal. Orang tua yang 
terlalu otoriter dan serba mengatur akan 
menjadikan anaknya terkekang 
kebebasannya, dan sekaligus dapat 
menghambat kebebasan berekspresi 
mengembangkan potensi dan membatasi 
ruang gerak pembelajarannya. Akhirnya, 
anak akan menjadi ketergantungan pada 
orang tua dan pada orang lain, dan anak 
menjadi tidak mandiri, penakut, serba 
ragu dan kurang inisiatif. 

Menurut Hetherington & Parke 
(1997) emosi anak mempunyai fungsi 
guna mengkomunikasikan kebutuhan, 
suasana hati dan perasaan. Melalui 
ekspresi perasaan, anak dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
sosialnya seperti menghormati orang lain, 
memperoleh hubungan dan menjaga 
sosial, atau menenangkan perasaan. 

Menurut Gordon & Browne ( 
1985: 332-373) emosi yang berkembang 
pada anak TK adalah kemampuan 
mengenal perasaan baik kemampuan : 
memberi nama perasaan maupun 
menerima perasaan bagi anak TK, 
keterampilan mengenal dan menamakan 
perasaan yang dialaminya adalah 
keterampilan yang sulit untuk dipelajari, 
demikian pula untuk menerima perasaan. 
Dalam perkembangan selanjutnya bila 
anak dapat menerima perasaannya, ia akan 
belajar bagaimana menggunakan 

kedalaman perasaan dan tidak 
mengekspresikannya secara berlebih-
lebihan. Keterampilan sosial yang perlu 
dipelajari anak TK diantaranya yaitu 
membina hubungan dengan orang dewasa, 
membina hubungan dengan anak lain, 
membina hubungan dengan kelompok, 
dan membina diri sebagai individu. 

Goleman (2007:7) menyatakan 
bahwa emosi adalah dorongan untuk 
bertindak, rencana seketika untuk 
mengatasi masalah yang telah ditanamkan 
secara berangsur-angsur oleh evolusi. 

Lazarus dalam Mashar (2011:16) 
emosi adalah suatu keadaan yang 
kompleks pada diri organisme, yang 
meliputi perubahan-perubahan secara 
badaniah dalam bernafas, detak jantung, 
perubahan kelenjar dan kondisi mental, 
seperti keadaan menggembirakan yang 
ditandai dengan perasaan yang kuat dan 
biasanya disertai dengan dorongan yang 
mengacu pada suatu bentuk perilaku. 

Solver dan Meyer dalam 
Aunurrahman (2012:87) kecerdasan 
emosional sebagai “ himpunan bagian dari 
kecerdasan sosial yang melibatkan 
kemampuan memantau perasaan dan 
emosi baik pada diri sendiri maupun orang 
lain, memilah-milah semuanya, dan 
menggunakan informasi ini untuk 
membimbing pikiran dan tindakan. 

Merujuk pada pendapat beberapa 
para ahli, maka menurut pendapat peneliti 
sendiri kemampuan sosial emosional anak 
sangat erat kaitannya dengan penguasaan 
pengendalian diri anak ketika anak 
melakukan  interaksi dan bergaul dengan 
orang lain, dibutuhkan pemahaman bagi 
anak untuk memahami hak orang lain agar 
anak tidak selalu memaksakan 
kehendaknya sendiri, sehingga anak 
dalam beradaptasi dengan lingkungan dan 
orang lain dapat diterima dengan baik. 

Perkembangan sosial dan 
emosional merupakan dua aspek yang 
berlainan, namun dalam kenyataannya 
satu sama lain saling memengaruhi. 
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Perkembangan sosial sangat erat 
hubungannya dengan perkembangan 
emosional, walaupun masing-masing ada 
kekhususannya. Perkembangan sosial dan 
emosional pada anak usia dini ini 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. 
Peran orang tua dan guru di sekolah dalam 
mengembangkan perilaku sosial 
emosional anak adalah ditempuh dengan 
menanamkan sejak dini pentingnya 
pembinaan perilaku dan sikap yang dapat 
dilakukan melalui pembiasaan yang baik. 
Hal inilah, yang menjadi dasar utama 
pengembangan perilaku sosioal dan 
emosional dalam mengarahkan pribadi 
anak yang sesuai dengan nilai-nilai yang 
dijunjung tinggi di dalam masyarakat. 
Perilaku sosial dan emosional yang 
diharapkan dari anak pada usia ini ialah 
perilaku-perilaku yang baik, seperti 
kedisiplinan, kemandirian, 
tanggungjawab, percaya diri, jujur, adil, 
setia kawan, sifat kasih sayang terhadap 
sesama, dan memiliki toleransi yang 
ttinggi. 

Istilah perilaku, menurut Sarwono 
S (1992:17) diartikan sebagai perbuatan-
perbuatan manusia, baik yang terbuka 
(kasatmata) maupun yang tertutup (tidak 
kasat mata). Contohnya yang termasuk 
perbuatan terbuka atau yang kasatmata itu 
seperti melempar, memukul, melompat, 
dan menarik. Adapun perbuatan yang 
tidak kasatmata atau tertutup seperti 
minat, sikap, motivasi, persepsi, 
pemahaman, dan berfikir. Munculnya 
perilaku pada seseorang ini kaena adanya 
dorongan atau munculnya perilaku pada 
seseorang ini karena adanya dorongan 
atau keinginan yang kuat dari seseorang, 
salah satunya adalah motif. Motif 
merupakan faktor pendorong manusia 
untuk berperilaku. Dalam hal ini, perilaku 
merupakan aktualisasi diri seseorang 
dengan melakukan aktivitas yang 
ditentukan oleh kemauan sendiri 
berdasarkan niat yang muncul dalam hati. 
Yang menentukan dan memilih perilaku 

mana yang dianggap tepat oleh seseorang 
itu adalah pengetahuannya. Dari 
pengetahuannya seseorang mampu 
memilih dan mengetahui konsekuensi-
konsekuensi yang mungkin terjadi akibat 
dari perilakunya ini. 
1. Pengertian Sosial Emosional 

Makna sosial dipahami sebagai 
upaya pengenalan (sosialisasi) anak 
tehadap orang lain yang di luar dirinya 
dan lingkungannya, serta pengaruh timbal 
balik dari berbagai segi kehidupan 
bersama yang mengadakan hubungan satu 
dengan yang lainnya, baik dalam bentuk 
perorangan maupun kelompok. Dalam 
kajian sosiologis, Soerjono Soekanto 
(1997:66) memberikan definisi sosial ini 
yang disebut dengan proses sosial yaitu : 
cara-cara berhubungan yang dilihat 
apabila perorangan dan kelompok-
kelompok sosial saling bertemu dan 
menentukan sistem serta bentuk-bentuk 
hubungan ini, atau apa yang akan terjadi 
apabila ada perubahan-perubahan yang 
menyebabkan goyahnya pola-pola 
kehidupan yang telah ada. 

Proses sosial yang dimaksudkan 
Soekanto ini memiliki ruang lingkup yang 
sangat luas, yakni menyangkut berbagai 
segi kehidupan bersama, misalnya 
memengaruhi antara sosial dan politik, 
politik dan ekonomi serta ekonomi dan 
hukum. Namun dalam bahasan ini proses 
sosial yang dimaksud lebih ditunjukan 
pada hubungan sosial anak dengan 
sesamanya atau orang-orang yang ada di 
dalam lingkungannya. Bagaimana anak 
bersosialisasi dengan yang lainnya, seperti 
dengan orang tua, anggota keluarga, guru 
dan orang lain yang ada disekitar 
lingkungan dimana anak berada, baik 
dirumah, di sekolah, maupun di 
lingkungan masyarakat sekitarnya 

Sedangkan makna emosi banyak 
dikaji oleh para psikolog, dan banyak 
mendapatkan tempat dari pengkajian 
mereka, karena dianggap sebagai bagian 
yang penting dan menarik dalam 
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kehidupan manusia ini. Sukmadinata 
(2003:80) misalnya, ia memberikan 
definisi emosi sebagai perpaduan dari 
beberapa perasaan yang mempunyai 
intensitas yang relatif tinggi dan 
menimbulkan suatu gejolak suasana batin. 
Seperti halnya perasaan, emosi juga 
membentuk suatu kontinum, bergerak dari 
emosi positif hingga yang bersifat negatif. 

Sementara Crow&Crow dalam 
Sunarto & Hartono (2002: 149), 
memberikan pengertian emosi sebagai 
pengalaman afektif yang disertai 
penyesuaian diri dalam diri inividu 
tentang keadaan mental dan fisik, dan 
berwujud suatu tingkah laku yang tampak. 
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 
emosi adalah perasaan batin seseorang, 
baik berupa pergolakan pikiran, nafsu, 
keadaan mental dan fisik yang dapat 
muncul atau termanifestasi kedalam 
bentuk-bentuk atau gejala-gejala seperti 
takut, cemas, marah, kesal, iri, cemburu, 
senang, kasih sayang, dan ingin tahu. 

Dalam kaitannya dengan proses 
sosial, emosi dapat muncul sebagai akibat 
adanya hubungan atau interaksi sosial 
antara individu, kelompok, dan 
masyarakat. Emosi dapat muncul sebagai 
reaksi fisiologis, perasaan, dan peubahan 
perilaku yang tampak. Emosi pada anak 
usia dini lebih kompleks dan real, karena 
anak cenderung mengekspresikan 
emosinya dengan bebas dan terbuka. 

Emosi dapat memberikan dampak 
terhadap perilaku anak usia dini seperti 
yang dikemukakan Willis (2002) yaitu : 
a. Emosi menambah kesenangan hidup 

anak, semua emosi dapat merangsang 
dan membangkitkan gairah anak. 

b. Emosi dapat terlihat pada ekspresi 
anak seperti emosi yang 
menyenangkan akan membuat anak 
bahagia atau sebaliknya. 

c. Emosi dapat mengganggu kualitas 
intelektual anak, dimana emosi yang 
kuat menyebabkan anak sulit belajar 
dan sulit mengingat. 

d. Emosi dapat menurunkan keterampilan 
anak, misalnya anak yang emosinya 
kuat akan menjadi gugup dan grogi 
saat berbicara. 

e. Emosi akan mencerminkan keadaan 
perasaan anak dari air mukanya, 
perubahan gerak tubuh. 

f. Warna emosi akan tampak dalam 
kehidupan anak, hal ini dapt terlihat 
saat emosi sedang hadir, menandakan 
kehidupan anak di keluarganya baik, 
dan sebaliknya, warna emosi tidak 
menyenangkan merupakan pertanda 
kehidupan di keluarganya tidak 
bahagia. 

g. Emosi dapat merangsang dan 
membangkitkan gairah anak, misalnya 
menimbulkan kesenangan, cemburu, 
marah, takut, dan benci. 

h. Kehidupan keluarga memengaruhi 
gejolak emosi anak, dimana keluarga 
yang bahagia akan memberikan 
pengaruh pada kehidupan dan perilaku 
anak. 
 

2. Perilaku Sosial dan Emosional 
Anak Usia Dini 

a. Perilaku Sosial 
Dengan mengacu pada pengertian 

perilaku diatas, maka dapat dijelaskan apa 
yang dimaksud perilaku sosial dan 
perilaku emosional. Perilaku sosial adalah 
kegiatan yang berhubungan dengan orang 
lain, kegiatan yang berkaitan dengan 
pihak lain yang memerlukan sosialisasi 
dalam hal bertingkah laku yang dapat 
diterima oleh orang lain, belajar 
memainkan peran sosial yang dapat 
diterima oleh orang lain, belajar 
memainkan peran sosial yang dapat 
diterima oleh orang lain, serta upaya 
mengembangkan sikap sosial yang layak 
diterima oleh orang lain. Perilaku sosial 
pada anak usia dini ini diarahkan untuk 
pengembangan sosial yang baik, seperti 
kerja sama, tolong-menolong, berbagi, 
simpati, empati, dan saling membutuhkan 
satu sama lain. Untuk itu, sasaran 
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pengembangan perilaku sosial pada anak 
usi dini ini ialah untuk keterampilan 
berkomuunikasi, keterampilan memiliki 
rasa senang dan periang, menjalin 
persahabatan, memiliki etika dan tata 
krama yang baik. Dengan demikian, 
materi pembelajaran pengembangan sosial 
yang diterapkan di taman kanak-kanak 
atau PAUD, meliputi: displin, kerja sama, 
tolong-menolong, empati, dan tanggung 
jawab. 

Menurut Bar-Tal dalam Martini 
Jamaris (2004:29), perilaku sosial 
diartikan sebagai perilaku yang dilakukan 
secara sukarela (voluntary), yang dapat 
menguntungkan atau menyenangkan 
orang lain tanpa antisipasi reward 
eksternal. Perilaku sosial ini dilakukan 
dengan tujuan yang baik, seperti 
menolong, membantu, berbagi, dan 
menyumbang atau menderma.  

Bentuk perilaku sosial yang paling 
penting diterapkan pada anak usia dini  
pada tahun pertama yakni penyesuaian 
sosial yang memungkinkan anak dapat 
bergaul dengan teman-temannya. Karena 
pada periode ini merupakan tahap 
perkembangan yang kritis, dimana sikap 
sosial dan pola perilaku sosial dibentuk. 

Menurut hasil penelitian yang 
dilakukan Waldrop dan Halverson bahwa 
anak yang pada usia 2,5 tahun telah 
bersikap ramah dan aktif secara sosial 
akan terus bersikap seperti itu sampai usia 
7,5 tahun. Mereka menyimpulkan bahwa 
perilaku sosial pada usia 7,5 tahun 
diprediksi sebagai hasil kontribusi 
perilaku sosial pada usia 2,5 tahun. 

Begitu selanjutnya, bawa perilaku 
sosial yang dikembangkan pada awal 
masa kana-kanak merupakan perilaku 
yang terbentuk berdasarkan landasan yang 
diletakan pada masa bayi. Sebagian lagi 
merupakan bentuk perilaku sosial yang 
baru dan mempunyai landasan baru. 
Banyak diantara landasan baru ini dibina 
oleh hubungan sosial dengan teman 
sebaya di luar rumah dan hal-hal yang 

ditonton dari televisi atau buku-buku 
cerita. Sehingga awal masa kanak-kanak 
perlu diarahkan kepada bentuk perilaku 
sosial agar dapat menyesuaikan diri sesuai 
dengan perkembangan anak dan 
kepentingan selanjutnya. 

Secara spesifik, Hurlock 
(1980:118) mengklasifikasikan pola 
perilaku sosial pada anak usia dini ini 
kedalam pola-pola perilaku sebagai 
berikut : 
a. Meniru, yaitu agar sama dengan 

kelompok, anak akan meniru sikap dan 
perilaku orang yang sangat ia kagumi. 
Anak mampu meniru perilaku guru 
yang diperagakan sesuai dengan tema 
pembelajaran. 

b. Persaingan, yaitu keinginan untuk 
mengungguli dan mengalahkan orang 
lain. Persaingan ini biasanya sudah 
tampak pada usia empat tahun. Anak 
bersaing dengan teman untuk meraih 
prestasi berlomba-lomba dalam 
memperoleh juara dalam suatu 
permainan, menunjukan antusiasme 
dalam mengerjakan sesuatu sendiri. 

c. Kerja sama. Mulai usia tahun ketiga 
akhir, anak mulai bermain secara 
bersama dan kooperatif, serta kegiatan 
kelompok mulai berkembang dan 
meningkat baik dalam frekuensi 
maupun lamanya berlangsung, 
bersamaan dengan meningkatnya 
kesempatan untuk bermain dengan 
anak lain. 

d. Simpati. Karena simpati membutuhkan 
pengertian tentang perasaan-perasaan 
dan emosi orang lain, maka hal ini 
hanya kadang-kadang timbul sebelum 
tiga tahun. Semakin banyak kontak 
bermain, semakin cepat simpati 
berkembang. 

e. Empati. Seperti halnya simpati, empati 
membutuhkan pengertian tentang 
perasan dan emosi orang lain, tetapi 
disamping itu juga membutuhkan 
kemampuan untuk membayangakan 
diri sendiri ditempat orang lain. Relatif 
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hanya sedikit anak yang melakukan 
hal Ini sampai awal masa kanak-kanak 
akhir. 

f. Dukungan sosial. Menjelang 
berakhirnya awal masa kanak-kanak 
dukungan dari teman-teman menjadi 
lebih penting dari pada persetujuan 
orang-orang dewasa. 

g. Membagi. Anak mengetahui bahwa 
salah satu cara untuk memperoleh 
persetujuan sosial ialah membagi 
miliknya, terutama mainan untuk 
anak-anak lainnya. Pada momen-
momen tertentu, anak juga rela 
membagi makanan kepada anak lain 
dalam rangka memperoleh tali 
pertemanan mereka dan menunjukan 
identitas keakraban antar mereka. 

h. Perilaku akrab. Anak memberikan rasa 
kasih sayang kepada guru dan teman. 
Bentuk dari perilaku akrab 
diperlihatkan dengan canda gurau dan 
tawa riang diantara mereka. Kepada 
guru, mereka memperlakukan 
sebagaimana layaknya pada orang tua 
mereka sendiri, memeluk, merangkul, 
menggendong, memegang tangan sang 
guru dan banyak bertanya. 

Selain pola perilaku sosial yang 
dikemukakan Hurlock diatas pola 
perilaku sosial lainnya yang perlu 
diajarkan atau dikembangkan kepada 
anak usia dini ialah pola perilaku 
seperti anak mampu menghargai 
teman, baik menghargai milik, 
pendapat, hasil karya teman, atau 
kondisi-kondisi yang ada pada teman. 
Menghargai kondisi orang lain, 
misalnya anak tidak mengejek atau 
mengisolasi anak lain yang kurang 
sempurna anggota tubuhnya, cacat, 
terdapat kekurangan dari fisik, dan 
psikisnya. Pengembangan perilaku 
sosial juga bisa diarahkan untuk  anak 
mau membantu kepada orang lain 
(helping other), tidak eogis, sikap 
kebersamaaan, sikap kesederhananaan 
dan kemandirian, yang saat ini sikap-

sikap ini sudah mulai hilang dari 
perhatian para pendidik, baik pada 
tingkat pendidikan taman kanak-
kanak, maupun pada tingkat 
pendidikan lebih tinggi. 

