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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa, dewasa ini 

dihadapkan pada berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial, budaya,maupun politik, 

teknologi dan globalisasi. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab bangsa 

Indonesia adalah bagaimana dapat memecahkan berbagai masalah yang 

berkembang di era globalisasi ini melalui pendidikan. Dalam kaitannya dengan itu, 

maka pengelolaan pendidikan perlu menyesuaikan terhadap arus perubahan dari 

persoalan-persoalan tersebut di atas,melalui pembaharuan dalam sistim pendidikan 

nasional.              

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan 

visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan tersebut 

adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang 

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan 

serangkaian prinsip yang dijadikan landasan   pelaksanaan reformasi pendidikan.  

Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai 

proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 

hayat,  dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan 

dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas 

peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses 
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pendidikan. Paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama lebih 

menitik beratkan peran pendidik dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta 

didik. Paradigma tersebut bergeser pada paradigma pembelajaran yang 

memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, memiliki 

kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang 

dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan berdasarkan pergeseran   

paradigma tersebut, diperlukan acuan dasar bagi setiap satuan  pendidikan yang 

meliputi serangkaian kriteria dan kriteria minimal sebagai   pedoman untuk proses 

pembelajaran yang bersifat demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong 

kreativitas,dan dialogis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengartikan pendidikan 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Disamping itu pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana 

mencerdaskan bangsa, pengembangan kesadaran nasional dan sikap nasionalisme 

sebagai sumber daya manusia dalam proses pembangunan kepribadian nasional. 

Dengan demikian kegiatan pendidikan nasional perlu diorganisasikan dan dikelola 

sedemikian rupa agar supaya pendidikan nasional sebagai suatu organisasi, 
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merupakan sarana untuk mewujudkanxcita-citanasionalbangsaIndonesia.  

            Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan 

adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk 

mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk 

jenjang pendidikan dasar dan menengah secara khusus pada 

jalurpendidikanxformal.                  

       Dalam permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 standar proses meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif  dan efisien.  

Penyelenggaraan pendidikan akan efektif dan efisien apa bila pihak-pihak 

yang terlibat di dalam dunia pendidikan dapat memahami dengan baik tentang 

standar proses penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, termasuk 

pengelolah dan penyelenggara pendidikan dasar. 

Guru merupakan komponen penting yang menunjang keberhasilan program 

kegiatan sekolah. Semua komponen yang ada di sekolah tidak dapat dimanfaatkan 

secara optimal bagi pengembangan proses pembelajaran tanpa didukung oleh guru 

yang bekerja secara profesional. Dalam pembelajaran memerlukan guru yang 

kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan belajar bagi anak, juga dalam memilih 



4 
 

kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar tercapai 

pembelajaran seperti yang diamanatkan dalam PP No. 19 tahun 2005. Dalam pasal 

19 PP No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa “proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.                                                                                                      

Guru penjasorkes pada dasarnya adalah tenaga kependidikan yang bertugas 

diluar kelas. Oleh karena itu predikat guru masih melekat walaupun sehari-hari 

melatih cabang  olahraga tertentu. Guru penjasorkes sebagai teneaga kependidikan 

bertugas melaksanakan  

admistrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan tehnis untuk 

menujang proses pendidikan pada satuan pendidikan, sedang guru penjasorkes 

sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitihan.  

Sebagai tenaga kependidikan atau pendidik guru penjasorkes wajib 

memenuhi standar yang telah ditentukan. Guru penjasorkes sebagai pendidik harus 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetesi sebagai agen pembelajaran, sehat 

jasmani dan rohani,, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Kualifikasi akademik pendidik yang telah ditentukan, untuk 

pendidik SD/MI atau sederajat harus memiliki pendidikan minimum diploma 

empat (IV) atau sarjana (SI) bidang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 
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Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, pendidik 

wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

professional, dan kompetensi social. (PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP pasal 

28-29) 

Keberadaan SD/ MI di Kecamatan Dau berjumlah 28 SD/MI yang tersebar 

di beberapa desa yang lokasi berjauhan antara SD yang satu dengan yang lainnya 

dan medan cukup  sulit dijangkau sehingga proses belajar mengajar seringkali 

terhambat. 

Fasilitas yang dimiliki tiap-tiap SD sangat terbatas  baik fasilitas 

pembelajaran di dalam kelas maupun diluar kelas seperti halnya lapangan. SD di 

Kecamatan Dau sebagian besar tidak memiliki halaman yang luas untuk mengajar 

pendidikan jasmani dan kesehatan apalagi fasilitas mengajar pendidikan jasmani 

dan kesehatan hampir semua SD kepemilikannya sangat minim. 

Keberadaan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di Kecamatan 

Dau jumlahnya sangat terbatas dari 28 SD/MI yang memiliki guru pendidikan 

jasmani dan kesehatan secara difinitif hanya 11 (sebelas) sekolah yang lainya 

dipegang oleh guru kelas. 

Dari data ini pertemuan guru yang mengajar pendidikan jasmani dan 

kesehatan yang dikemas dalam KKG pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

tidak berjalan dengan baik, manakala ada pertemuan sebatas membahas lomba-

lomba sama sekali tidak membahas pembelajaran. Oleh sebab itu keberadan guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dianggap tidak penting akhirnya 
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muncul anggapan adannya guru penjasorkes dan tidak adannya guru penjaskes 

sama saja yang penting pada saat lomba muridnya juara. 

Anggapan semacam ini menyimpang dari tujuan pembelajaran sebab tujuan 

pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Melihat fenomena seperti ini maka 

peneliti tertarik untuk meneliti setandar proses pada pembelajaran pendidkan 

jasmani dan kesehatan. 