Terdapat beberapa alasan, 
mengapa anak perlu mempelajari 
berbagai perilaku sosial? Sedikitnya 
ada empat alasan sebagaimana 
dikemukakan oleh Sujiona (2005:78) 
sebagai berikut : 

a. Agar anak dapat belajar bertingkah 
laku yang dapat diterima 
lingkungannya 

b. Agar anak dapat memainkan peranan 
sosial yang bisa diterima 
kelompoknya, misalnya berperan 
sebagi laki-laki dan perempuan. 

c. Agar anak dapat mengembangkan 
sikap sosial yang sehat terhadap 
lingkungannya yang merupakan modal 
penting untuk sukses dalam kehidupan 
sosialnya kelak. 

d. Agar anak mampu menyesuaikan 
dirinya dengan baik, dan akibatnya 
lingkungannya pun dapat 
menerimanya dengan senang hati. 
 

b. Perilaku Emosional 
Adapun yang dimaksud perilaku 

emosional ialah reaksi yang 
terorganisisasi dan muncul terhadap hal-
hal yang berhubungan dengan kebutuhan, 
tujuan, ketertarikan, dan minat individu. 
Perilaku emosional ini tampak sebagai 
akibat dari emosi seseorang. Emosi oleh 
Juntika (2007:153), didefinisikan sebagai 
suatu suasana yang kompleks dan getaran 
jiwa yang menyertai atau muncul 
sebelum/sesudah terjadinya perilaku. 
Lebih lengkap Daniel Goleman (2005), 
menambahkan bahwa emosi merujuk pada 
suatu perasaan dan pikiran-pikiran 
khasnya suatu keadaan biologis dan 
psikologis serta serangkaian 
kecenderungan untuk bertindak. 
3. Apek Perilaku Sosial dan 

Emosional Anak Usia Dini 
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Ciri- ciri umum anak usia 3-4 
tahun yaitu sangat bersemangat, 
menawan, dan sekaligus kasar. Mereka 
berusaha memahami duni mereka. Mereka 
terus mengalami kesulitan untuk 
membedakan antara khayalan dan 
kenyataan. Mereka mulai memahami 
bahwa tindakan mereka berdampak dan 
mereka belajar membuat batasan-
batasaan. Dengan melakukan hal ini, 
kelompok usia ini sangat menawan dan 
dapat bekerja sama selama sesaat, tetapi 
kemudian pengatur dan penuntut. Anak-
anak usia tiga tahun menggunakan bahasa 
bayi ke paragraf deskriptif. Mereka kerap 
kalau berbicara pada diri mereka sendiri 
dengan suara kerasa saat mereka 
memecahkan masalah atau menyelesaikan 
suatu kegiatan. Anak-anak ini memiliki 
tenaga yang besar, tetapi rentang 
konsentrasinya pendek, cenderung 
berpindah-pindah dari suatu kegiatan ke 
kegiatan yang lain. Permainan mereka 
bersifat sosial dan sekaligus paralel. Guru 
biasanya merupakan orang dewasa 
pertama diluar keluarga yang sangat dekat 
dengan anak.  

Sementara Beaty (1994: 137), 
menyatakan bahwa perkembangan sosial 
anak berkaitan dengan perilaku prososial 
dan bermain sosialnya. Aspek perilaku 
sosial emosional meliputi : 

a. Empati, yaitu menunjukan perhatian 
kepada orang lain yang kesusahan atau 
menceritakan perasaan orang lain yang 
mengalami konflik 

b. Kemurahan hati, yaitu berbagi sesuatu 
dengan yang lain atau memberikan 
barang miliknya. 

c. Kerja sama, yaitu bergantian 
menggunakan barang, melakukan 
sesuatu dengan gembira 

d. Kepedulian, yaitu membantu orang 
lain yang sedang membutuhkan 
bantuan 

4. Ciri Sosial Emosional Anak Usia 
Dini 

   Anak-anak usia dini ini 
biasanya mudah bersosialisasi dengan 
orang sekitarnya. Umumnya anak usia 
ini memiliki satu atau dua sahabat, 
tetapi sahabat ini mudah berganti. 
Mereka umumnya mudah dan cepat 
menyesuaikan diri secara sosial. 
Sahabat yang dipilih biasanya yang 
memiliki jenis kelamin yang sama, 
kemudian berkembang kepada jenis 
kelamin yang berbeda. Kelompok 
bermain anak usi ini cenderung kecil 
dan tidak terorganisasi secara baik, 
oleh karena itu kelompok ini cepat 
berganti. Paten (1932), mengamati 
tingkah laku sosial anak usia dini 
ketika mereka sedang bermain bebas 
sebagai berikut : 

a. Tingkah laku unoccupied. Anak tidak 
bermain dengan sesungguhnya. Ia 
mungkin berdiri disekitar anak lain 
dan memandang temannya tanpa 
melakukan kegiatan apapun. 

b. Bermain soliter. Anak bermain sendiri 
dengan menggunakan alat permainan 
berbeda dengan apa yang dimainkan 
oleh teman yang ada disekitarnya. 
Mereka tidak berusaha untuk saling 
bicara. 

c. Tingkah laku onlooker. Anak 
mengahabiskan waktu dengan 
mengamati. Kadang memberikan 
komentar tentang apa yang dimainkan 
anak lain, tetapi tidak berusaha untuk 
bermain bersama. 

d. Bermain parallel. Anak bermain 
dengan saling berdekatan, tetapi tidak 
sepenuhnya bermain bersama dengan 
anak yang lain. Mereka menggunakan 
alat mainan yang sama, berdekatan 
tetapi dengan cara yang saling 
bergantung. 

e. Bermain asosiatif. Anak bermain 
dengan anak lain tetapi tanpa 
organisasi. Tidak ada peran tertentu, 
masing-masing anak bermain dengan 
caranya sendiri-sendiri. 
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f. Bermain kooperatif. Anak bermain 
dalam kelompok dimana ada 
organisasi, ada pimpinannya. Masing-
masing anak melakukan kegiatan 
bermain dalam kegiatan bersama, 
misalnya perang-perangan, sekolah-
sekolahan, dan lain-lain. Sejalan 
dengan perkembangan kognitif anak. 
Piaget mengemukakan perkembangan 
permainan anak usia dini sebagai main 
symbolic make play (berlangsung dari 
2-7 tahun). Permainan pada masa ini 
ditandai dengan bermain khayal atau 
pura-pura, banyak bertanya dan 
mejawab pertanyaan, mencoba 
bermain dengan berbagai hal yang 
berhubungan dengan konsep ruang, 
jumlah, dan angka, seringkali bertanya 
hanya sekedar bertanya tanpa 
memperdulikan jawaban. Oleh karena 
itu, anak sering bertanya walaupun 
pertanyaan sudah dijawab. Selain itu 
anak-anak juga sering menggunakan 
benda-benda sebagai simbol atau 
representasi benda lain, seperti 
sobekan kertas sebagai uang, sapu 
sebagai kuda-kudaan, dan lain-lain. 
Kegiatan ini lama berangsur menjadi 
kegiatan yang konstruktif atau 
mendekati pada kenyataan. 
 Anak prasekolah 
cenderug mengekspresikan emosinya 
dengan bebas dan terbuka. Sikap 
marah sering diperlihatkan oleh anak 
pada usia ini. Iri hati pada anak usia 
dini sering terjadi. Mereka sering 
memperebutkan perhatian guru. Emosi 
yang tinggi pada umumnya disebabkan 
oleh masalah psikologi dibanding 
masalah fisiologis. Orang tua hanya 
memperbolehkan anak melakukan 
beberapa hal, padahal anak merasa 
mampu melakukan lebih banyak lagi. 
Disamping itu, anak menjadi marah 
bila tidak dapat melakukan sesuatu 
yang dianggap dapat dilakukannya 
dengan mudah.  

 Hurlock (1992: 116), 
mengemukakan pola-pola emosi 
umum pada awal masa kanak-kanak 
sebagai berikut : 

a. Amarah. Penyebab amarah yang 
paling umum ialah pertengkaran 
mengenai permainan, tidak 
tercapainya keinginan, dan serangan 
yang hebat dari anak lain. Anak 
mengukapkan rasa marah dengan 
ledakan amarah yang ditandai dengan 
menangis, berteriak, menggertak, 
menendang, melompat-lompat, atau 
memukul. 

b. Takut. Pembiasaan, peniruan, dan 
ingatan tentang pengalaman yang 
kurang menyenangkan berperan 
penting dalam menimbulkan rasa takut 
seperti cerita-cerita, gambar-gambar, 
acara radio, dan televisi dengan film-
film yang menakutkan. Pada mulanya 
reaksi anak terhadap rasa takut ialah 
panik, kemudian menjadi lebih khusus 
lagi seperti lari, menghindar, 
bersembunyi, dan menangis. 

c. Cemburu. Anak menjadi cemburu bila 
ia mengira bahwa minat dan perhatian 
orang tua beralih kepada orang lain di 
dalam keluarga, biasanya adik yang 
baru lahir. Anak yang lebih muda 
dapat mengungkapkan 
kecemburuannya secar aterbuka atau 
menunjukan dengan kembali 
berperilaku seperti anak kecil seperti 
mengompol, pura-pura sakit, atau 
menjadi nakal yang lebih berlebihan. 
Perilaku ini semuanya bertujuan untuk 
menarik perhatian orang tuanya. 

d. Ingin tahu. Anak mempunyai rasa 
ingin tahu terhadap hal-hal yang baru 
dilihatnya, juga mengenai tubuhnya 
sendiri dan tubuh orang lain. Rekasi 
pertama ialah dalam bentuk 
penjelajahan sensorimotorik, 
kemudian sebagai akibat dari tekanan 
sosial dan hukuman, anak bereaksi 
dengan bertanya. 
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e. Iri hati. Anak-anak sering iri hati 
mengenai kemampuan atau barang 
yang dimiliki orang lain. Iri hati ini 
diungkapkan dalam bermacanm-
macam cara, paling umum ialah 
dengan mengeluh tentang barangnya 
sendiri, dengan mengungkapkan 
keinginan untuk memiliki barang 
seperti yang dimiliki orang lain. 

f. Gembira. Anak-anak merasa gembira 
karena sehat, situasi yang tidak layak, 
bunyi yang tiba-tiba atau yang tak 
diharapkan, bencana yang ringan, 
membohongi orang lain, dan berhasil 
melakukan tugas yang dianggap sulit. 
Anak mengungkapkan kegembiraan 
dengan tersenyum dan tertawa, 
bertepuk tangan, melompat-lompat 
atau memeluk benda atau orang yang 
dianggap membuat bahagia. 

g. Sedih. Anak-anak merasa sedih karena 
kehilangan segala sesuatu yang 
dicinatainya atau yang dianggap 
penting bagi dirinya, apakah itu orang, 
binatang, atau benda mati seperti 
mainan. Secara khas anak 
mengungkapkan kesedihannya dengan 
menangis dan dengan kehilangan 
minat terhadap kegiatan normalnya, 
termasuk makan. 

h. Kasih sayang. Anak-anak belajar 
mencintai orang lain, binatang, atau 
benda yang menyenangkannya. Anak 
mengungkapkan kasih sayang secara 
lisan bila sudah besar, tetapi ketika 
masih kecil anak menyatakannya 
secara fisik dengan memeluk, 
menepuk, dan mencium objek kasih 
sayangnya. 

Menurut Steinberg dkk (1995: 
48) karakteristik perkembangan sosial 
anak usia  4-6 tahun adalah sebagai 
berikut : 

a. Lebih menyukai bekerja denga dua 
atau tiga teman yang dipilih sendiri, 
bermain dalam kelompok dan senang 
bekerja berpasang-pasangan. 

b. Mulai mengikuti dan mematuhi aturan 
serta berada pada tahap heteronomous 
morality 

c. Dapat membereskan alat mainan 
d. Rasa ingin tahu yang besar, mampu 

berbicara dan bertanya apabila diberi 
kesempatan, dapat diajak diskusi 

e. Mulai dapat mengendalikan emosi diri 
f. Mempunyai kemauan untuk berdiri 

sendiri-sendiri 
Juntika (2007: 158), menyatakan 

bahwa rangsangan yang menimbulkan 
emosi, pola sambutan ekspresi atau terjadi 
pengalaman emosional ini dapat diubah 
dan dipengaruhi atau diperbaiki oleh guru. 
Perkembangan anak merupakan proses 
perubahan perilaku dari tidak matang 
menjadi matang, dari sederhana menajadi 
kompleks, suatu evolusi manusia dari 
ketergantungan menjadi mahluk dewasa 
yang mandiri. Dalam proses 
perkembangannya anak belajar menguasai 
tingkat yang lebih tinggi dari aspek-
aspoek gerakan, berpikir, perasaan dan 
interaksi, baik dengan sesama maupun 
dengan benda-benda dalam lingkungan 
hidupnya. (Djais, 2002:4). 

 
5. Faktor Yang Mempengaruhi 

Perkembangan Sosial dan Emosional 
Anak 

Secara garis besar terdapat dua 
faktor yang mempengaruhi proses 
perkembangan yang optimal bagi seorang 
anak, yaitu faktor internal (dalam) dan 
faktor eksternal (luar). Faktor internal 
yang merupakan faktor yang terdapat 
dalam diri anak itu sendiri, baik  berupa 
bawaan maupun yang diperoleh dari 
pengalaman. Sedangkan faktor eksternal 
merupakan faktor yang diperoleh anak 
dari luar dirinya, seperti faktor keluarga, 
faktor gizi, budaya dan teman bermain 
atau teman. 

Menurut Dini P. Daeng dalam 
Pujiana (2005: 31), faktor yang dapat 
mempengaruhi perkembangan sosial anak 
usia dini yaitu : 
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a. Adanya kesempatan untuk bergaul 
dengan orang-orang yang ada 
disekitarnya dengan berbagai usia dan 
latar belakang, semakin banyak 
pengalaman bergaul anak maka 
semakin banyak pula hal-hal yang 
dapat dipelajarinya untuk menjadi 
bekal dalam meningkatkan 
keterampilan sosialnya. 

b. Adanya minat dan motivasi untuk 
bergaul. Dengan minat dan motivasi 
yang besar untuk bergaul anak akan 
terpacu untuk selalu memperluas 
wawasan pergaulan dan pengalaman 
dalam bersosialisasi, sehingga semakin 
banyak pula hal-hal yang dipelajarinya 
yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kemampuan 
sosialisasinya. 

c. Adanya bimbingan dan pengajaran 
dari orang lain, yang biasanya menjadi 
“model” bergaul yang baik untuk 
anak. 

d. Adanya kemampuan berkomunikasi 
yang baik yang dimiliki anak. 
Kemampuan berkomunikasi ini 
menjadi inti dari sosialisasi. 
 Perkembangan 
emosional berhubungan dengan 
seluruh aspek perkembangan anak. 
Perkembangan emosi dan sosial 
merupakan dasar perkembangan 
kepribadian dimasa yang akan datang. 
Setiap orang akan mempunyai emosi 
rasa senang, marah, kesal dalam 
menghadapi lingkungannya sehari-
hari. Pada awal perkembangannya 
anak telah menjalin hubungan timbal 
balik dengan orang-orang yang 
mengasuhnya. Kepribadian orang yang 
terdekat akan memengaruhi 
perkembangan sosial maupun 
emosional. Kerja sama dan hubungan 
dengan teman berkembang sesuai 
dengan cara pandang anak terhadap 
persahabatan. 

Solvey dalam Goleman 
(2007:57) membagi lima aspek 
kecerdasan emosional sebagai berikut : 

a. Kesadaran diri yaitu mengenal 
perasaan sewaktu perasaan ini terjadi 
yang merupakan dasar kecerdasan 
emosional. 

b. Mengelola emosi, berarti menangani 
perasaan agar perasaan dapat 
diungkapkan dengan tepat yang 
merupakan kecakapan yang 
bergantung pada kesadaran diri. Orang 
yang mampu mengelola emosi akan 
memiliki kemampuan untuk 
menghibur diri sendiri, melepaskan 
kecemasan, melepaskan kemurungan, 
dan melepaskan ketersinggungan 

c. Memotivasi diri sendiri merupakan 
kemampuan menata emosi sebagai alat 
untuk mencapai tujuan. Kendali diri 
emosional-menahan diri terhadap 
kepuasan dan mengendalikan 
dorongan hati merupakan landasan 
keberhasilan dalam berbagai bidang. 

d. Empati, kemampuan yang juga 
bergantung pada kesadaran diri 
emosinal merupakan “keterampilan 
bergaul” 

e. Membina hubungan, sebagian besar 
merupakan keterampilan mengelola 
emosi orang lain.  

Perkembangan emosi yang muncul 
pada setiapa anak pasti berbeda antara 
anak yang satu dan yang lainnya. Hal ini 
disebabkan karena adanya faktor-faktor 
yang memengaruhinya. Menurut Hurlock 
(1978: 213), sedikitnya ada dua faktor 
yang memengaruhi emosi anak, yaitu : 

a. Peran kematangan dan peran 
belajar. Perkembangan kelenjar 
endoktrin dalam kematangan 
perilaku emosional. Bayi relatif 
kekurangan produksi endoktrin 
yang diperlukan untuk menopang 
reaksi fisiologis terhadap stress. 
Kelenjar adrenalin yang 
memainkan peran utama pada 
emosi mengecil secara tajam 
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setelah bayi lahir. Tidak lama 
kemudian kelenjar ini mulai 
membesar lagi, dan membesar 
dengan pesat sampai anak berusia 
lima tahun, kelenjar ini mencapai 
ukuran semula kembali, seperti 
pada saat anak lahir. Hanya sedikit 
adrenalin yang diproduksi dan 
dikeluarkan, sampai saat kelenjar 
ini membesar. Pengaruhnya 
penting terhadap keadaan 
emosional pada masa kanak-kanak. 

b. Peran belajar. Dari segi 
perkembangan, anak harus siap 
untuk belajar sebelum tiba saatnya 
masa belajar. Sebagai contoh, bayi 
yang baru lahir tidak mampu 
mengekspresikan kemarahan 
kecuali dengan menangis. Dengan 
adanya pematangan sistem syaraf 
dan otot, anak-anak 
mengembangkan potensi untuk 
berbagi macam rekasi. Pengalaman 
belajar mereka akan menentukan 
reaksi potensial mana yang akan 
mereka gunakan untuk menyatakan 
kemarahan.  

Ada lima jenis kegiatan belajar 
turut menunjang pola perkembangan 
emosi anak. Metode belajar yang 
menunjang perkembangan emosi anak 
sebagai berikut : 
a. Belajar coba dan ralat ( trial and 

error learning). Anak belajar secara 
coba-coba untuk mengekspresikan 
emosi dalam bentuk  perilaku yang 
memberikan pemuasan terbesar 
kepadanya, dan menolak perilaku 
yang memberikan pemuasan sedikit 
atau sama sekali tidak memberikan 
pemuasan. 

b. Belajar dengan cara meniru 
(learning by imitation). Dengan 
cara mengamati hal-hal yang 
membangkitkan emosi tertentu 
pada orang lain, anak-anak bereaksi 
dengan emosi dan metode ekspresi 

yang sama dengan orang-orang 
yang diamati. 

c. Belajar dengan cara 
mempersamakan diri (learning by 
identification). Anak menirukan 
reaksi emosional orang lain dan 
tergugah oleh rangsangan yang 
sama dengan rangsangan yang telah 
membangkitkan emosi orang yang 
ditiru. 

d. Belajar melalui pengkondisian 
(learning by conditioning) dalam 
metode ini objek dan situasi yang 
pada mulanya gagal memancing 
reaksi emosional kemudian dapat 
berhasil dengan cara asosiasi. 

e. Pelatihan (tranining) atau belajar 
dibawah bimbingan dan 
pengawasan, terbatas pada aspek 
reaksi. Dengan pelatihan, anak-
anak dirangsang untuk bereaksi 
terhadap rangsangan yang biasanya 
membangkitkan emosi yang 
menyenangkan dan dicegah agar 
tidak berekasi emosi secara 
emosional terhadap rangsangan 
yang membangkitkan emosi yang 
tidak menyenangkan. 
Anak pada masa dini, menurut 

Syamsu Yusuf (2001: 175) telah memiliki 
dasar tentang sikap moralitas terhadap 
kelompok sosialnya dan melalui 
pengalaman berinteraksi dengan orang 
lain tersebut anak belajar memahami 
tentang kegiatan atau perilaku mana yang 
baik/diterima atau tidak baik/tidak 
diterima. Untuk itu, maka orang tua atau 
guru dapat membimbing perkembangan 
moral anak dengan upaya memberikan 
teladan yang baik, menanamkan 
kedisiplinan, dan mengembangkan 
wawasan tentang nilai-nilai moral kepada 
anak melalui metode dan cara yang dapat 
diterima oleh anak. Seperti penyampaian 
cerita, riwayat, kisah orang-orang baik 
atau perumpamaan pada tokoh fantasi dan 
dunia binatang yang mengisahkan tentang 
nilai kejujuran, kedermawanan, dan 
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kesetikawanan sosial melalui metode 
bermain peran. 

 
1. Strategi Pengembangan Sosial 

Emosional 
Beberapa ahli pendidikan anak, 

seperti Pestalozzi, Froebel, Montessori, 
Piaget, Vigotsky sepakat bahwa belajar 
yang sesuai dengan taraf perkembangan 
anak akan membantu dalam 
mengembangkan dirinya dalam aspek 
kognitif, linguistik, dan sosio 
emosionalnya. Beberapa teori tentang 
belajar terkait dengan penekanan terhadap 
pengaruh lingkungan dan pengaruh 
potensi yang dibawa sejak lahir. Potensi 
ini biasanya merupakan kemungkinan 
kemampuan umum. 

Bachrudin Musthafa (2002: 4) 
menyajikan ada emapt prinsip dalam 
pembelajaran anak usia dini, yang 
sekaligus dapat dijadikan sebagai upaya 
pengembangan sosio emosional anak 
yaitu: 
a. Berangkat dari yang dibawa anak-anak 
b. Aktivitas belajar harus menantang 

pemahaman anak dari waktu ke waktu. 
c. Guru menyodorkan persoalan-

persoalan yang relevan dengan kondisi 
dan lingkungan anak. 

d. Guru membangun unit-unit 
pembelajaran seputar konsep-konsep 
pokok dan tema-tema besar. 

Jadi menurut Bachrudin, proses 
pembelajaran harus di-setting dengan 
memerhatikan potensi dan kemampuan 
serta karakteristik anak, yang dalam istilah 
Bachrudin disebut “berangkat dari yang 
dibawa anak” untuk mengetahui potensi 
dan pemahaman awal anak terhadap 
materi yang akan diberikan, guru dapat 
menyampaikan apersepsi terlebih dahulu 
sebelum pelajaran diberikan lebih lanjut. 
Dengan cara ini, dimungkinkan akan lebih 
tertarik dan mudah dimengerti tentang 
materi yang akan diajarkan guru, karena 
materi ini tidak jauh dari pemahaman 
anak. Untuk mengembangkan kemampuan 

sosial emosional anak dengan 
menggunakan metode bermain peran, 
anak harus diberi penjelasan terlebih 
dahulu mengenai metode bermain peran. 
2. Hakikat Metode Bermain Peran 

Metode bermain peran ini 
dikategorikan sebagai metode belajar yang 
berumpun kepada metode perilaku yang 
diterapkan dalam kegiatan pengembangan, 
Karakteristiknya adalah adanya 
kecenderungan memecahkan tugas belajar 
dalam sejumlah perilaku yang berurutan, 
konkret dan dapat di amati. 

Menurut Gilstrap dan Martin 
dalam Gunarti, et.al.(2010) bermain peran 
adalah memerankan karakter atau tingkah 
laku dalam pengulangan kejadian yang 
masa kini yang penting, atau situasi 
imajinatif. Anak-anak pemeran mencoba 
untuk menjadi orang lain dengan 
memahami peran untuk menghayati tokoh 
yang diperankan sesuai dengan karakter 
dan motivasi yang  dibentuk pada tokoh 
yang telah ditentukan. 

Supriyati dalam Gunarti, 
et.al.(2010) berpendapat bahwa “metode 
bermain peran adalah permainan yang 
memerankan tokoh-tokoh atau benda-
benda sekitar anak sehingga dapat 
mengembangkan daya khayal (imajinasi) 
dan penghayatan terhadap bahan kegiatan 
yang dilaksanakan”.(hal.10.9). Bermain 
peran berarti menjalankan fungsi sebagai 
orang yang dimainkannya, misalnya 
berperan sebagai dokter, ibu guru, nenek 
tua renta. 

Peran diartikan sebagai suatu 
rangkaian perasaan, ucapan, dan tindakan 
individu yang ditujukan kepada orang 
lain. Peran seseorang dalam kehidupan 
dipengaruhi oleh pesepsi dan penilaian 
oleh dirinya dan orang lain. Untuk dapat 
berperan dengan baik, diperlukan 
pemahaman tentang peran sendiri 
mencakup apa yang tampak dan tindakan 
yang tersembunyi dalam perasaan, 
individu untuk memahami peranannya 
sendiri dan peran yang dimainkan orang 
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lain sekaligus berupaya memahami 
perasaan, sikap dan nilai-nilai yang 
mendasarnya. 

Pada dasarnya ide utama dari 
bermain peran adalah untuk menjadi 
“sosok” individu yang diperankan dan 
untuk mendapatkan pemahaman tentang 
peran tersebut dan motivasi yang 
berkaitan. Kegiatan ini dapat melibatkan 
jumlah anak yang terbatas dalam interaksi 
berpasangan atau beberapa anak dalam 
kelompok kecil. 

Bermain peran sering digunakan 
untuk mengajarkan masalah tanggung 
jawab warga Negara, kehidupan sosial 
atau konseling kelompok. Metode ini 
memberikan kesempatan kapada anak 
untuk mempelajari tingkah laku manusia. 
Anak dapat mengeksplorasi perasaan 
mereka, menghayati persepsi pembuatan 
keputusan. Metode ini mengajarkan 
bagaimana membuat keputusan bersama 
dan juga mengajarkan anak untuk belajar 
melalui dramatisasi. 

Pengertian bermain peran menurut 
buku Didaktik Metodik di Taman Kanak-
kanak (Depdikbud 1998) adalah 
memerankan tokoh-tokoh atau khayal 
(imajinasi) dan penghayatan terhadap 
bahan pengembangan yang dilaksanakan. 
Dengan demikian metode bermain beran, 
artinya mendramatisasikan cara tingkah 
laku di dalam  hubungan sosial. 

Menurut Fein dan smilansky 
dalam Gunarti, et.al. (2010) “ dalam 
bermain peran anak menggunakan 
symbol, seperti kata-kata, gerakan dan 
mainan untuk mewakilkan dunia yang 
sesungguhnya”. (hal.10.18) 

Menurut Gowen (1995) dalam 
Asmawati, dkk. (2011)” main peran 
mendukung perkembangan kognitif, 
rangkaian ingatan, penerimaan kosakata, 
konsep-konsep hubungan kekeluargaan, 
pengendalian diri, pengambilan sudut 
pandang spasial, afeksi dan kognisi. 
(hal.10.4)  

Menurut Hartley (2002:51), 
bermain merupakan kemampuan  
mengembangkan sosial dan imajinasi atau 
sifat khayal anak yang akan memperoleh 
kesempatan memilih kegiatan yang 
disukainya, bereksperimen dengan 
bermacam bahan dan alat, memecahkan 
masalah dan bercakap-cakap secara bebas, 
berperan dalam kelompok, bekerja sama 
dalam kelompok dan memperoleh 
pengalaman yang menyenangkan untuk 
membuat sesuatu atau menirukan sesuatu. 

Dari definisi di atas dapat peneliti 
simpulkan bahwa bermain merupakan 
kegiatan yang menyenangkan, bagi anak-
anak dan segalanya bagi anak-anak dalam 
kegiatan bermain  yang dapat memberikan 
kepuasan bagi anak, untuk berlatih, 
mengeksploitasi, merekayasa secara 
imajinatif dengan memilih kegiatan atau 
alat permainan yang disukainya, yang 
akan berperan dalam kelompok, atau 
seorang diri untuk memperoleh 
pengalaman yang menyenangkan bagi 
dirinya. 

Bermain peran memiliki banyak 
manfaat. Kegiatan ini memiliki tujuan 
utama merangsang kemampuan berbicara, 
berkomunikasi, memahami  perspektif 
orang lain, dan melakukan proses tawar 
menawar. 

Hampir setiap hari sebagian besar 
anak-anak bermain peran. Mereka 
berperan sebagai kakak-adik, anak ibu, 
teman-teman. Meskipun demikian, ada 
sebagian anak yang cenderung diam dan 
tidak terlibar kegiatan bebas tersebut. 
Kondisi ini dimanfaatkan pendidik untuk 
memancing keberanian semua anak 
bermain peran dengan cara-cara berikut: 

a. Mula-mula, libatkan diri dalam 
permainan anak, baik sebagai 
pengamat maupun pemain; 

b. Setelah itu, libatkan anak-anak 
yang belum berani berbicara ke 
kelompok-kelompok bermain peran 
yang sudah terbentuk secara alami; 
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c. Jika kegiatan (a) dan (b) telah 
dilakukan, usulkan kegiatan 
bermain peran yang lebih luas 
seperti kegiatan berjualan dipasa. 
Lakukan curah gagasan bersama 
anak dan perhatikan inisiatif 
mereka. Bagi peran anak dalam 
kelompok dan siapkan berbagai 
media yang diperlukan. 
Bermain peran memberikan ruang 

berimajinasi dan berekspresi bagi anak. 
Anak bebas memainkan peran apapun, 
yang dalam peran tersebut anak akan 
mengikatkan diri mereka pada kaidah 
peran. Secara natural, anak memahami 
karakteristik peran orang-orang 
disekitarnya. Pada saat anak memainkan 
peran ibu, misalnya mereka akan 
menggunakan pengetahuan bicara lembut 
dan menenangkan. Anak-anak TK dapat 
menggunakan sapaan sesuai pengetahuan 
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 
berikan kebebasan kepada anak untuk 
bereksplorasi. 

Mengenai manfaat bermain peran, 
Fladman dalam Gunarti, et.al. (2010) 
berpendapat bahwa “di dalam area drama 
anak-anak memiliki kesempatan untuk 
bermain peran dalam situasi kehidupan 
yang sebenarnya, melepaskan emosi, 
mempraktikkan kemampuan berbahasa, 
membangun ketrampilan sosial dan 
mengekspresikan diri dengan kreatif”. 
(hal.10.11). 

Bermain peran mempunyai makna 
penting bagi perkembangan anak usia dini 
karena dapat: 

a. Mengembangkan daya khayal 
(imajinasi) anak; 

b. Menggali kreativitas anak; 
c. Melatih motorik kasar anak untuk 

bergerak; 
d. Melatih penghayatan anak terhadap 

peran tertentu; 
e. Menggali perasaan anak 

Penggunaan metode ini juga 
memupuk adanya pemahaman peran 
sosial dan melibatkan interaksi verbal 

paling tidak dengan satu orang lain. 
Penggunaan metode ini membantu anak 
untuk mempelajari lebih dalam mengenai 
dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat 
sekitarnya. Mereka menjalankan 
peranannya berdasarkan pengalamannya 
terdahulu. Mereka belajar memutuskan 
dan memilih berbagai informasi yang 
relevan. Hal tersebut sangat membantu 
mereka dalam mengembangkan 
kemampuan intelektualnya. Mereka juga 
banyak belajar dari temannya tentang 
cara-cara berinteraksi dalam kondisi 
sosiodramatik. Selain itu, mereka juga 
belajar berkonsentrasi dalam satu tema 
drama untuk mengembangkan 
kemampuan sosial dan emosionalnya, 
Seperti mengatasi rasa takut dengan 
memerankan berbagai tokohyang 
sebenarnya bagi mereka menakutkan. 

Kegiatan bermain peran 
memberikan kesempatan pada anak untuk 
mengembangkan berbagai keterampilan. 
Pentingnya bermain peran pada anak yaitu 
sebagai berikut: 
a. Mempelajari diri sendiri, keluarganya, 

dan lingkungan sekitarnya. 
b. Belajar untuk menilai dan memilih 

berbagai informasi. Anak belajar untuk 
mengolah informasi tentang peran yang 
dilihat dan diamati dari kehidupan 
sehari-hari dan mencoba untuk 
membuat hubungan dan memunculkan 
kembali dalam kegiatan bermain peran 

c. Belajar untuk saling berinteraksi 
dengan orang alin. 

d. Belajar menjawab dan memberikan 
pertanyaan. 

e. Belajar membangun kerjasama. 
f. Membangun kemampuan 

berkonsentrasi. 
g. Mempelajari kemampuan hidup (life 

skill). 
h. Belajar untuk mengatasi rasa takut. 
i. Membantu anak mengembangkan 

berbagai macam aspek 
perkembangannya. 
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Bermain merupakan aktivitas yang 
khas yang menggembirakan, 
menyenangkan dan menimbulkan 
kenikmatan. Bermain bagi anak memiliki 
manfaat yang sangat besar adapun 
manfaat yang dapat dirasakan oleh anak 
adalah: 

a. Nilai fisik dan kesehatan 
Kalau kita amati bermain memang 
sangat bermanfaat untuk 
mengembangkan kemampuan fisik 
anak,sebab anak menggunakan fungsi 
fisik anak dan motoriknya .Ketika 
bermain anak bargerak, Jika anak 
bergerak secara fisik ia akan sehat. 
b. Nilai pendidikan dan pengajaran 
Bermain mempunyai nilai pendidikan 
dan pengajaran yang berarti. Ketika 
bermain secara langsung anak 
mempelajari berbagai konsep 
pengetahuan, melalui cara yang 
dipahaminya. 

a. Nilai kreativitas 
Ketika anak bermain anak aktif dan 
kreatif mengembangkan ide dan 
pemikirannya. 

b. Nilai sosialisasi 
Ketika barmain anak berinteraksi 
dengan lingkungan dan teman 
sebayanya sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan anak untuk 
berinteraksi dan bersosialisasi. 

c. Nilai kecerdasan emosi  
Ketika bermain anak akan melibatkan 
emosinya. Melalui kegiatan bermain 
anak dapat mengembangkan 
kecerdasan emosinya,terlebih jika 
permainan tersebut melibatkanbanyak 
orang.Anaklebih banyak belajar untuk 
mengatur emosinya pada saat bermain 
dengan anak maupun dengan orang 
dewasa lainnya. 

d. Nilai bahasa 
Pada saat bermain anak berinteraksi 
dengan temannya, bercakap-cakap, 
bernyanyi, berdialog, bernegosiasi, 
dan lainnya. Kegiatan tersebut dapat  

meningkatkan kemampuan berbahasa 
anak  

e. Nilai moral 
Nilai moral pada anak sangat penting 
untuk diperhatikan. Ketika bermain 
anak dapat belajar 
berdisiplin,mematuhi aturan 
permainan, belajar dan lainnya. 
Kegiatan seperti itu dapat 
mengembangkan kemampuan moral 
anak untuk dapat mengembangkan 
moralnya. 

f. Nilai terapi 
Bermain dapat memiliki nilai terapi 
bagi anak sebab pada saat bermain 
anak rileks,senang dan tidak tertekan. 

Sosial emosional memainkan 
peran yang sangat penting dalam 
kehidupan, maka perlu diketahui 
bagaimana perkembangan dan pengaruh 
emosi terhadap penyesuaian pribadi dan 
sosial. Pada dasarnya kemampuan untuk 
berinteraksi secara sosial dan emosional 
sudah ada semenjak bayi pada setiap 
individu. Ada pendapat yang mengatakan 
yaitu pendapat tradisonal bahwa sifat 
sosial dan emosional itu sudah dimiliki 
oleh masing-masing orang sesuai dengan 
keturunan, namun banyak penelitian yang 
membuktikan bahwa kecerdasan sosial 
emosional seseorang tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan pendidikan 
yang didapatkannya atau dengan kata lain 
merupakan hasil dari belajar. Oleh karena 
itu TK/RA sebagai salah satu wadah 
peletak dasar utama konsep diri anak- 
anak baik secara sosial emosional, 
intelektual, sikap dan lain sebagainya 
hendaklah menjadi dasar bagi para 
pendidik Anak Usia Dini dalam 
mengembangkan metode dan media pada 
kurikulum pengajaran di TK/ RA. 
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B. Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam mengembangkan 
kemampuan sosial emosional anak ada 
beberapa faktor yang harus diperhatikan 
diantaranya : 
1. Faktor Internal, meliputi 

a. Minat dan Bakat 
Menurut Montessori merupakan 

hal yang penting memahami secara 
lebih baik kemampuan dan kecakapan 
anak. banyak orang dewasa yang gagal 
memahami anak sebagai mahluk yang 
mempunyai kecerdasan dan 
mempunyai kemampuan dalam belajar. 
b. Perilaku dan IQ 

Secara fitrah setiap anak telah 
dilengkapi dengan suatu organ yang 
disebut kemampuan umum 
(intelegensi) yang bersumber dari 
otaknya. Apabila struktur otak ini dapat 
berfungsi dengan optimal, maka 
kemungkinan besar potensi tersebut 
berkembang mencapai realisasi 
optimal. Dalam fungsinya, otak ini 
sangat dipengaruhi oleh interaksi 
dengan lingkungannya jadi, apabila 
lingkungannya berpengaruh positif 
untuk dirinya, kemungkinan besar 
potensi ini berkembang secara optimal. 

2. Faktor eksternal 
a. Orang tua dan guru 
Ketidak konsistenan dari orang-orang 
sekitar, seperti orang tua atau pendidik 
PAUD dapat membuat anak merasa 
bingung, merasa bahwa segala 
sesuatunya tidak bisa diperkirakan, 
akibatnya anak usia dini menjadi 
mudah cemas. Perbedaan pandangan 

antara kedua orang tua dalam pola 
pengasuhan anak juga dapat menjadi 
penyebab anak usia dini mengalami 
kebingungan dalam bersikap dan 
bertindak. Misalnya saat salah satu 
orang tua melarang anak melakukan 
sesuatu hal, sementara yang lain 
memberikan izin kepada anak untuk 
melakukannya. 
Cara pandang antara orang tua dan 

guru dalam memberikan pengajaran dan 
penanaman nilai- nilai serta norma- norma 
yang berlaku dimasyarakat kepada anak 
harus sama sehingga anak bisa 
menerapkan kebiasaan- kebiasaan yang 
baik untuk dirinya ketika berinteraksi di 
sekolah dan ketika berinteraksi di 
lingkungan luar sekolah. 
b. Lingkungan dan teman sejawat 

Kritik dari orang dewasa maupun 
teman sebaya yang terlalu sering diterima 
anak usia dini dapat membuat mereka 
merasa tegang dan cemas. Akibatnya anak 
usia dini menjadi mudah bimbang dan 
tidak percaya diri. Akibatnya di saat 
dimana anak usia dini diharuskan untuk 
dapat tampil atau menunjukan 
kemampuannya, saat itu akan menjadi saat 
yang mencemaskan, karena anak usia dini 
merasa dirinya sedang dan akan dinilai.  