Adapun alasan peneliti  meneliti Implementasi Standar Proses 

permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 pada pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan di SD Negeri Landungsari 01 dan SD Muhammadiyah 08 

Kec. Dau Kabupaten Malang, adalah SD Negeri Landungsari 01 merupakan salah 

satu sekolah dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal 

ini Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai Rintisan Sekolah Berstandar 

Nasional dengan akreditasi B pada tahun 2009. Sebagai Sekolah Rintisan 

Berstandar Nasional, SDN Landungsari 01 Kec. Dau, telah dinilai mampu 

melaksanakan standar pendidikan nasional, salah satunya adalah standar proses 

yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Disamping itu  

guru pendidikan jasmani telah mengabdikan diri di SDN Landungsari 01 kurang 

lebih 15 tahun, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dari 

segi keilmuan. 

Berdasarkan hasil observasi, SD Muhammadiyah 08 Dau merupakan 

sekolah swasta  yang  banyak diminati masyarakat terbukti dengan jumlah siswa 

mencapai 390 siswa yang terdiri dari 13 rombongan belajar atas dasar ini peneliti 
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mengetahui sejauh mana standar proses yang langsung berkaitan dengan proses 

pembelajaran di sekolah.  

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian ini adalah 

Implementasi Standar Proses Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 41 Tahun 2007 di SDN Landungsari 01 dan SD Muhammadiyah 

08 Kec. Dau Kabupaten Malang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ 

Bagaimana Implementasi Standar Proses sesuai dengan Peraturan Pendidikan 

Nasional Nomor 41 tahun 2007 pada Pembelajaran Pendidikan Jasmani olahraga 

dan Kesehatan di SDN. Landungsari 01 dan SD Muhammadiyah 08 Kec. Dau 

Kabupaten Malang ?”  

B. Fokus penelitian 

  Berdasarkan latarbelakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah  Bagaimana implementasi permendiknas nomor 41 tahun 2007 ditinjau dari 

segi : 

1. Perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga  dan   kesehatan di 

SDN Landungsari 01 dan SD Muhammadiyah 08 Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang ? 

2. Pelaksanaan  pembelajaran  pendidikan  jasmani  olahraga  dan   kesehatan di 

SDN  Landungsari 01 dan SD Muhammadiyah 08 Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang ?  

3. Penilaian hasil pembelajaran pendidikan jasmani olahraga  dan kesehatan di 

SDN Landungsari 01 dan SD Muhammadiyah 08 Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang ? 



8 
 

4. Pengawasan proses  pembelajaran  pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

di SDN Landungsari 01 dan SD Muhammadiyah 08 Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang ?  

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan    permasalahan   yang   dikemukan   di  atas,   maka   tujuan 

penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: 

1.  Mendiskripsikan    peranan    perencanaan    proses    pembelajaran   pendidikan 

 jasmani  olahraga dan kesehatan yang diterapkan di SD Negeri Landungsari 01 

dan SD Muhammadiyah    08    Kec. Dau    Kabupaten   Malang. 

2. Mendiskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran  pendidikan    jasmani    

olahraga dan kesehatan yang dilaksanakan di SD Negeri Landungsari 01 dan 

SD Muhammadiyah 08  Kec. Dau Kabupaten Malang. 

3.  Mendiskripsikan  penilaian  hasil  pembelajaran pendidikan jasmani  olahraga   

     dan   kesehatan   yang  dilaksanakan  di  SD  Negeri  Landungsari  01  dan   

     SD Muhammadiyah 08  Kec. Dau Kabupaten Malang. 

4. Mendiskripsikan   pengawasan   proses   pembelajaran   pendidikan   jasmani  

olahraga dan  kesehatan  yang  dilaksanakan di  SD Negeri Landungsari 01 dan 

SD  Muhammadiyah 08 Kec. Dau kabupaten  Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian analisis kebijakan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang  berkepentingan    dengan    masalah    yang   diteliti terutama    para    

praktisi pendidikan, sehingga bermanfaat seperti berikutini: 
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1.  Secara Teoritis  

a. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  kajian  dan 

pengembangan teori  kebijakan pendidikan (sebagai sumbangan pemikiran) 

kepada para pelaksana pendidikan khususnya tentang pelaksanaan Peraturan 

Mentri pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007. 

b. Sebagai tambahan khasanah keilmuan tentang penerapan kebijakan 

pemerintah terhadap pendidikan terutama Peraturan Menteri pendidikan  

Nasional Nomor 41 Tahun 2007. 

2.  Secara Praktis 

a.   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi jajaran Dinas 

 Pendidikan, dalam pengembangan lebih lanjut mengenai implementasi 

 Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007. 

b.  Bagi peneliti sebagai bahan untuk mengetahui dan memahami secara khusus 

 mengenai  implementasi  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor 

 41 tahun 2007. 

3. Secara Strategis 

Untuk  mensukseskan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19  Tahun  2005   tentang 

Standar Nasional Pendidikan diharapkan semua jajaran pendidikan memiliki, 

memahami, dan menerapkan standar pendidikan yang telah digulirkan 

pemerintah, termasuk diantaranya adalah standar proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah yang diatur dalam Peraturan Menteri   

Pendidikan Nasional Nomor  41 Tahun 2007. 
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E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul tesis ini dan agar tidak 

meluas sehingga tesis ini tetap pada pengertian yang dimaksud dalam judul maka 

perlu adanya penegasan istilah. 

Adapun penegasan istilah tersebut sebagai berikut :  

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 

adalah pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan menteri pendidikan nasional 

pada tanggal 23 November 2007 yang berisi standar proses untuk satuan 

pendidikan  dasar dan menengah. 

2. Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  

3. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan  merupakan  proses seseorang 

sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 

sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan 

dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. 

 

 