Proses pembelajaran merupakan 
suatu kontak social antara guru dengan 
siswa dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu yakni tujuan pendidikan dan 
pengajaran (Muhammad Surya.2004 
:13). Dalam proses ini bukan hanya guru 
yang aktif memberi pelajaran sedang 
murid secara pasif menerima pelajaran, 
melainkan keduanya harus aktif. Karena 
ketika siswa belajar dengan aktif, berarti 
mereka yang mendominasi aktivitas 
belajar. Dengan ini secara aktif mereka 
menggunakan otak, baik untuk ide pokok 
dari materi yang di pelajari, memecahkan 
persoalan atau mengaplikasikannya dalam 
kehidupan nyata. Jika pembelajaran itu 
bermakna siswa akan mudah memahami 
materi tersebut. 

Faktor Internal 
1. Bakat 
2. Minat 
3. Perilaku  
4. IQ 

Faktor Eksternal 
1. Lingkungan 
2. Orang tua 
3. Guru 
4. Teman sejawat 

Kemampuan 
Sosial 

Emosional 
melalui 
Metode 
Bermain 

Peran 
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Social play  yang merupakan 
tonggak penting dalam tahapan 
perkembangan sosial anak, mulai tampak 
pada usia prasekolah. Melalui kegiatan 
bermain sosial tampak bahwa 
egosentrisme anak semakin berkurang, 
dan anak secara bertahap berkembang 
menjadi makhluk sosial yang bergaul dan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
sosialnya. Kegiatan bermain sosial 
ditandai dengan adanya interaksi dengan 
orang lain disekeliling anak, sehingga 
akhirnya anak mampu terlibat dalam 
kerjasama dalam bermain. 

 
C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian-uraian yang 
telah dipaparkan pada bagian kajian 
pustaka di atas, maka dapat di kemukakan 
hipotesis tindakan dalam penelitian 
ini,  yaitu :  

1.  Adanya pengaruh antara 
kemampuan Sosial Emosional 
Anak Usia Dini melalui Metode 
bermain Peran. 

2. Dengan adanya permainan yang 
melibatkan anak secara langsung 
memberikan pengaruh positif bagi 
kemampuan anak dalam 
bersosialisasi. 

3. Penanaman nilai dan sikap yang 
sesuai dengan norma dapat 
diterapkan secara langsung kepada 
anak melalui kegiatan bermain 
sosial/sosial play. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Setting Penelitian 
1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
semester genap tahun ajaran 2015/2016 
pada bulan Maret sampai dengan bulan 
April tahun 2016 dilaksanakan dalam 3 
siklus dimana setiap siklusnya 
dilaksanakan setiap 2 pertemuan dengan 
rincian jadwal sebagai berikut : 

 

SIKLUS I   : 21 dan 23 
Maret 2016 
SIKLUS II  : 28 dan 30 
Maret 2016 
SIKLULS III  :  04 dan 06 
April 2016  

2. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di 
TP.PAUD MAWAR II Ds. 
Tegalongok Kec. Koroncong Kab. 
Pandeglang tahun ajaran 
2015/2016. 
 

B. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah berasal 
dari siswa TP. PAUD MAWAR II pada 
kelompok/kelas B dengan jumlah siswa 
15 orang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 
7 orang perempuan. 
2. Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder dapat dari 
buku, guru-guru tenaga pengajar di TP. 
PAUD MAWAR II Ds. Tegalongok Kec. 
Koroncong Kab. Pandeglang, dan keadaan 
kelas yang mencakup ruang dan 
kelengkapan peralatan bermain. 

 
C. Metode Penelitian 

Para ahli mengemukakan model 
penelitan tindakan pada garis besarnya 
terdapat empat tahapan yang lazimnya 
dilalui, yakni : 

1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Pengamatan/Observasi 
4. Refleksi 
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Gambar 3.1 

Rencana pelaksanaan siklus penelitian 
 

Dalam melakukan penelitian ini 
peneliti megambil model penelitian Kurt 
Levin,1990 (dalam Tukiran Taniredja, 
2010:23). Kosep inti dalam PTK Kurt 
Levin, bahwa dalam setiap Siklus PTK 
tediri dari empat langkah, yakni : 

1. Perencanaan (planning) 
2. Aksi atau tidakan (acting) 
3. Observasi (observation) 
4. Refleksi (reflecting) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 3.2 

Penelitian Tindakan Kelas Model 
Kurt Levin 

(Tukiran Taniredja, 2010:23) 
 

D. Rencana Tindakan 
a. Rencana penelitian pada Silus I adalah 

sebagai berikut 
1. Perencanaan 

Rencana tindakan yang akan 
dilakukan dalam penelitian 
Meningkatkan Kemampuan Sosial 
Emosional Anak Usia Dini 
Melalui Metode Bermain Peran 
dengan rician tahapan perencanaan 
sebagai berikut : 
a. Melakukan pertemuan dengan 

guru kelas untuk 
membicarakan persiapan 
pembelajaran dengan melalui 
Metode Bermain Peran. 

b. Mendiskusikan dan menyusun 
Rencana Program 
Pembelajaran Mingguan 
(RPPM) dan Rencana Program 
Pembelajaran Harian (RPPH). 

c. Mempersiapkan lembar 
Instrumen dan lembar 
observasi serta Dokumentasi 
kegiatan. 

d. Mempersiapkan peralatan yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan 
proses pembelajaran kegiatan 
Bermain Peran dengan tema 
Pekerjaan sub tema tempat 
bekerja dengan situasi di 
kantor pos dan di bank . 

e. Koordinasi dengan guru 
sebagai rekan peneliti tentang 
tindakan yang harus dilakukan 
saat pembelajaran sesuai 
dengan rencana pembelajaran. 

2. Tindakan 
Tindakan berisi tentang perlakuan 
guru dan peneliti di dalam kelas. 
Dalam penelitian ini menggunakan 
model kolaboratif, guru kelas dan 
peneliti bekerja sama dalam proses 
pembelajaran. Peneliti selain 
sebagai pengajar juga sebagai 
pengamat atau observer. Pada 

Acting 

Planning Observing 

Reflecting 

Perencanaan 

Refleksi SIKLUS I Pelaksanaan 

Pengamatan dan  penilaian 

Perencanaan 
Pelaksanaan 

SILKUS II 

Refleksi 
Pengamatan dan 

Penilaian 

SIKLUS III 

Perencanaan 
Pelaksanaan 

Pengamatan 
dan Penilaian 

Refleksi 
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siklus I dilakukan 2 pertemuan. 
Setiap pertemuan dilakukan sesuai 
dengan jadwal yang ada di sekolah 
yaitu selama ± 90 menit. Adapun 
rincian dari langkah-langkah 
pembelajaran dengan metode 
bermain peran adalah sebagai 
berikut : 

1)  Kegiatan awal 
a. Anak disiapkan dalam barisan, guru 

menyapa memberi salam dan 
mengajak berdoa sebelum memulai 
aktivitas. 

b.  Anak aktif ikut bernyanyi lagu 
selamat pagi sambil olah raga 
mengikuti irama lagu, melakukan 
kegiatan olah raga untuk 
pemanasan dengan kegiatan 
motorik, yaitu melempar bola 
berganti-gantian. 

c. Mejelaskan nama hari, bulan dan 
tahun 

d. Menerangkan tema dan tujuan 
pelajaran hari ini, yaitu tema 
pekerjaan sub tema tempat bekerja. 

e. Anak aktif menyimak dan 
mendengarkan penjelasan dari Guru 

2)  Kegiatan Inti 
Pada kegiatan ini sebelum anak 

diberikan tugas terlebih dahulu guru 
menjelaskan secara rinci tentang kegiatan 
bermain peran Alat dan bahan yang 
diperlukan yaitu: 

a. Peralatan yang ada dikantor pos 
b. Peralatan yang ada di bank 

kegiatan yang dilakukan yaitu:  
a. Anak disuruh melakukan 

kegiatan yang ada dikantor pos 
diantaranya menulis surat 
mengirim surat sampai surat 
tersebut diantar ke tempat 
tujuan. 

b. Anak disuruh melakukan 
kegiatan yang ada di bank  

3)  Istirahat/makan 
a. Bermain diluar ruangan. 
b.  Cuci tangan sebelum dan sesudah 

makan. 

c. Berdoa sebelum dan sesudah 
makan. 

4)  Kegiatan Akhir  
Anak diajak berdiskusi dan 

bersama-sama guru menilai hasil 
pekerjaan hari ini. Memberi penguatan 
kepada anak yang masih kurang berhasil 
dan memberi reward kepada anak yang 
telah baik melaksanakan pekerjaan dengan 
baik, menyampaikan kegiatan yang akan 
dilakukan besok, beberapa pesan, berdoa 
dan memberi salam. 
3. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama 
proses belajar mengajar berlangsung 
dengan menggunakan lembar observasi 
yang telah dibuat. Dalam penelitian ini 
guru sebagai partner peneliti. Mengingat 
jumlah anak yang diamati banyak dan 
kemampuan peneliti juga terbatas, maka 
peneliti dibantu oleh guru pendamping 
untuk mengamati kegiatan selama 
tindakan. Untuk memudahkan pengamat 
dalam mengenali anak maka setiap anak 
diberi nama. Selain itu peneliti juga 
menggunakan alat bantu dokumentasi 
berupa kamera yang akan menunjukan 
bukti konkret selama kegiatan 
berlangsung. 
4. Refleksi 

Data yang diperoleh  peneliti dari 
lembar instrumen pengamatan selanjutnya 
didiskusikan dengan guru (partner) 
sedangkan guru menyampaikan hasil 
evaluasi dari tindakan yang dilakukan dan 
peneliti menyampaikan hasil dari 
pengamatan. Diskusi dilakukan untuk 
mengevaluasi dari tindakan yang telah 
dilakukan. Refleksi dilakukan apabila 
hasil evaluasi terjadi permasalahan dari 
pelaksanaan tindakan atau hasil yang 
dicapai tidak mencapai indikator yang 
telah ditetapkan maka peneliti dan guru 
(kolaborator) bersama-sama mencari 
solusi untuk memecahkan permasalahan 
yang ada. Solusi yang dihasilkan 
merupakan perbaikan yang dijadikan 
pedoman untuk pelaksanaan tindakan 
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selanjutnya yang dilakukan dalam bentuk 
tindakan siklus II. 
b. Rencana penelitian pada Silus II 

adalah sebagai berikut  
1. Perencanaan 

Rencana tindakan yang akan 
dilakukan dalam penelitian Meningkatkan 
Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia 
Dini Melalui Metode Bermain Peran 
dengan rician tahapan perencanaan 
sebagai berikut : 
a. Melakukan pertemuan dengan guru 

kelas untuk membicarakan persiapan 
pembelajaran dengan melalui Metode 
Bermain Peran. 

b. Mendiskusikan dan menyusun Rencana 
Program Pembelajaran Mingguan 
(RPPM) dan Rencana Program 
Pembelajaran Harian (RPPH). 

c. Mempersiapkan lembar Instrumen dan 
lembar observasi serta Dokmentasi 
kegiatan. 

d. Mempersiapkan peralatan yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan proses 
pembelajaran kegiatan Bermain Peran 
dengan tema Pekerjaan sub tema 
macam-macam pekerjaan diantaranya 
guru dan dokter. 

e. Koordinasi dengan guru sebagai rekan 
peneliti tentang tindakan yang harus 
dilakukan saat pembelajaran sesuai 
dengan rencana pembelajaran. 

 
2. Tindakan 

Tindakan berisi tentang perlakuan 
guru dan peneliti di dalam kelas. Dalam 
penelitian ini menggunakan model 
kolaboratif, guru kelas dan peneliti 
bekerja sama dalam proses pembelajaran. 
Peneliti selain sebagai pengajar juga 
sebagai pengamat atau observer. Pada 
siklus II dilakukan 2 pertemuan. Setiap 
pertemuan dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang ada di sekolah yaitu selama 
±90 menit. Adapun rincian dari langkah-
langkah pembelajaran dengan metode 
bermain peran adalah sebagai berikut : 

 

1)  Kegiatan awal 
a. Anak disiapkan dalam barisan, guru 

menyapa memberi salam dan 
mengajak berdoa sebelum memulai 
aktivitas. 

b. Anak aktif ikut bernyanyi lagu 
selamat pagi sambil bertepuk 
tangan, melakukan kegiatan 
olahraga untuk pemanasan dengan 
kegiatan motorik dan  membuat 
lingkaran. 

c. Mejelaskan nama hari, bulan dan 
tahun. 

d. Menerangkan tema dan tujuan 
pelajaran hari ini, yaitu tema 
pekerjaan sub tema macam-macam 
pekerjaan. 

e. Anak aktif menyimak dan 
mendengarkan penjelasan dari Guru 

 
2)  Kegiatan Inti 

Pada kegiatan ini sebelum anak 
diberikan tugas terlebih dahulu guru 
menjelaskan secara rinci tentang kegiatan 
bermain peran Alat dan bahan yang 
diperlukan yaitu: 

a. Perlengkapan  guru 
b. Perlengkapan  dokter 

kegiatan yang dilakukan yaitu:  
a. Anak disuruh melakukan kegiatan 

yang biasa dilakukan guru ada yang 
jadi guru dan ada yang jadi murid. 

b. Anak disuruh melakukan kegiatan 
yang biasa dilakukan dokter ada 
yang jadi dokter, perawat dan 
pasien.  

3)  Istirahat/makan 
a. Bermain diluar ruangan. 
b.  Cuci tangan sebelum dan sesudah 

makan. 
c. Berdoa sebelum dan sesudah 

makan. 
4)  Kegiatan Akhir  

Anak diajak berdiskusi dan 
bersama-sama guru menilai hasil 
pekerjaan hari ini. Memberi penguatan 
kepada anak yang masih kurang berhasil 
dan memberi rewardkepada anak yang 
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telah baik melaksanakan pekerjaan dengan 
baik, menyampaikan kegiatan yang akan 
dilakukan besok. Berapa pesan, berdoa 
dan memberi salam. 
3. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama 
proses belajar mengajar berlangsung 
dengan menggunakan lembar observasi 
yang telah dibuat. Dalam penelitian ini 
guru sebagai partner peneliti. Mengingat 
jumlah anak yang diamati banyak dan 
kemampuan peneliti juga terbatas, maka 
peneliti dibantu oleh guru pendamping 
untuk mengamati kegiatan selama 
tindakan. Untuk memudahkan pengamat 
dalam mengenali anak maka setiap anak 
diberi nama. Selain itu peneliti juga 
menggunakan alat bantu dokumentasi 
berupa kamera yang akan menunjukan 
bukti konkretr selama kegiatan 
berlangsung. 
4. Refleksi 

Data yang diperoleh  peneliti dari 
lembar instrumen pengamatan selanjutnya 
didiskusikan dengan guru (partner) 
sedangkan guru menyampaikan hasil 
evaluasi dari tindakan yang dilakukan dan 
peneliti menyampaikan hasil dari 
pengamatan. Diskusi dilakukan untuk 
mengevaluasi dari tindakan yang telah 
dilakukan. Refleksi dilakukan apabila 
hasil evaluasi terjadi permasalahan dari 
pelaksanaan tindakan atau hasil yang 
dicapai tidak mencapai indikator yang 
telah ditetapkan maka peneliti dan guru 
(kolaborator) bersama-sama mencari 
solusi untuk memecahkan permasalahan 
yang ada. Solusi yang dihasilkan 
merupakan perbaikan yang dijadikan 
pedoman untuk pelaksanaan tindakan 
selanjutnya yang dilakukan dalam bentuk 
tindakan siklus III. 

 
c. Rencana penelitian pada Silus III 

adalah sebagai berikut : 
1. Perencanaan 

Rencana tindakan yang akan 
dilakukan dalam penelitian Meningkatkan 

Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia 
Dini Melalui Metode Bermain Peran 
dengan rician tahapan perencanaan 
sebagai berikut : 

a. Melakukan pertemuan dengan guru 
kelas untuk membicarakan 
persiapan pembelajaran dengan 
melalui Metode Bermain Peran. 

b. Mendiskusikan dan menyusun 
Rencana Program Pembelajaran 
Mingguan (RPPM) dan Rencana 
Program Pembelajaran Harian 
(RPPH). 

c. Mempersiapkan lembar Instrumen 
dan lembar observasi serta 
Dokmentasi kegiatan. 

d. Mempersiapkan peralatan yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan 
proses pembelajaran kegiatan 
Bermain Peran dengan tema 
Pekerjaan sub tema alat-alat 
perlengkapan yang dipakai  

e. Koordinasi dengan guru sebagai 
rekan peneliti tentang tindakan 
yang harus dilakukan saat 
pembelajaran sesuai dengan 
rencana pembelajaran. 

2. Tindakan 
Tindakan berisi tentang perlakuan 

guru dan peneliti di dalam kelas. Dalam 
penelitian ini menggunakan model 
kolaboratif, guru kelas dan peneliti 
bekerja sama dalam proses pembelajaran. 
Peneliti selain sebagai pengajar juga 
sebagai pengamat atau observer. Pada 
siklus III dilakukan 2 pertemuan. Setiap 
pertemuan dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang ada di sekolah yaitu selama ± 
90 menit. Adapun rincian dari langkah-
langkah pembelajaran dengan metode 
bermain peran adalah sebagai berikut : 
1)  Kegiatan awal 

a. Anak disiapkan dalam barisan, guru 
menyapa memberi salam dan 
mengajak berdoa sebelum memulai 
aktivitas. 

b. Anak aktif ikut bernyanyi lagu 
selamat pagi sambil bertepuk tangan 
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mengikuti irama lagu, melakukan 
kegiatan olahraga untuk pemanasan 
dengan kegiatan motorik halus dan 
motorik kasar, melakukan 
permainan-permainan ringan. 

c. Mejelaskan nama hari, bulan dan 
tahun 

d. Menerangkan tema dan tujuan 
pelajaran hari ini, yaitu tema 
Rekreasi sub tema Tempat- tempat 
Rekreasi. 

e. Anak aktif menyimak dan 
mendengarkan penjelasan dari Guru 

2)  Kegiatan Inti 
Pada kegiatan ini sebelum anak 

diberikan tugas terlebih dahulu guru 
menjelaskan secara rinci tentang kegiatan 
bermain peran Alat dan bahan yang 
diperlukan yaitu: 

a. Tempat rekreasi di pantai 
b. Tempat rekreasi di kolam renang 

kegiatan yang dilakukan yaitu:  
a. Anak melakukan kegiatan yang 

ada di pantai ada yang jadi 
nelayan, penjual souvenir dan 
baju. 

b. Anak melakukan kegiatan yang 
ada di tempat tempat rekreasi 
seperti di kolam renang 

3)  Istirahat/makan 
a. Bermain diluar ruangan. 
b.  Cuci tangan sebelum dan sesudah 

makan. 
c. Berdoa sebelum dan sesudah 

makan. 
4)  Kegiatan Akhir  

Anak diajak berdiskusi dan 
bersama-sama guru menilai hasil 
pekerjaan hari ini. Memberi penguatan 
kepada anak yang masih kurang berhasil 
dan memberi reward kepada anak yang 
telah baik melaksanakan pekerjaan dengan 
baik, menyampaikan kegiatan yang akan 
dilakukan besok, beberapa pesan, berdoa 
dan memberi salam. 
3. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama 
proses belajar mengajar berlangsung 

dengan menggunakan lembar observasi 
yang telah dibuat. Dalam penelitian ini 
guru sebagai partner peneliti. Mengingat 
jumlah anak yang diamati banyak dan 
kemampuan peneliti juga terbatas, maka 
peneliti dibantu oleh guru pendamping 
untuk mengamati kegiatan selama 
tindakan. Untuk memudahkan pengamat 
dalam mengenali anak maka setiap anak 
diberi nama. Selain itu peneliti juga 
menggunakan alat bantu dokumentasi 
berupa kamera yang akan menunjukan 
bukti konkretr selama kegiatan 
berlangsung. 
4. Refleksi 

Data yang diperoleh  peneliti dari 
lembar instrumen pengamatan selanjutnya 
didiskusikan dengan guru (partner) 
sedangkan guru menyampaikan hasil 
evaluasi dari tindakan yang dilakukan dan 
peneliti menyampaikan hasil dari 
pengamatan. 

 
E. Instrumen Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian 
terlebih dahulu menyusun instrumen agar 
mempermudah dalam penilaian terhadap 
perkembangan anak. Adapun instrumen 
untuk mengukurnya adalah sebagai 
berikut : 

Tabel 3.1 
Pedoman Observasi Anak 

Berkaitan dengan aktivitas Anak 
ketika melakukan kegiatan 

Hari / Tanggal : 
Tempat            : TP-PAUD MAWAR 
II 
Responden      : Anak...................... 

 
N
o. 

 
Aspek 
Yang 

Diamati 

Hasil 
Pengamatan 

 
Keteran
gan Mun

cul 
Belu
m  

1. Anak mau 
mengikuti 
peraturan 
permainan 

   

2. Anak mau 
berbagi 

   



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA   
Volume IV, Nomor 1, 1 September 2018    ISSN- 2460-6650 

79 
 

peran 
dengan 
temannya 
yang lain 

3. Anak 
mampu 
mengungka
pkan 
pendapatny
a 

   

4. Anak 
memberika
n 
tanggapan 
terhadap 
kegiatan 
yang telah 
dilaksanaka
n 

   

5. Anak 
mengikuti 
kegiatan 
dengan 
antusias 

   

6. Anak 
mampu 
bekerjasam
a dengan 
anak lain 

   

7. Anak mau 
bersabar 
menunggu 
giliran  

   

 
Tabel 3.2 

Instrumen Penilaian Anak 
Meningkatkan Kemampuan Sosial 

Emosional Anak 
Melalui Metode Bermain Peran 

Pada Anak Kelompok B TP-PAUD 
MAWAR II Ds. Tegalongok Kec. 

koroncong 
Nama Anak Didik :................................. 

N
o 

Tingkat 
Capaian 
Perkembang
an 

BS
B 

BS
H 

M
B 

B
B 

1. Bersikap 
kooperatif 
dengan  
Teman 

    

2. Menunjukkan 
sikap toleran. 

    

3. Mengekspresi
kan emosi 
yang  
sesuai dengan 
kondisi yang 
ada  
(senang-sedih-
antusias dsb.)  

    

4. Mengenal tata 
krama dan 
sopan  
santun sesuai 
dengan nilai 
sosial  
budaya 
setempat.  

    

5. Memahami 
peraturan dan 
disiplin. 

    

6. Menunjukkan 
rasa empati. 

    

7. Memiliki 
sikap gigih 
(tidak mudah  
menyerah).  

    

8. Bangga 
terhadap hasil 
karya  
sendiri.  

    

9. Menghargai 
keunggulan 
orang  
lain.  

    

Keterangan : 
BSB  : Berkembang Sangat Baik 
BSH : Berkembang Sesuai 
Harapan 
MB : Mulai Berkembang 
BB  : Belum Berkembang 

F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah menggunakan 
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Dokumentasi dan Observasi. Dokumentasi 
digunakan untuk mengambil data ketika 
anak sedang bermain dan mengambil 
gambar ketika anak sedang melakukan 
hal-hal yang kadang tak terduga. 

Observasi dilakukan ketika anak 
sedang bermain, agar diketahui apa saja 
yang dilakukan anak dan perkembangan 
anak sudah sejauh mana. Dalam penilaian 
ini lembar evaluasi digunakan untuk 
menilai perkembangan sosial emosional 
anak setelah melakukan kegiatan bermain 
peran. 

Data yang dikumpulkan akan 
diolah dengan cara memberi makna pada 
data tersebut dan dipergunakan 
persentase. Data yang diperoleh 
dianalissis dengan menggunakan analisis 
statistik sederhana yaitu persentase 
dengan rumus: 

X = �� x 100 % 
Keterangan : 
X: Persentase 
y: Jumlah anak yang berhasil 
n: Jumlah seluruh anak ( Anas 
Sudjiono 2008:43) 
 

Tabel 3.3 
Presentase tingkat keberhasilan 
Persentase 

Keberhasilan 
Belajar 

Kriteria 

80 %  - 100% Sangat Baik 
75 % - 79 % Baik 
70 % - 74 % Cukup 
65 % - 69 % Kurang 

 
G. Validitas Data 
Teknik validasi data dalam penelitian ini 
adalah:  
1. Member chek, memeriksa kembali 

kebenaran dan keterangan atau 
informasi data yang diperoleh dari 
peneliti selama observasi, wawancara 
dan catatan lapangan. Kegiatan ini 
dilakukan untuk mengukur seberapa 
besar kebenaran data-data yang 

diperoleh dalam penelitian menurut 
hasil diskusi antara peneliti dan guru.  

2. Triangulasi data, memeriksa kembali 
kebenaran data dengan 
mengkonfirmasikan data yaitu upaya 
mendapatkan informasi dari sumber 
lain. Sumber lain yang dapat 
digunakan untuk konfirmasi 
penelitian ini adalah guru dan peserta 
didik yang terlibat langsung dalam 
penelitian, sedangkan dari ahli 
dilakukan pada saat bimbingan 
mengenai temuan-temuan penelitian 
dan penyusunan laporan. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Awal 
a. Deskripsi Sekolah 

TP. PAUD MAWAR II berlokasi 
di Kampung Suka Rendah Desa 
Tegalongok Kecamatan Koroncong 
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 
Lokasi ini mudah dijangkau oleh warga 
sekitar desa Tegalongok karena berada di 
tengah-tengah desa. Mayoritas anak Usia 
Dini di wilayah ini bersekolah di TP 
PAUD MAWAR II. 

TP PAUD MAWR II berada 
dibawah naungan yayasan MAWAR II 
dan telah berdiri sejak tahun 2011 dengan 
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 
69842247. Jenis pelayanan yang 
digunakan di PAUD ini yaitu Satuan Paud 
Sejenis (SPS). Dalam proses pembelajaran 
sehari-harinya di TP PAUD MAWAR II 
masih menggunakan model klasikal. 
Dengan kondisi seperti ini merupakan 
tantangan tersendiri bagi peneliti karena 
harus menerapkan model pembelajaran 
berbasis sentra yang belum pernah 
diterapkan sebelumnya. 
 

Struktur Organisasi TP. PAUD 
MAWAR II adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Sekolah : TINI 
b. Dewan Guru  :  
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1. IROH  : Guru Kelas B1 
2. ENOK S.N  : Guru Kelas B2 
3. ENONG N.S : Guru Kelas B2 
4. JUHEMAH  : Guru Kelas A1 
5 NURHAYAH : Guru Kelas A1 

Siswa TP. PAUD MAWAR II 
pada tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah 
43 anak dengan rincian sebagai berikut : 

a. Kelompok A1 usia 3-4 Tahun 
berjumlah : 15 orang terdiri dari 6 
orang laki-laki, 9 orang 
perempuan. 

b. Kelompok B1 usia 4-5 Tahun 
berjumlah : 13 orang terdiri dari 8 
orang laki-laki, 5 orang 
perempuan. 

c. Kelompok B2 usia 5-6 Tahun 
berjumlah : 15 orang terdiri dari 8 
orang laki-laki, 7 orang 
perempuan. 

b. Deskripsi Sebelum Siklus 
Sebelum peneliti melakukan 

penelitian di TP PAUD MAWAR II 
peneliti melakukan tahapan observasi 
awal dengan memperkenalkan metode 
Bermain Peran untuk mengetahui sejauh 
mana kemampuan Sosial Emosional Anak 
di kelas B dengan jumlah siswa 15 orang. 
Data hasil sebelum Siklus adalah sebagai 
berikut : 

Tabel 4.1 
Deskripsi Perkembangan Sosial 

Emosional Anak 
Pada Studi Awal Sebelum Siklus 

N
o 

Tingkat 
Capaian 

Perkemba
ngan 

Kondisi Awal Jumla
h BSB BSH MB BB 

y % y % y % y % n % 

1. Bersikap 
kooperatif 
dengan 
teman 

0 0 2 1
3 3 2

0 
1
0 

6
7 

1
5 

1
0
0 

2. Menunjuk
an Sikap 
Toleran 

0 0 0 0 6 4
0 9 6

0 
1
5 

1
0
0 

3. Mengeksp
resikan 
emosi 
yang 
sesuai 
dengan 
kondisi 
yang ada 
(senang, 
sedih, 

0 0 0 0 2 1
3 

1
3 

8
7 

1
5 

1
0
0 

antusias,ds
b) 

4. Mengenal 
tatakrama 
dan sopan 
santun 
sesuai 
dengan 
nilai sosial 
budaya 
setempat 

0 0 0 0 2 1
3 

1
3 

8
7 

1
5 

1
0
0 

5. Memaham
i peraturan 
dan 
disiplin 

0 0 0 0 2 1
3 

1
3 

8
7 

1
5 

1
0
0 

6. Menunjuk
an rasa 
empati 

0 0 0 0 3 2
0 

1
2 

7
0 

1
5 

1
0
0 

7. Memiliki 
sikap gigih 
( tidak 
mudah 
menyerah) 

0 0 0 0 5 3
3 

1
0 

6
7 

1
5 

1
0
0 

8. Bangga 
terhadap 
hasil karya 
sendiri 

0 0 1 6 7 4
7 7 4

7 
1
5 

1
0
0 

9. Mengharg
ai 
keunggula
n orang 
lain 

0 0 0 0 6 4
0 9 6

0 
1
5 

1
0
0 

 
Dari data tabel diatas diketahui 

sebelum pelaksanaan Siklus 1 kemampuan 
Sosial Emosional Anak dilihat dari 
berbagai tingkat capaian perkembangan 
telihat belum berkembang, oleh karena itu 
peneliti menganggap penting untuk 
melakukan tindakan perbaikan yang akan 
dilaksanakan dalam 3 Siklus. 
2. Deskripsi Hasil Siklus I 
a. Perencanaan Tindakan 

Perencana tindakan yang 
dilakukan dalam penelitian Meningkatkan 
Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia 
Dini Melalui Metode Bermain Peran 
dengan rician tahapan perencanaan 
sebagai berikut : 

a. Melakukan pertemuan dengan guru 
kelas untuk membicarakan 
persiapan pembelajaran dengan 
melalui Metode Bermain Peran. 

b. Mendiskusikan dan menyusun 
Rencana Program Pembelajaran 
Mingguan (RPPM) dan Rencana 
Program Pembelajaran Harian 
(RPPH). 



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA   
Volume IV, Nomor 1, 1 September 2018    ISSN- 2460-6650 

82 
 

c. Mempersiapkan lembar Instrumen 
dan lembar observasi serta 
Dokumentasi kegiatan. 

d. Mempersiapkan peralatan yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan 
proses pembelajaran kegiatan 
Bermain Peran dengan tema 
Pekerjaan sub tema tempat bekerja 
dengan situasi di kantor pos dan di 
bank. 

e. Koordinasi dengan guru sebagai 
rekan peneliti tentang tindakan 
yang harus dilakukan saat 
pembelajaran sesuai dengan 
rencana pembelajaran. 

b. Tindakan 
Tindakan berisi tentang perlakuan 

guru dan peneliti di dalam kelas. Dalam 
penelitian ini menggunakan model 
kolaboratif, guru kelas dan peneliti 
bekerja sama dalam proses pembelajaran. 
Peneliti selain sebagai pengajar juga 
sebagai pengamat atau observer. Pada 
siklus I dilakukan 2 pertemuan. Setiap 
pertemuan dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang ada di sekolah yaitu selama ± 
90 menit. Adapun rincian dari langkah-
langkah pembelajaran dengan metode 
bermain peran pada Siklus I ini adalah 
sebagai berikut : 
1)  Kegiatan awal 
a. Anak disiapkan dalam barisan, guru 

menyapa memberi salam dan 
mengajak berdoa sebelum memulai 
aktivitas. 

b. Anak aktif ikut bernyanyi lagu selamat 
pagi sambil olah raga mengikuti irama 
lagu, melakukan kegiatan olah raga 
untuk pemanasan dengan kegiatan 
motorik, yaitu melempar bola 
berganti-gantian. 

c. Mejelaskan nama hari, bulan dan 
tahun. 

d. Menerangkan tema dan tujuan 
pelajaran hari ini, yaitu tema pekerjaan 
sub tema tempat bekerja. 

e. Anak aktif menyimak dan 
mendengarkan penjelasan dari Guru 

2)  Kegiatan Inti 
Pada kegiatan ini sebelum anak 

diberikan tugas/peran terlebih dahulu guru 
menjelaskan secara rinci tentang kegiatan 
bermain peran Alat dan bahan yang 
diperlukan yaitu: 

a. Peralatan yang ada dikantor pos ( 
pulpen, amplop, surat, prangko, dll) 

b. Peralatan yang ada di bank ( buku 
rekening, slip storan, slip penarikan, 
uang-uangan, dll) 
kegiatan yang dilakukan yaitu:  

c. Anak melakukan peran yang biasa 
dilakukan orang dikantor pos 
dengan  melakukan kegiatan 
diantaranya ada anak yang menulis 
surat, ada anak yang membuat 
amplop, ada anak yang menjadi 
petugas pos dan ada anak yang 
menerima surat. 

d. Anak melakukan peran berupa 
kegiatan yang biasa ada di bank 
diantaranya menabung, membuka 
rekening, mengambil uang, ada 
yang jadi satpam dan ada yang  
mengantri. 

3)  Istirahat/makan 
a. Bermain diluar ruangan. 
b.  Cuci tangan sebelum dan sesudah 

makan. 
c. Berdoa sebelum dan sesudah 

makan. 
4)  Kegiatan Akhir  

Anak diajak berdiskusi dan bersama-
sama guru menilai hasil pekerjaan hari ini. 
Memberi penguatan kepada anak yang 
masih kurang berhasil dan memberi 
reward kepada anak yang telah baik 
melaksanakan pekerjaan dengan baik, 
menyampaikan kegiatan yang akan 
dilakukan besok, beberapa pesan, berdoa 
dan memberi salam. 
c. Hasil Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama 
proses belajar mengajar berlangsung dan 
setelah selesai proses belajar mengajar 
dengan mengamati prilaku sosial 
emosional anak  dengan menggunakan 
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lembar observasi dan instrumen penilaian 
yang telah dibuat. Dalam penelitian ini 
guru sebagai partner peneliti. Dari hasil 
observasi yang telah dilakukan maka 
dihasilkan data dalam pelaksanaan 
tindakan Siklus I sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Deskripsi Perkembangan Sosial 

Emosional Anak 
Pada Siklus I 

N
o 

Tingkat 
Capaian 
Perkemb

angan 

Hasil Penilaian Siklus I Jumla
h BSB BSH MB BB 

y X y X y X y X n X 

1. Bersikap 
kooperatif 
dengan 
teman 

0 0 2 1
3 6 4

0 7 4
7 

1
5 

1
0
0 

2. Menunjuk
an Sikap 
Toleran 

0 0 2 1
3 7 4

7 6 4
0 

1
5 

1
0
0 

3. Mengeksp
resikan 
emosi 
yang 
sesuai 
dengan 
kondisi 
yang ada 
(senang, 
sedih, 
antusias,ds
b) 

0 0 0 0 6 4
0 9 6

0 
1
5 

1
0
0 

4. Mengenal 
tatakrama 
dan sopan 
santun 
sesuai 
dengan 
nilai sosial 
budaya 
setempat 

0 0 1 7 6 4
0 8 5

3 
1
5 

1
0
0 

5. Memaham
i peraturan 
dan 
disiplin 

0 0 0 0 8 5
3 7 4

7 
1
5 

1
0
0 

6. Menunjuk
an rasa 
empati 

0 0 0 0 5 3
3 

1
0 

6
7 

1
5 

1
0
0 

7. Memiliki 
sikap 
gigih ( 
tidak 
mudah 
menyerah) 

0 0 1 7 8 5
3 6 4

0 
1
5 

1
0
0 

8. Bangga 
terhadap 
hasil karya 
sendiri 

0 0 1 7 1
0 

6
7 4 2

7 
1
5 

1
0
0 

9. Mengharg
ai 
keunggula
n orang 
lain 

1 7 0 0 1
0 

6
7 4 2

7 
1
5 

1
0
0 

 

d. Refleksi 
Berdasarkan hasil observasi dan 

analisis data yang telah diperoleh di 
lapangan anak yang mulai berkembang 
dan belum berkembang dilihat dari 
berbagai aspek perkembangannya masih 
perlu mendapatkan pelayanan untuk 
perbaikan , maka perlunya dilakukan 
Siklus kedua karena belum mencapai 
indikator keberhasilan.  

 
3. Deskripsi Hasil Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 
Perencana tindakan yang 

dilakukan dalam penelitian Meningkatkan 
Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia 
Dini Melalui Metode Bermain Peran 
dengan rician tahapan perencanaan 
sebagai berikut : 

1. Melakukan pertemuan dengan 
guru kelas untuk membicarakan 
persiapan pembelajaran dengan 
melalui Metode Bermain Peran. 

2. Mendiskusikan dan menyusun 
Rencana Program Pembelajaran 
Mingguan (RPPM) dan Rencana 
Program Pembelajaran Harian 
(RPPH). 

3. Mempersiapkan lembar Instrumen 
dan lembar observasi serta 
Dokumentasi kegiatan. 

4. Mempersiapkan peralatan yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan 
proses pembelajaran kegiatan 
Bermain Peran dengan tema 
Pekerjaan sub tema macam-
macam pekerjaan diantaranya 
guru dan dokter 

5. Koordinasi dengan guru sebagai 
rekan peneliti tentang tindakan 
yang harus dilakukan saat 
pembelajaran sesuai dengan 
rencana pembelajaran. 
 

b. Tindakan 
Tindakan berisi tentang perlakuan 

guru dan peneliti di dalam kelas. Dalam 
penelitian ini menggunakan model 
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kolaboratif, guru kelas dan peneliti 
bekerja sama dalam proses pembelajaran. 
Peneliti selain sebagai pengajar juga 
sebagai pengamat atau observer. Pada 
siklus II dilakukan 2 pertemuan. Setiap 
pertemuan dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang ada di sekolah yaitu selama ± 
90 menit. Adapun rincian dari langkah-
langkah pembelajaran dengan metode 
bermain peran pada Siklus II ini adalah 
sebagai berikut : 
 
1)  Kegiatan awal 

a. Anak disiapkan dalam barisan, guru 
menyapa memberi salam dan 
mengajak berdoa sebelum memulai 
aktivitas. 

b.  Anak aktif ikut bernyanyi lagu 
selamat pagi sambil bertepuk 
tangan, melakukan kegiatan olah 
raga untuk pemanasan dengan 
kegiatan motorik dan membentuk 
lingkaran. 

c. Mejelaskan nama hari, bulan dan 
tahun. 

d. Menerangkan tema dan tujuan 
pelajaran hari ini, yaitu tema 
pekerjaan sub tema macam-macam 
pekerjaan. 

e. Anak aktif menyimak dan 
mendengarkan penjelasan dari Guru 

2)  Kegiatan Inti 
Pada kegiatan ini sebelum anak 

diberikan tugas/peran terlebih dahulu guru 
menjelaskan secara rinci tentang kegiatan 
bermain peran Alat dan bahan yang 
diperlukan yaitu: 
a. Peralatan yang dipakai guru untuk 

pergi ke sekolah ( kendaraan, tas 
buku, pulpen dll) 

b. Peralatan yang digunakan dokter 
(suntikan mainan, tempat tidur pasien, 
obat-obatan dll) 

kegiatan yang dilakukan yaitu:  
a. Anak melakukan peran yang biasa 

dilakukan guru. Ada anak yang 
jadi murid, guru,orang tua/wali 
murid. 

b. Anak melakukan peran berupa 
kegiatan yang biasa dilakukan 
dokter diantaranya memeriksa 
pasien, menulis resep dokter, 
memberi obat dll. 

 
3)  Istirahat/makan 

a. Bermain diluar ruangan. 
b.  Cuci tangan sebelum dan sesudah 

makan. 
c. Berdoa sebelum dan sesudah 

makan. 
4)  Kegiatan Akhir  

Anak diajak berdiskusi dan 
bersama-sama guru menilai hasil 
pekerjaan hari ini. Memberi penguatan 
kepada anak yang masih kurang berhasil 
dan memberi reward kepada anak yang 
telah baik melaksanakan pekerjaan dengan 
baik, menyampaikan kegiatan yang akan 
dilakukan besok, beberapa pesan, berdoa 
dan memberi salam. 
c. Hasil Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama 
proses belajar mengajar berlangsung dan 
setelah selesai proses belajar mengajar 
dengan mengamati prilaku sosial 
emosional anak dengan menggunakan 
lembar observasi dan instrumen penilaian 
yang telah dibuat. Dalam penelitian ini 
guru sebagai partner peneliti. Dari hasil 
observasi yang telah dilakukan maka 
dihasilkan data dalam pelaksanaan 
tindakan Siklus II sebagai berikut : 

Tabel 4.3 
Deskripsi Perkembangan Sosial 

Emosional Anak 
Pada Siklus II 

N
o 

Tingkat 
Capaian 

Perkemba
ngan 

Hasil Penilaian Siklus II Jumla
h BSB BSH MB BB 

y X y X y X y X n X 

1. Bersikap 
kooperatif 
dengan 
teman 

1 7 5 3
3 8 5

3 1 7 1
5 

1
0
0 

2. Menunjuk
an Sikap 
Toleran 

0 0 5 3
3 

1
0 

6
7 0 0 1

5 

1
0
0 

3. Mengeksp
resikan 
emosi 
yang 

0 0 4 2
7 8 5

3 3 2
0 

1
5 

1
0
0 
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sesuai 
dengan 
kondisi 
yang ada 
(senang, 
sedih, 
antusias,ds
b) 

4. Mengenal 
tatakrama 
dan sopan 
santun 
sesuai 
dengan 
nilai sosial 
budaya 
setempat 

0 0 5 3
3 9 6

0 1 7 1
5 

1
0
0 

5. Memaham
i peraturan 
dan 
disiplin 

0 0 3 2
0 

1
1 

7
3 1 7 1

5 

1
0
0 

6. Menunjuk
an rasa 
empati 

0 0 5 3
3 4 2

7 6 4
0 

1
5 

1
0
0 

7. Memiliki 
sikap gigih 
( tidak 
mudah 
menyerah) 

1 7 4 2
7 6 4

0 4 2
7 

1
5 

1
0
0 

8. Bangga 
terhadap 
hasil karya 
sendiri 

1 7 1 7 1
3 

8
7 0 0 1

5 

1
0
0 

9. Mengharg
ai 
keunggula
n orang 
lain 

1 7 1 7 1
2 

8
0 1 7 1

5 

1
0
0 

 
d. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan 
analisis data yang telah diperoleh di 
lapangan anak yang belum berkembang 
sudah mulai berkembang bahkan ada yang 
berkembang sesuai harapan, tetapi anak 
yang berkembang sangat baik 
persentasenya masih sedikit sehingga 
dengan data tersebut diatas peneliti 
merasa masih perlu melakukan perbaikan 
dalam penelitian ini untuk memperoleh 
hasil yang maksimal, maka peneliti 
menganggap perlu melakukan tindakan 
perbaikan dalam Siklus ketiga.  
4. Deskripsi Hasil Siklus III 

a. Perencanaan Tindakan 
Perencana tindakan yang 

dilakukan dalam penelitian Meningkatkan 
Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia 
Dini Melalui Metode Bermain Peran 

dengan rician tahapan perencanaan 
sebagai berikut : 

1. Melakukan pertemuan dengan 
guru kelas untuk membicarakan 
persiapan pembelajaran dengan 
melalui Metode Bermain Peran. 

2. Mendiskusikan dan menyusun 
Rencana Program Pembelajaran 
Mingguan (RPPM) dan Rencana 
Program Pembelajaran Harian 
(RPPH). 

3. Mempersiapkan lembar Instrumen 
dan lembar observasi serta 
Dokumentasi kegiatan. 

4. Mempersiapkan peralatan yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan 
proses pembelajaran kegiatan 
Bermain Peran dengan tema 
Rekreasi sub tema tempat-tempat 
rekreasi. 

5. Koordinasi dengan guru sebagai 
rekan peneliti tentang tindakan 
yang harus dilakukan saat 
pembelajaran sesuai dengan 
rencana pembelajaran. 
 

b. Tindakan 
Tindakan berisi tentang perlakuan 

guru dan peneliti di dalam kelas. Dalam 
penelitian ini menggunakan model 
kolaboratif, guru kelas dan peneliti 
bekerja sama dalam proses pembelajaran. 
Peneliti selain sebagai pengajar juga 
sebagai pengamat atau observer. Pada 
siklus III dilakukan 2 pertemuan. Setiap 
pertemuan dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang ada di sekolah yaitu selama ± 
90 menit. Adapun rincian dari langkah-
langkah pembelajaran dengan metode 
bermain peran pada Siklus III ini adalah 
sebagai berikut : 
1)  Kegiatan awal 

a. Anak disiapkan dalam barisan, guru 
menyapa memberi salam dan 
mengajak berdoa sebelum memulai 
aktivitas. 

b.  Anak aktif ikut bernyanyi lagu 
selamat pagi sambil bertepuk 
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tangan menyanyikan berbagai 
macam lagu, melakukan kegiatan 
olah raga untuk pemanasan dengan 
kegiatan motorik, yaitu melakukan 
permainan ringan. 

c. Mejelaskan nama hari, bulan dan 
tahun. 

d. Menerangkan tema dan tujuan 
pelajaran hari ini, yaitu tema 
rekreasi sub tema tempat-tempat 
rekreasi dengan setting di pantai, 
kolam renang. 

e. Anak aktif menyimak dan 
mendengarkan penjelasan dari Guru 

2)  Kegiatan Inti 
Pada kegiatan ini sebelum anak 

diberikan tugas/peran terlebih dahulu guru 
menjelaskan secara rinci tentang kegiatan 
bermain peran Alat dan bahan yang 
diperlukan yaitu: 
a. Setting kelas di pantai ada bus dan 

perlengkapannya, perahu, tempat 
jualan souvenir, nelayan, ikan mainan 
dll. 

b. Setting tempat rekreasi di kolam 
renang ada baju renang, ban untuk 
berenang, pedagang baju, penjual 
karcis, dll. 

kegiatan yang dilakukan yaitu:  
a. Anak melakukan peran yang biasa 

dilakukan ketika akan rekreasi ke 
pantai ada yang jadi supir bus, 
nelayan, penjual ikan, penjual 
souvenir, pemandu wisata. 

b. Anak melakukan peran yang biasa 
dilakukan ketika rekreasi di kolam 
renang ada yang jadi penjaga karcis, 
penjaga kolam renang, penjual ban, 
penjual baju dll. 

 
3)  Istirahat/makan 

a. Bermain diluar ruangan. 
b.  Cuci tangan sebelum dan 

sesudah makan. 
c. Berdoa sebelum dan sesudah 

makan. 
 
 

4)  Kegiatan Akhir  
Anak diajak berdiskusi dan 

bersama-sama guru menilai hasil 
pekerjaan hari ini. Memberi penguatan 
kepada anak yang masih kurang berhasil 
dan memberi reward kepada anak yang 
telah baik melaksanakan pekerjaan dengan 
baik, menyampaikan kegiatan yang akan 
dilakukan besok, beberapa pesan, berdoa 
dan memberi salam. 
c. Hasil Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama 
proses belajar mengajar berlangsung dan 
setelah selesai proses belajar mengajar 
dengan mengamati prilaku sosial 
emosional anak dengan menggunakan 
lembar observasi dan instrumen penilaian 
yang telah dibuat. Dalam penelitian ini 
guru sebagai partner peneliti. Dari hasil 
observasi yang telah dilakukan maka 
dihasilkan data dalam pelaksanaan 
tindakan Siklus III sebagai berikut : 

Tabel 4.4 
Deskripsi Perkembangan Sosial 

Emosional Anak 
Pada Siklus III 

N
o 

Tingkat 
Capaian 

Perkemba
ngan 

Hasil Penilaian Siklus III Jumla
h BSB BSH MB BB 

y X y X y X y X n X 

1. Bersikap 
kooperatif 
dengan 
teman 

1
3 

8
7 2 1

3 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

2. Menunjuka
n Sikap 
Toleran 

1
2 

8
0 3 2

0 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

3. Mengekspr
esikan 
emosi 
yang 
sesuai 
dengan 
kondisi 
yang ada 
(senang, 
sedih, 
antusias,ds
b) 

1
3 

8
7 2 1

3 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

4. Mengenal 
tatakrama 
dan sopan 
santun 
sesuai 
dengan 
nilai sosial 
budaya 
setempat 

1
2 

8
0 3 2

0 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

5. Memahami 1 8 2 1 1 7 0 0 1 1
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peraturan 
dan 
disiplin 

2 0 3 5 0
0 

6. Menunjuka
n rasa 
empati 

1
3 

8
7 2 1

3 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

7. Memiliki 
sikap gigih 
( tidak 
mudah 
menyerah) 

1
2 

8
0 3 2

0 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

8. Bangga 
terhadap 
hasil karya 
sendiri 

1
4 

9
3 1 7 0 0 0 0 1

5 

1
0
0 

9. Mengharga
i 
keunggula
n orang 
lain 

1
3 

8
7 2 1

3 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

 
d. Refleksi 

dengan analisis hasil data dari 
pelaksanaan Siklus III perkembangan 
Kemampuan Sosial Emosional Anak yang 
dilihat dari berbagai tingkat capaian 
perkembangan yang berkembang sangat 
baik mencapai hasil persentase 80% - 
93%, maka dirasa cukup berhasil sehingga  
tidak diperlukan lagi siklus selanjutnya. 

 
B. Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh 
pada siklus I siklus II dan siklus III 
menunjukkan bahwa permainan yang 
menarik dapat membuat anak akan 
semakin bersemangat dalam menerima 
materi. Pada siklus I belum mencapai 
indikator yang ada dan juga masih belum 
terlihat perubahannya, masih sama dengan 
awal dan hanya beberapa saja yang 
terlihat berubah ketika bermain dengan 
yang lain, seperti bagaimana mereka 
bekerjasama dan saling menolong satu 
sama lain, sehingga dilakukan siklus II 
supaya tercapai indikatornya dengan cara 
memberika permainan yang menarik dan 
dapat menarik minat siswa. Pada siklus II 
ini anak lebih terlihat ada beberapa yang 
sudah dapat berbaur dan dapat 
bekerjasama dengan yang lain, tetapi 
masih ada beberapa anak yang tidak mau 
berbaur dan ada beberapa anak yang 
meminta menulis dan tidak mau 

mengikuti permainan yang ada, dan malah 
mengganggu temannya yang sedang 
bermain. 

 Dengan melihat kondisi pada 
Siklus I dan Siklus II perkembangan anak 
belum maksimal, sehingga dilakukan 
siklus III dengan menerapkan permainan 
yang lebih menarik. Pada siklus III 
perkembangan kemampuan sosial 
emosional anak sudah mulai terlihat 
berkembang sangat baik, semua anak 
sudah mau mengikuti kegiatan permainan 
dan sudah memahami peraturan yang 
diterapkan  anak juga sudah bisa 
mengendalikan diri ketika terjadi  suatu 
hal yang spontan.  
Berikut ini adalah perbandingan hasil 
observasi pra siklus, siklus I, siklus II dan 
siklus III : 

N
o 

Tingkat 
Capaian 

Perkemba
ngan 

Kondisi Awal/Pra siklus Jumla
h BSB BSH MB BB 

y X y X Y X y X n X 

1. Bersikap 
kooperatif 
dengan 
teman 

0 0 2 1
3 3 2

0 
1
0 

6
7 

1
5 

1
0
0 

2. Menunjuk
an Sikap 
Toleran 

0 0 0 0 6 4
0 9 6

0 
1
5 

1
0
0 

3. Mengeksp
resikan 
emosi 
yang 
sesuai 
dengan 
kondisi 
yang ada 
(senang, 
sedih, 
antusias,ds
b) 

0 0 0 0 2 1
3 

1
3 

8
7 

1
5 

1
0
0 

4. Mengenal 
tatakrama 
dan sopan 
santun 
sesuai 
dengan 
nilai sosial 
budaya 
setempat 

0 0 0 0 2 1
3 

1
3 

8
7 

1
5 

1
0
0 

5. Memaham
i peraturan 
dan 
disiplin 

0 0 0 0 2 1
3 

1
3 

8
7 

1
5 

1
0
0 

6. Menunjuk
an rasa 
empati 

0 0 0 0 3 2
0 

1
2 

7
0 

1
5 

1
0
0 

7. Memiliki 
sikap gigih 
( tidak 
mudah 

0 0 0 0 5 3
3 

1
0 

6
7 

1
5 

1
0
0 
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menyerah) 
8. Bangga 

terhadap 
hasil karya 
sendiri 

0 0 1 6 7 4
7 7 4

7 
1
5 

1
0
0 

9. Mengharg
ai 
keunggula
n orang 
lain 

0 0 0 0 6 4
0 9 6

0 
1
5 

1
0
0 

 

N
o 

Tingkat 
Capaian 
Perkemb

angan 

Hasil Penilaian Siklus I Jumla
h BSB BSH MB BB 

y X y X y X Y X n X 

1. Bersikap 
kooperatif 
dengan 
teman 

0 0 2 1
3 6 4

0 7 4
7 

1
5 

1
0
0 

2. Menunjuk
an Sikap 
Toleran 

0 0 2 1
3 7 4

7 6 4
0 

1
5 

1
0
0 

3. Mengeksp
resikan 
emosi 
yang 
sesuai 
dengan 
kondisi 
yang ada 
(senang, 
sedih, 
antusias,ds
b) 

0 0 0 0 6 4
0 9 6

0 
1
5 

1
0
0 

4. Mengenal 
tatakrama 
dan sopan 
santun 
sesuai 
dengan 
nilai sosial 
budaya 
setempat 

0 0 1 7 6 4
0 8 5

3 
1
5 

1
0
0 

5. Memaham
i peraturan 
dan 
disiplin 

0 0 0 0 8 5
3 7 4

7 
1
5 

1
0
0 

6. Menunjuk
an rasa 
empati 

0 0 0 0 5 3
3 

1
0 

6
7 

1
5 

1
0
0 

7. Memiliki 
sikap 
gigih ( 
tidak 
mudah 
menyerah) 

0 0 1 7 8 5
3 6 4

0 
1
5 

1
0
0 

8. Bangga 
terhadap 
hasil karya 
sendiri 

0 0 1 7 1
0 

6
7 4 2

7 
1
5 

1
0
0 

9. Mengharg
ai 
keunggula
n orang 
lain 

1 7 0 0 1
0 

6
7 4 2

7 
1
5 

1
0
0 

 
 
 
 

N
o 

Tingkat 
Capaian 

Perkemba
ngan 

Hasil Penilaian Siklus II Jumla
h BSB BSH MB BB 

y X y X y X Y X n X 

1. Bersikap 
kooperatif 
dengan 
teman 

1 7 5 3
3 8 5

3 1 7 1
5 

1
0
0 

2. Menunjuk
an Sikap 
Toleran 

0 0 5 3
3 

1
0 

6
7 0 0 1

5 

1
0
0 

3. Mengeksp
resikan 
emosi 
yang 
sesuai 
dengan 
kondisi 
yang ada 
(senang, 
sedih, 
antusias,ds
b) 

0 0 4 2
7 8 5

3 3 2
0 

1
5 

1
0
0 

4. Mengenal 
tatakrama 
dan sopan 
santun 
sesuai 
dengan 
nilai sosial 
budaya 
setempat 

0 0 5 3
3 9 6

0 1 7 1
5 

1
0
0 

5. Memaham
i peraturan 
dan 
disiplin 

0 0 3 2
0 

1
1 

7
3 1 7 1

5 

1
0
0 

6. Menunjuk
an rasa 
empati 

0 0 5 3
3 4 2

7 6 4
0 

1
5 

1
0
0 

7. Memiliki 
sikap gigih 
( tidak 
mudah 
menyerah) 

1 7 4 2
7 6 4

0 4 2
7 

1
5 

1
0
0 

8. Bangga 
terhadap 
hasil karya 
sendiri 

1 7 1 7 1
3 

8
7 0 0 1

5 

1
0
0 

9. Mengharg
ai 
keunggula
n orang 
lain 

1 7 1 7 1
2 

8
0 1 7 1

5 

1
0
0 

 

N
o 

Tingkat 
Capaian 

Perkemba
ngan 

Hasil Penilaian Siklus III Jumla
h BSB BSH MB BB 

y X y X y X Y X n X 

1. Bersikap 
kooperatif 
dengan 
teman 

1
3 

8
7 2 1

3 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

2. Menunjuk
an Sikap 
Toleran 

1
2 

8
0 3 2

0 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

3. Mengekspr
esikan 
emosi 
yang 
sesuai 
dengan 

1
3 

8
7 2 1

3 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 
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kondisi 
yang ada 
(senang, 
sedih, 
antusias,ds
b) 

4. Mengenal 
tatakrama 
dan sopan 
santun 
sesuai 
dengan 
nilai sosial 
budaya 
setempat 

1
2 

8
0 3 2

0 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

5. Memaham
i peraturan 
dan 
disiplin 

1
2 

8
0 2 1

3 1 7 0 0 1
5 

1
0
0 

6. Menunjuk
an rasa 
empati 

1
3 

8
7 2 1

3 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

7. Memiliki 
sikap gigih 
( tidak 
mudah 
menyerah) 

1
2 

8
0 3 2

0 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

8. Bangga 
terhadap 
hasil karya 
sendiri 

1
4 

9
3 1 7 0 0 0 0 1

5 

1
0
0 

9. Mengharg
ai 
keunggula
n orang 
lain 

1
3 

8
7 2 1

3 0 0 0 0 1
5 

1
0
0 

Berdasarkan hasil observasi dari 
pra siklus sampai selesainya siklus tiga 
dapat dilihat bahwa dengan bermain peran 
dapat meningkatkan kemampuan sosial 
emosional anak. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil yang diperoleh siswa  sebagai 
berikut : 

Tabel 4.5 
Hasil persentase peningkatan kemampuan 

sosial emosional anak 

No 

Perkembangan 
Sosial 

Emosional 
Anak 

Hasil Persentase % 

Pra 
Siklus 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

1. 
Berkembang 
Sangat Baik 
(BSB)  

0% 7% 7% 80% 

2. 
Berkembang 
Sesuai Harapan 
(BSH) 

6%  7% 33% 13%  

3. 
Mulai 
Berkembang 
(MB) 

13% 40% 53%  7% 

4. 
Belum 
Berkembang 
(BB) 

81%  46% 7% 0% 

 
Dari data tabel perbandingan diatas maka 
dapat dibuat grafik rekapitulasi hasil 

tindakan peningkatan Kemampuan Sosial 
Emosional Anak Usia Dini Melalui 
Metode Bermain Peran dari sebelum 
Siklus, Siklus I, Siklus II dan Siklus III 
dengan data sebagai berikut : 
 

 
 

Grafik 4.1 
Grafik perbandingan perkembangan 
kemampuan sosial emosional anak 

Pra siklus, siklus I, siklus II dan siklus III 
 

Berdasarkan daftar grafik diatas 
dapat dilihat kemampuan Sosial 
Emosional Anak dapat meningkat dengan 
diterapkannya metode Bermain Peran. 
Siswa yang berkembang sangat baik 
(BSB), berkembang sesuai harapan 
(BSH), dan mulai berkembang (MB) 
disetiap siklusnya mengalami kenaikan. 
Dan di siklus III siswa yang kemampuan 
sosial emosinalnya belum berkembang 
(BB) tidak ada sama sekali. Dari awal 
penelitian yang masih banyak masalah 
seperti kurang terkontrolnya emosi anak, 
kurang motivasi dari anak lain untuk 
saling membantu satu sama lain, Anak 
menginginkan semua peran yang ada 
(egosentris), kurang sesuainya antara 
materi pembelajaran dengan metode yang 
diterapkan, metode yang diterapkan tidak 
bervariatif. Dari lima masalah tersebut 
setelah dilakukan siklus satu sampai siklus 
tiga dapat teratasi dan anak sekarang 
sudah dapat bersosialisasi dan 
bekerjasama dengan temannya jauh lebih 
baik lagi dan jauh lebih berempati dengan 
temannya, serta dapat lebih sabar jika 

0%
6%

13%

81%

7% 7%

40%
46%

7%

33%

53%

7%

80%

13%
7%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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menghadapi suatu masalah dengan 
temannya dan tidak memaksa lagi. Hal ini 
membuktikan bahwa bermain peran dapat 
meningkatkan kemampuan sosial 
emosional anak. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 

 
Kegiatan Penelitian Tindakan 

Kelas ini melibatkan 15 orang siswa yang 
terdiri dari 8 orang laki-laki dan 7 orang 
perempuan. Penelitian ini dilakukan 
dalam tiga siklus (siklus I, siklus II dan 
siklus III). Pada Penelitian Tindakan 
Kelas ini setelah dilakukan siklus I 
perkembangan kemampuan sosial 
emosional anak sudah mulai muncul 
walaupun belum berkembang sesuai 
harapan.  

Pada pelaksanaan  siklus II dapat 
dilihat bahwa kemampuan sosial 
emosional anak telah berkembang sesuai 
harapan, tetapi masih ada beberapa anak 
yang perkembangan sosial emosionalnya 
baru mulai berkembang. Pada pelaksanaan 
siklus III terlihat hampir semua anak yang 
tadinya perkembangan sosial 
emosionalnya berkembang sesuai harapan 
sudah meningkat berkembang sangat baik 
dan yang tadinya mulai berkembang 
menjadi berkembang sesuai harapan.  

Dengan metode bermain peran ini 
anak juga merasa senang karena mereka 
bisa mengekspresikan emosi mereka ke 
hal-hal yang positif, hal ini dapat dilihat 
dari ketercapaian indikator dan 
meningkatnya kemampuan anak dalam 
berkoordinasi dengan temannya, mampu  
mengontrol sikap anak ketika mereka 
bermain bersama dengan teman-
temannya,  menghargai teman mainnya, 
tidak mengolok-olok temannya, 
memahami peraturan dan disiplin dan 
anak juga mampu mengajak temannya 
tanpa memaksa ketika mereka tidak mau 
bermain. 

Kategori penilaian perkembangan 
anak dalam penelitian ini dibagi menjadi 
empat kategori yaitu Belum Berkembang 
(BB), Mulai Berkembang (MB), 
Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan 
Berkembang Sangat Baik (BSB). 
Perkembangan Kemampuan anak dalam 
sosial emosional dapat dilihat dari 
prosentase yang semakin meningkat 
ketika dari data awal sebelum  
pelaksanaan  siklus I, siklus II, dan siklus 
III. Ketika pra siklus kemampuan anak 
belum berkembang (BB) sebanyak 81%. 
Kemudian ketika dilakukan siklus I anak 
yang perkembangannnya mulai 
berkembang (MB) mulai meningkat 
menjadi 40%. Karena siklus I belum 
mencapai indikator, maka dilakukan 
siklus II. Siklus II mulai terlihat 
perkembangan anak yang sesuai harapan 
(BSH) sebesar 33%. Karena pada siklus II 
perkembangan anak masih di rasa belum 
maksimal maka dilakukan siklus III 
dengan hasil anak yang berkembang 
sangat baik (BSB) mencapai 80%. Dengan 
persentase yang diperoleh dari 
pelaksanaan silus III tersebut termasuk 
kriteria sangat baik. 

Dilihat dari uraian data diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa melalui 
bermain peran dapat meningkatkan 
kemampuan sosial emosional anak usia 
dini di TP PAUD MAWAR II untuk tahun 
ajaran 2015/2016. 
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TQM SEBAGAI PROSES PENINGKATAN DALAM PENGEMBANGAN 

PENDIDIKAN TINGKAT DASAR, MENENGAH DAN TINGGI 
 

Suhanul Baqiah  
Eman Supriatna 

 
STKIP Mutiara Banten 

 
 
ABSTRAK 

 
Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan yang sistematis, 

praktis, dan strategis dalam menyelenggarakan suatu organisasi, yang mengutamakan 
kepentingan pelanggan. pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengendalikan 
mutu. Sedang yang dimaksud dengan MMT Pendidikan tinggi (bisa pula sekolah) adalah 
cara mengelola lembaga pendidikan berdasarkan filosofi bahwa meningkatkan mutu harus 
diadakan dan dilakukan oleh semua unsur lembaga sejak dini secara terpadu 
berkesinambungan sehingga pendidikan sebagai jasa yang berupa proses pembudayaan 
sesuai dengan dan bahkan melebihi kebutuhan para pelanggan baik masa kini maupun 
yang akan datang. Dalam MMT sekolah dipahami sebagai Unit Layanan Jasa,  yakni 
pelayanan pembelajaran. Sebagai unit layanan jasa, maka yang dilayani sekolah 
(pelanggan sekolah ) adalah: 1) Pelanggan internal : guru, pustakawan, laboran, teknisi dan 
tenaga administrasi, 2) Pelanggan eksternal terdiri atas : pelanggan primer (siswa), 
pelanggan sekunder (orang tua, pemerintah dan masyarakat), pelanggan tertier 
(pemakai/penerima lulusan baik diperguruan tinggi maupun dunia usaha) 
 
Kata Kunci : Pengembangan Pendidikan Tingkat Dasar, Menengah, dan Tinggi 
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PENDAHULUAN 
 
Manajemen Mutu Terpadu yang 

diterjemahkan dari Total Quality 
Management (TQM) atau disebut pula 
Pengelolaan Mutu Total (PMT) adalah 
suatu pendekatan mutu pendidikan 
melalui peningkatan mutu komponen 
terkait. M. Jusuf Hanafiah, dkk (1994:4) 
mendefinisikan Pengelolaan Mutu Total 
(PMT) adalah suatu pendekatan yang 
sistematis, praktis, dan strategis dalam 
menyelenggarakan suatu organisasi, yang 
mengutamakan kepentingan pelanggan. 
pendekatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan dan mengendalikan mutu. 
Sedang yang dimaksud dengan 
Pengeloaan Mutu Total (PMT) Pendidikan 
tinggi (bisa pula sekolah) adalah cara 
mengelola lembaga pendidikan 
berdasarkan filosofi bahwa meningkatkan 
mutu harus diadakan dan dilakukan oleh 
semua unsur lembaga sejak dini secara 
terpadu berkesinambungan sehingga 
pendidikan sebagai jasa yang berupa 
proses pembudayaan sesuai dengan dan 
bahkan melebihi kebutuhan para 
pelanggan baik masa kini maupun yang 
akan datang.1 

Dalam MMT sekolah dipahami 
sebagai Unit Layanan Jasa,  yakni 
pelayanan pembelajaran. Sebagai unit 
layanan jasa, maka yang dilayani sekolah 
(pelanggan sekolah ) adalah: 1) Pelanggan 
internal : guru, pustakawan, laboran, 
teknisi dan tenaga administrasi, 2) 
Pelanggan eksternal terdiri atas : 
pelanggan primer (siswa), pelanggan 
sekunder (orang tua, pemerintah dan 
masyarakat), pelanggan tertier 
(pemakai/penerima lulusan baik 
diperguruan tinggi maupun dunia usaha). 
Karakteristik Sekolah Bermutu Terpadu. 
 

                                                           
1Ekoswara. 2012. “Administrasi 

Pendidikan”. Bandung Alfabeta. Hlm 63-65  

A. Pengertian, Karakteristik, Dimensi 
Jasa Pendidikan 

1. Pengertian Jasa Pendidikan 
 
Jasa adalah meliputi segenap 

kegiatan ekonomi yang menghasilkan 
output (keluaran) berupa produk atau 
konstruksi (hasil karya) nonfisik, yang 
lazimnya dikonsumsi pada saat diproduksi 
dan memberi nilai tambah pada bentuk 
(form) seperti kepraktisan, 
kecocokan/kepantasan, kenyamanan, dan 
kesehatan, yang pada initnya menarik cita 
rasa pada pembeli pertama. Sementara itu, 
jasa pendidikan merupakan jasa yang 
bersifat kompleks karena bersifat padat 
karya dan padat modal. Artinya, 
dubutuhkan banyak tenaga kerja yang 
memiliki skill khussu dalam bidang 
pendidikan dan padat modal karena 
membutuhkan infrastruktur (peralatan) 
yang lengkap.2 

 
2. Karakteristik Jasa Pendidikan 

a. Tidak Berwujud (Intangibility) 
 
Jasa tidak berwujud seperti produk 

fisik, yang menyebabkan pengguna 
jasa pendidikan tidak dapat melihat, 
mencium, meraba, mendengar, dan 
merasakan hasilnya sebelum mereka 
mengkonsumsinya (menjadi subsistem 
lembaga pendidikan). untuk menekan 
ketidak pastina, pengguna jasa 
pendidikan akan mencari tanda atau 
informasi tentan kualitas jasa tersebut. 
Tanda maupun informasi dapat 
diperoleh atas dasar letak lokasi 
lembaga pendidikan, lembaga 
pendidikan penyelenggara, peralatan 
dan alat komunkasi yang digunakan. 
Beberapa hal yang akan dilakukan 
lembaga pendidikan untuk 
meningkatkan calon pengguna jasa 
pendidikan adalah : 

                                                           
2Ibid Hlm 65-67  
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 Meningkatkan visualisasi jasa 
yang tidak berwujud menjadi 
berwujud 

 Menekankan pada manfaat 
yang akan diperoleh (lulusan 
lembaga pendidikan) 

 Menciptakan atau membangun 
suatu nama merek lembaga 
pendidikan (education brand 
name); 

 Memakai nama seseorang yang 
sudah dikenal unuk 
meningkatkan kepercayaan 
konsumen. 
 

b. Tidak Terpisahkan 
(Inseparability) 
 
Jasa pendidikan tidak dapat 

terpisahkan dari sumbernya, yaitu 
lembaga pendidikan yang 
menyediakan jasa tersebut. Artinya, 
jasa pendidikan dihasilkan dan 
dikonsumsi secara serempak 
(simultan) pada waktu yang sama. Jika 
peserta didik membeli jasa maka akan 
berhadapan langsung dengan penyedia 
jasa pendidikan. Dengan demikian, 
jasa lebih diutamakan penjualannya 
secara langsung dengan skala operasi 
yang terbatas. Oleh Karen itu, 
lembaga pendidikan dapat 
menggunakan strategi bekerja dalam 
kelompok yang lebih besar, bekerja 
lebih cepat, atau melatih para penyaji 
jasa agar mereka mampu membina 
kepercayaan pelanggannya (peserta 
didik). 

 
c. Bervariasi (Variability) 

 
Jasa pendidikan yang diberikan 

seringkali berubah-ubah. Hal ini akan 
sangat tergantung kepada siapa yang 
menyajikannya, kapan, serta di mana 
disajikan jasa pendidikan tersebut. 
Oleh Karen itu, jasa pendidikan sulit 
untuk mencapai kualitas yang sesuai 

dengan standar. Untuk mengantisipasi 
hal tersebut, lembaga pendidikan 
dapat melakukan beberapa strategi 
dalam mengendalikan kualitas jasa 
yang dihasilkan dengan cara berikut. 
Pertama, melakukan seleksi dan 
mengadakan pelatihan untuk 
mendapatkan SDM jasa pendidikan 
yang lebh baik. Kedua, membuat 
standarrisasi proses kerja dalam 
menghasikan jasa pendidikan dengan 
baik. Ketiga, selalu memonitor 
kepuasan peserta didik melalui sistem 
kotak saran, keluhan, maupun survey 
pasar. 

 
d. Mudah Musnah (perihability) 

 
Jasa pendidikan tidak dapat 

disimpan dalam jangka waktu tertentu 
atau jasa pendidikan tersebut mudah 
musnah sehingga tidak dapat dijual 
pada waktu mendatang. Karakteristik 
jasa yang cepat musnah bukanlah 
suatu masalah jika permintaan akan 
jasa tersebut stabil karena jasa 
pendidikan mudah dalam persiapan 
pelayanannya. Jika permintaannya 
berfluktuasi, lembaga pendidikan akan 
menghadapai masalh dalam 
mempersiapkan pelayananya. Untuk 
itu, diperlukan program pemasaran 
jasa yang sangan cermat agar 
permintaan terhadap jasa pendidkan 
selalu stabil.3 

 
e. Dimensi Kualitas Pelayanan 

pada Jasa Pendidikan 
 
Kualitas jasa pendidikan dapat 

diketahui dengan cara 
membandingkan persepsi pelanggan 
atas pelayanan yang diperoleh atau 
diterima secara nyata oleh mereka 

                                                           
3Nanang Fatah. 2011. “Landasan 

Manajemen Pendidikan”. Bandung Rosdakarya. 
Hlm 55-58  
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dengan pelayanan yang sesungguhnya 
diharapkan. Jika kenyataan lebih dari 
yang diharrpkan, pelayanan dapat 
dikatakan bermutu. Sebaliknya jika 
kenyataan kurang dari yang 
diharapkan, pelayanan dapat dikatakan 
tidak bermutu Namun apabila 
kenyataan sama dengan harapan, maka 
kualitas pelayanan disebut 
memuaskan. Dengan demikian, 
kualitas pelayanan dapat didefinisikan 
seberapa jauh perbedaan antara 
kenyataan dan harapan para pelanggan 
atas layanan yang diterima mereka, 
dimensi jasa pendidikan tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 

 
 Bukti Fisik (tangible) Bukti fisik 

berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan  yang 
tercantum dalam pasal  Pasal 42 
bab VII Standar Sarana dan 
Prasarana Pendidikan yang berisi 
sebagai berikut : 
 Setiap satuan pendidikan wajib 

memiliki sarana yang meliputi 
perabot, peralatan pendidikan, 
media pendidikan, buku dan 
sumber belajar lainnya, bahan 
habis pakai, serta perlengkapan 
lain yang diperlukan untuk 
menunjang proses 
pembelajaran yang teratur dan 
berkelanjutan. 

 Setiap satuan pendidikan wajib 
memiliki prasarana yang 
meliputi lahan, ruang kelas, 
ruang pimpinan satuan 
pendidikan, ruang pendidik, 
ruang tata usaha, ruang 
perpustakaan, ruang 
laboratorium, ruang bengkel 
kerja, ruang unit produksi, 
ruang kantin, instalasi daya 
dan jasa, tempat berolahraga, 
tempat beribadah, tempat 
bermain, tempat berkreasi, dan 

ruang/tempat lain yang 
diperlukan untuk menunjang 
proses pembelajaran yang 
teratur dan berkelanjutan. 

 Keandalan (reliability) Yakni 
kemampuan memberikan 
pelayanan yang dijanjikan dengan 
segera atau cepat, akurat, dan 
memuaskan. 

 Daya Tanggap (responsiveness) 
Yaitu kemauan/kesediaan para 
staff untuk membantu para peserta 
didik dan memberikan pelayanan 
cepat tanggap. 

 Jaminan (assurance) Yaitu 
mencakup pengetahuan, 
kompetensi, kesopanan, respek 
terhadap peserta didik, serta 
memiliki sifat dapat dipercaya, 
bebas dari bahaya dan keragu-
raguan. Sebagaimana yang 
tercantum dalam pasal 28 
Peraturan Pemerintah No. 19 
Tahun 2005, yang berisi : 
 Pendidik harus memiliki 

kualifikasi akademik dan 
kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani 
dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. 

 Empati (empathy) Yaitu 
kemudahan dalam melakukan 
hubungan, komunikasi dengan 
baik, perhatian pribadi, dan 
memahami kebutuhan peserta 
didiknya. 
 

Dimensi kualitas pelayanan yang 
mempengarui harapan dan kenyataan 
Menurut Maxwell ada enam dimensi 
kualitas jasa pendidikan. 
1. Akses yang berhubungan dengan 

kemudahan mendapatkan jasa 
pendidikan yang diperoleh di tempat 
yang mudah dijangkau pada waktu 
yang tepat dan nyaman. 
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2. Kecocokan dengan timgkat kebutuhan 
pelanggan, yaitu kecocokan akan 
profil tingkat pendidikan populasi dan 
kelompok yang membutuhkannya. 

3. Efektivitas yang berhubungan dengan 
adanya kemampuan penyaji jasa 
pendidikan (staf pengajar) untuk 
melayani atau menciptakan hasil yang 
diinginkan. 

4. Ekuitas yang berhubungan dengan 
distribusi sumber-sumber pelayanan 
lembaga pendidikan yang adil dalam 
suatu sistem yang didukung secara 
umum. 

5. Diterima secara social yang 
berhubungan dengan kondisi 
lingkungan, komunikasi dan 
kebebasan, atau keleluasaan pribadi. 

6. Efesiensi dan ekonomis yang mengacu 
kepada pengertian layanan terbaik 
untuk besarnya biaya yang tepat. 
 
Dalam MMT (Manajemen Mutu 

Terpadu) keberhasilan sekolah diukur dari 
tingkat kepuasan pelanggan, baik internal 
maupun eksternal. Sekolah dikatakan 
berhasil jika mampu memberikan 
pelayanan sama atau melebihi harapan 
pelanggan. Dilihat jenis pelanggannya, 
maka sekolah dikatakan berhasil jika :4 
1. Siswa puas dengan layanan sekolah, 

antara lain puas dengan pelajaran yang 
diterima, puas dengan perlakuan oleh 
guru maupun pimpinan, puas dengan 
fasilitas yang disediakan sekolah. 
Pendek kata, siswa menikmati situasi 
sekolah. 

2. Orang tua siswa puas dengan layanan 
terhadap anaknya maupun layanan 
kepada orang tua, misalnya puas 
karena menerima laporan periodik 
tentang perkembangan siswa maupun 
program-program sekolah. 

3. Pihak pemakai/penerima lulusan 
(perguruan tinggi, industri, 
masyarakat) puas karena menerima 

                                                           
4Ibid  hlm 58-60 

lulusan dengan kualitas sesuai 
harapan. 

4. Guru dan karyawan puas dengan 
pelayanan sekolah, misalnya 
pembagian kerja, hubungan 
antarguru/karyawan/pimpinan, 
gaji/honorarium, dan sebagainya. 
(Panduan Manajemen Sekolah, 2000: 

 
B. Peningkatan Kualitas Layanan Jasa 

Pendidikan 
 

Mengevaluasi kualitas layanan 
jasa pendidikan diperlukan pendekatan 
yang komperhensif karena jasa pendidikan 
merupaka jasa yang memiliki karakteristik 
cukup kompleks dibandingkan jasa 
lainnya. Karena jasa pendidikan padat 
modal, investasi bidang pendidikan yang 
berkualitas dan memiliki value dari 
pengguna jasa pendidikan. Saat ini 
memerlukan modal yang sangat besar di 
samping padat karya (memerlukan tenaga 
SDM) yang memiliki dedikasi, 
kapabilitas, maupun skill yang spesifik. 

Terdapat dua pendekatan untuk 
memberikan pelayanan yang bermutu 
kepada pengguna jasa pendidikan, yaitu 
sebagai berikut.5 

 
1. Pendekatan Segitiga Layanan 

(triangle Service) 
 
Merupakan suatu model interaktif 

manajemen layanan yang mencerminkan 
hubungan antara lembaga pendidikan 
dengan para pengguna jasa pendidikan 
(siswa/mahasiswa). Model tersebut terdiri 
dari 3 elemen, yaitu : 
a. trategi Layanan (Service Layanan) 

Suatu strategi untuk memberikan 
layanan dengan mutu yang sebaik-
baiknya kepada para pengguna jasa. 
Strategi layanan yang efektif harus 

                                                           
5Nawawi Hadari. 2005. ”manajemen 

strategi”. Yogyakarta, Gadjah Mada Pers. Hlm 77-
78  
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didasari oleh konsep atau misi yang 
dapat dengan mudah dimengerti oleh 
seluruh individu dalam lembaga 
pendidikan. 

b. Sumber Daya Manusia yang 
Memberikan Pelayanan (people) 
Dalam hal ini ada tiga kelompok SDM 
yang memberikan layanan, yaitu SDM 
kelompok pertama adalah staf 
pengajar (guru, dosen) yang 
berhadapan secara langsung dengan 
pelanggan dalam proses pembelajaran. 
Kelompok SDM kedua adalah mereka 
yang menyiapkan sarana proses 
pembelajaran (alat untuk mempelancar 
proses pembelajaran) dan kelompok 
SDM ketiga adalah penjaga keamanan 
sekolah. Tergolong dalam kelompok 
manapun, SDM tetap diperlukan untuk 
memusatkan perhatian pada para 
pelanggan dengan cara mengetahui 
siapa pelanggan lembaga pendidikan 
tersebut, apa saja kebuthan para 
pelanggan, dan mencari tahu 
bagaimana cara 
memenuhi/memuaskan kebutuhannya. 

c. Sistem Layanan (service system) 
Prosedur atau tata cara untuk 
memberikan layanan kepada para 
pelanggan yang melibatkan seluruh 
fasilitas fisik yang dimiliki dan 
sumber daya manusia yang ada. 
Sistem ini harus layanan yang efektif 
adalah kemudahan untuk memberikan 
layanan dengan sistem yang hampir 
tidak kelihatan oleh pelanggan. 
 

2. Pendekatan Total Quality Service 
(TQS) 

 
Total quality service atau layanan 

mutu terpadu adalah suatu keadaan ketika 
sebuah lembaga pendidikan memiliki 
kemampuan untuk memberikan pelayanan 
bermutu kepada para pelanggan maupun 
pemilik lembaga pendidikan (pemerintah 
atau yayasan) san pegawainya. TQS ini 

memiliki 5 elemen yang saling terkait satu 
sama lain, yaitu :6 
a. Riset Pasar dan Pelanggan (market 

and customer research) Riset pasar 
adalah kegiatan penelitian terhadap 
struktur dan dinamika pasar tempat 
lembaga pendidikan berada yang 
meliputi identifikasi segmen pasar, 
analisis demografis, dan analisis 
kekuatan yang ada di dalam pasar itu 
sendiri. 

b. Perumusan Strategi (strategy 
formulation) Suatu proses 
perancangan strategi untuk 
mempertahankan pelanggan yang ada 
dan meraih pelanggan baru. 

c. Pendidikan, Pelatihan, dan 
Komunikasi (education, traning and 
communication) Pendidikan dan 
pelatihan sangat penting dalam 
pengembangan dan peningkatan mutu 
layanan (pengetahuan dan 
kemampuan) sumber daya manusia 
agar mereka mampu memberikan 
layanan yang bermutu kepada para 
pelanggannya. Adapun komunikasi 
berperan dalam mendistribusikan 
informasi kepada setiap individu yang 
terlibat dalam lembaga pendidikan. 

d. Penyempurnaan Proses (process 
improvement) Penyempurnaan proses 
merupakan berbagai usaha di setiap 
hierarki manajemen pendidikan untuk 
secara berkesinambungan 
menyempurnakan proses pemberi 
layanan dan secara aktif memberikan 
cara baru dalam memperbaiki layanan. 

e. Penilaian, Pengukuran, dan Umpan 
balik (assessment, measurement, and 
feedback) Penilaian, pengukuran, dan 
umpan balik berperan dalam 
menginformasikan kepada penyaji jasa 
pendidikan seberapa jauh mereka 
mampu memenuhi keinginan dan 
harapan pelanggannya. Hasil penilaian 
kinerja dan umpan balik dapat 

                                                           
6 Ibid hlm 78-80 
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dijadikan dasar untuk memberikan 
balas jasa kepada merka, serta 
memberikan isyarat kepada lembaga 
pendidikan tentang apa yang masih 
harus diperbaiki, kapan diperbaiki, dan 
bagaimana cara memperbaikinya. 
 

C. Kesenjangan  dan Upaya-upaya 
Perbaikan dalam Layanan 
Lembaga Pendidikan 

 
Kesenjangan yang terjadi pada 

lembaga pendidikan, yang dapat membuat 
lembaga pendidikan tidak mampu 
memberikan layanan yang bermutu 
kepada para pelanggannya. Ada 5 
kesenjangan yang dapat membuat 
lembaga pendidikan tidak mampu 
memberikan layanan yang bermutu 
kepada pelanggannya.7 
1. Kesenjangan 1: Kesenjangan antara 

harapan pelanggan dan persepsi 
manajemen lembaga pendidikan. 
Kesenjangan tersebut terbentuk akibat 
pihak manajemen lembaga pendidikan 
salah memahami apa yang menjadi 
harapan pelanggan lembaga 
pendidikan. 

2. Kesenjangan 2: Kesenjangan antara 
persepsi pihak manajemen lembaga 
pendidikan atas harapan pelanggan 
dan spesifikasi kualitas layanan. 
Kesenjangan tersebut terjadi akibat 
kesalahan dalam menerjemahkan 
persepsi pihak ke dalam bentuk tolak 
ukur kualitas layanan. 

3. Kesenjangan 3: Kesenjangan antara 
spesifikasi kualitas layanan dan 
pemberian layanan kepada pelanggan. 
Kesenjangan tersebut lebih di 
akibatkan oleh ketidakmampuan 
sumber daya manusia lembaga 
pendidikan untuk memenuhi standar 
mutu layanan yang ditetapkan. 

                                                           
7Nasution, 2001. “Manajemen Mutu 

Terpadu”. Jakarta Ghalia Indonesia. Hlm 25-27  

4. Kesenjangan 4: Kesenjangan antara 
pemberian layanan kepada pelanggan 
dan komunikasi eksternal lembaga 
pendidikan. Kesenjangan ini tercipta 
karena lembaga pendidikan tidak 
mampu memenuhi janjinya yang 
dikomunikasikan secara eksternal 
melalui berbagai bentuk promosi. 

5. Kesenjangan 5: Kesenjangan antara 
harapan pelanggan dan kenyataan 
layanan yang diterima. Kesenjangan 
tersebut  sebagai akibat tidak 
terpenuhinya harapan para pelanggan. 
 
Menurut Zeithhaml ada beberapa cara 

untuk menghilangkan kesenjangan 
tersebut antara lain: 
1. Menghilangkan kesenjangan 1: 

memberikan kesempatan kepada para 
pelanggan untuk menyampaikan 
ketidakpuasan mereka kepada 
lembaga pendidikan, mencari tahu 
keinginan dan harapan para pelanggan 
lembaga pendidikan sejenis, 
melakukan penelitian yang mendalam 
tentang pelanggan, membentuk panel 
pelanggan, melakukan studi 
komperhensif tentang harapan 
pelanggan, memperbaiki kualitas 
komunikasi antarsumber daya manusia 
dalam lembaga pendidikan, serta 
mengurangi birokrasi lembaga 
pendidikan. 

2. Menghilangkan kesenjangan 2: 
memperbaiki kualitas kepemimpinan 
lembaga pendidikan, mempertinggi 
komitmen sumber daya manusia 
terhadap mutu layanan, mendorong 
sumber daya manusia lebih inovatif 
dan responsive terhadap ide-ide baru, 
serta standarisasi pekerjaan yang ingin 
dicapai secara efektif. 

3. Menghilangkan kesenjangan 3: 
memperjelas uraian pekerjaan, 
meningkatkan kesesuain antara 
sumber daya manusia, teknologi dan 
pekerjaan, megukur kinerja dan balas 
jasa sesuai dengan kinerja, 
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membangun kerja sama antara sumber 
daya manusia, serta memperlakukan 
pelanggan seperti bagian dari keluarga 
besar lembaga pendidikan. 

4. Menghilangkan kesenjangan 4: 
memperlancar arus komunikasi antara 
unit dalam organisasi lembaga 
pendidikan, memberikan pelayanan 
yang konsisten, memberikan perhatian 
yang lebih besar pada aspek vital mutu 
layanan, menjada agar pesan yang 
disampaikan secara eksternal tidak 
membentuk harapan para pelanggan 
yang melebihi kemampuan lembaga 
pendidikan serta mendorong para 
pelanggan untuk menjadi pelanggan 
yang lebih baik dan loyal. 
 

D. Strategi Peningkatan Mutu 
Layanan Pendidikan. 
 

1. Fokus pada Pengguna Jasa 
Pendidikan (Pelanggan) 

 
Kepuasan pengguna jasa 

pendidikan merupakan factor yang sangat 
penting dalam TQM. Oleh sebab itu, 
identifikasi pengguna jasa pendidikan dan 
kebutuhan mereka merupakan aspek yang 
krusial. Adapun langkah pertama TQM 
adalah memandang siswa/mahasiswa 
sebagai pelanggan yang harus dilayani 
dengan baik.8 

 
2. Kepemimpinan 

 
Kesadaran akan kualitas dalam 

lembaga pendidikan tergantung kepada 
faktor intangibles, terutama sikap 
manajemen tingkat atas (pimpinan 
lembaga pendidikan dasar menengah, 
kepala sekolah, dan pemimpin perguruan 
tinggi/rektorat) terhadap kualitas jasa 
pendidikan. Pencapaian tingkat kualitas 
bukan hasil penerapan jangka pendek 
untuk meningkatkan daya saing, 

                                                           
8Ibid hlm 28-31  

melainkan melalui implementasi TQM 
yang mensyaratkan kepemimpinan yang 
kontinyu Dewan sekolah, pengawas dan 
administrator berperan dalam 
memfokuskan dan memberi arahan pada 
wilayah dan sekolah. Merekalah yang 
memiliki visi masa depan, dan  mereka 
jugalah yang berkemampuan mengajak 
para guru dan staf untuk mau menerima 
visi itu sebagai miliknya. Ini mengacu 
pada tanggung jawab bersam. Para guru 
dan staf memiliki komitmen untuk 
mewujudkan visi tersebut. Pemimpin 
perlu memiliki karakteristik pribadi yang 
mencakup dorongan, motivasi untuk 
memimpin, kejujuran dan integritas, 
kepercayaan diri, inisiatif, 
krativitas/originalitas, 
adaptabilitas/fleksibikitas, kemampuan 
kognitif, serta pengetahuan dan charisma. 
Kualitas manajerial pimpinan harus dapat 
memberikan inspirasi pada semua jajaran 
manajemen agar mampu memperagakan 
kualitas kepemimpinan yang sama, yang 
diperlukan untuk mengembangkan budaya 
TQM. Oleh sebab itu, keterlibatan 
langsung pemimpin lembaga pendidikan 
sangat penting. 

 
3. Perbaikan yang Berkesinambungan 

 
Perbaikan yang 

berkesenimbangunan berkaitan dengan 
komitmen (continuous quality 
improvement atau CQI) dan proses 
(continuous process improvement). 
Komitmen terhadap kualitas dimulai 
dengan pernyatann dedikasi pada misi dan 
visi bersama, serta pemberdayaan semua 
partisipan untuk secara inkremental 
mewujudkan visi tersebut (Lewis dan 
Simth, 1994). Perbaikan yang 
berkesinambungan tergantung kepada dua 
unsur. Pertama, mempelajari proses, alat, 
dan ketrampilan yang tepat. Kedua, 
menerapkan ketrampilan baru pada small 
achieveable projects. Upaya perbaikan 
kualitas secara berkesinambungan dalam 
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lembaga pendidikan harus menggunakan 
pendekatan sistem terbuka atas fungsi inti 
lembaga pendidikan, student learning. 
Ada tiga pendekatan yang digunakan 
untuk menjamin kualitas lembaga 
pendidikan, yaitu (1) Pendekatan 
akreditas, (2) Pendekatan outcome 
assessment, dan (3) Pendekatan sistem 
terbuka (Lewish & Smith, 1994).9 

 
Penyempurnaan kualitas 

berkesinambungan dalam lembaga 
pendidikan 
Perbaikan berkelanjutan merupakan hal 
penting untuk setiap organisasi mutu. 
Perbaikan tersebut hanya dapat dicapai 
bila setiap orang disekolah atau wilayah 
bekerja bersama-sama dan: 

 Menerapkan roda mutu pada setiap 
aspek kerja 

 Memahami manfaat jangka 
panjang pendekatan biaya mutu 

 Mendorong semua perbaikan baik 
besar maupun kecil 

 Mefokuskan pada upaya 
pencegahan dan bukab 
penyelesaian masalah[20] 

 
4. Manajemen SDM 

 
Selain merupkan aset organisasi 

yang paling vital, sumber daya manusia 
merupakan pelanggan internal yang 
menetukan kualitas akhir sebuah jasa dan 
lembaganya. Oleh sebab itu, sukses 
tidaknya implementasi TQM sangat 
ditentukan oleh kesiapan, kesediaan, dan 
kompetensi sumber daya manusia dalam 
lembaga pendidikan yang bersangkutan 
untuk merealisasikannya secara sungguh-
sungguh. 

 
 
 
 

                                                           
9 Mulyadi, 1998. “Total Quality 

Manajemen”. Yogyakarta. Hlm 22-25 

5. Manajemen Berdasarkan Fakta 
 
Pengambilan keputusan harus 

didasarkan pada fakta yang nyata tentang 
kualitas yang didapatkan dari berbagai 
sumber di seluruh jajaran organisasi. Jadi, 
tidak semata-mata atas dasar intuisi, 
praduga, atau organizational politics. 
Berbagai alat telah dirancang dan 
dikembangkan untuk mendukung 
pengumpulan dan analisi data, serta 
pengambilan keputusan berdasarkan fakta. 
 
PENUTUP 
KESIMPULAN 

 
Peningkatan kualitas merupakan 

salah satu prasyarat agar kita dapat 
memasuki era globlalisasi yang penuh 
dengan persaingan. Untuk itu peningkatan 
kualitas layanan merupakan salah satu 
cara dalam meningkatkan mutu 
pendidikan agar dapat survive dalam era 
global. Secara langsung peningkatan 
kinerja suatu lembaga pendidikan akan 
berpengaruh terhadap peningkatan 
kepuasan konsumen/pelanggan eksternal 
ataupun internal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JURNAL PENDIDIKAN MUTIARA   
Volume IV, Nomor 1, 1 September 2018    ISSN- 2460-6650 

100 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Andie. 2000: tqm dan tqem, pdf, 

http://andietri.tripod.com/jurnal/tq
em_t.pdf, di akses 7 oktober 2011. 

 
Ekoswara. 2012. “Administrasi 

Pendidikan”. Bandung alfabeta 
 
Hefniy. 2008: aplikasi tqm dalam dunia 

pendidikan, wordpress,  
http://elqorni.wordpress.com/2008/
04/24/manajemen-mutu-terpadu-
total-quality-management/,  di 
akses 7 oktober 2011. 

 
Mulyadi, 1998. “Total Quality 

Manajemen”. Yogyakarta. 
 
Nanang fatah. 2011. “Landasan 

Manajemen Pendidikan”. 
Bandung rosdakarya  

 
Nasution, 2001. “Manajemen Mutu 

Terpadu”. Jakarta ghalia 
indonesia.  

 
Nawawi hadari. 2005. ”Manajemen 

Strategi”. Yogyakarta, gadjah 
mada pers  

 
Riyadi ahmad ali, 2007. “Manajemen 

Mutu Pendidikan”. Jogjakarta : 
diva pres 

 
Ruslan. 2010: total quality management 

(tqm) dan implementasinya dalam 
pendidikan, http://aa-
den.blogspot.com/2010/07/total-
quality-management-tqm-
dan.html, di akses 7 oktober 2011. 


