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SURVEI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI 

SEKOLAH MENENGGAH KEJURUAN SE-KECAMATAN BELITANG 

KABUPATEN OKUT 

Abstrak 

Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga khususnya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Kelengkapan sarana 

prasarana pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga yang dimiliki sekolah tentu 

akan menunjang pengalaman belajar pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga yang diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan 

psikis siswa secara lebih baik, sekaligus lebih memudahkan guru dalam 

penyampaian materi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani 

Olahraga di SMK sekecamatan Belitang Kabupaten OKUT. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis 

deskriptif frekuensi data penelitian menunjukkan bahwa tingkatKategori baik 1 

sekolah (20% ), dalam kategori sedang 2 sekolah (40%), kategori kurang 2 

sekolah (40%), dan tidak ada sekolah yang masuk dalam katagori sangat kurang. 

 

Kata Kunci:sarana, prasarana, olahraga 

 

Abstract 

Facilities and infrastructure are needed in learning Physical Education, especially 

at the Vocational High School level. The completeness of the physical education 

learning infrastructure owned by the school will certainly support the learning 

experience in the subjects of Physical Physical Education which is directed at 

fostering better physical growth and psychological development of students, as 

well as making it easier for teachers to deliver material in teaching and learning 

activities. The purpose of this study was to determine the state of the facilities and 

infrastructure for Physical Education in Vocational High Schools in Belitang 

District, OKUT Regency. The method in this study uses quantitative methods 

while data collection techniques use observation. The results of this study based 

on the results of descriptive analysis of the frequency of research data indicate that 

the level of good category is 1 school (20%), in the medium category 2 schools 

(40%), less category 2 schools (40%), and no school is included in the category 

very less. 

 

Keywords: facilities, infrastructure, sports 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan jasmani olahraga yang diajarkan di sekolah memiliki peranan yang 

sangat penting, antara lain memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

secara langsung dan berbagi pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani 
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olahraga yang di lakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar yang 

di arahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang 

lebih baik dan sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

Kelancaran pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dapat diukur salah 

satunya dari ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang 

memadai akan mencerminkan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sehingga 

tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik. Sebaliknya, sarana dan prasarana 

yang kurang memadai akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan, bahkan 

kurikulum tidak dapat berjalan. Suatu sarana dan prasarana akan memadai jika 

secara kualitas berdaya guna dan dari sisi kuantitas cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pembelajaran seluruh siswa. Proses pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan mutlak membutuhkan sarana dan prasarana untuk 

tercapainya tujuan, karena lebih menekankan pada pengembangan kemampuan 

motorik siswa.  

Kondisi sekolah di Indonesia pada umumnya tidak memiliki sarana dan 

prasarana yang cukup layak untuk cabang-cabang olahraga yang berkaitan dengan 

materi Pendidikan Jasmani Olahraga. Sebagian besar sekolah, terutama di pusat 

kota, tidak memeiliki halaman terlalu luas sebagai prasarna untuk proses 

pembelajran Pendidikan Jasmani Olahrga. Hanya mempunyai beberapa sarana dan 

prasarana yang layak dan sebagaian sarana maupun prasarana banyak yang di 

modifikasi sedemikian rupa, untuk terlaksananya pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga. Menghadapi hal tersebut, guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

hendaknya dapat mengembangkan pembelajaran dengan memodifikasi ukuran 

lapangan, peralatan, dan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi sekolah 

(Soepartono, 2010: 1-2). Guru harus mampu mengajar di sekolah yang memiliki 

keterbatasan sarana dan prasarana dan dapat memodifikasinya. 

Banyak materi Pendidikan Jasmani Olahraga yang tidak bisa dilaksanakan 

karena tidak ada sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai alternatif untuk 

mengatasi kondisi ini, maka model pembelajaran dengan pendekatan modifikasi 

harus dikembangkan di sekolah yang memiliki keterbatasansarana dan prasarana. 

Dalam model ini, pelaksanaan materi pembelajaran tertentu dirancang oleh guru 
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berbentuk permainan dengan menggunakan peralatan sederhana dan modifikasi 

seuai dengan kebutuhanya, dengan catatan modifikasi sarana dan prasarana 

tersebut masih memiliki setandar keamananya.  

Kenyataan menunjukkan bahwa masih ada beberapa sekolah yang 

beranggapan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga dinilai kurang 

penting dibandingkan dengan prasarana dan sarana untuk pembelajaran lainnya, 

seperti Otomotif, Akuntansi, dan TIK. Bahkan tidak sedikit, sekolah yang 

mengesampingkan keberadaan sarana prasarana untuk pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga, sehingga pembelajaran yang dilakukan terkesan asal jalan.  

Keberadaan sarana dan prasarana diperlukan dalam pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga khususnya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. 

Pengalaman belajar pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga diarahkan 

untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis secara lebih baik, 

sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. Pembekalan 

pengalaman belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan tidak semata-mata dari penyampaian materi secara normatif oleh guru, 

tetapi juga bagaimana siswa dapat memanfaatkan secara baik sarana dan 

prasarana yang dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran. 

Dari sisi guru, kelengkapan sarana prasarana pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga yang dimiliki sekolah, akan lebih memudahkan dalam 

penyampaian materi. Siswa akan berinteraksi langsung dengan sarana dan prasana 

olahraga sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga pembelajaran lebih 

bersifat konseptual dan tidak abstrak. Guru juga akan lebih mudah melakukan 

evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan, Apabila jika 

pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 

dioptimalkan. Berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang 

keberhasilan pembelajaran, maka penelitan ini akan mengkaji ketersediaan sarana 

dan prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga pada seluruh Sekolah Menengah 

Kejuruan se-kecamatan Belitang kabupaten OKUT tahun 2021. 

Peneliti merasa tertarik untuk meneliti keadaan sarana dan prasarana 

olahraga di lokasi tersebut, karena letaknya yang berada di pusat jantung kota dan 
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kualitas pendidikan yang baik, cukup diminati oleh para peserta didik sekitar. 

Sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik, tentunya didukung dengan kualitas 

saran dan prasarna yang baik. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah 

diuraikan di atas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian lebih dalam 

tentang bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang berada 

di deluruh SMK sekecamatan Belitang kabupaten OKUT. Oleh karena itu, 

Peneliti berusaha mencari fakta yang ada di lapangan untuk dapat diambil 

kesimpulan terhadap keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani Olahraga 

yang tersedia di SMK se-Kecamatan Belitang kabupaten OKUT. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuntitatif. Prosesnya berupa 

pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. 

Metode dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut (Suharsimi 

Arikunto, 2016)survei adalah suatu aktivitas memperhatikan suatu objek 

dengan menggunakan mata. Metode tersebut menggunakan lembar observasi 

dengan teknik menghitung sarana dan prasana pendidikan jasmani yang ada di 

SMK sekecamatan Belitang Kabupaten OKUT. Dilakukan dengan metode 

survei agar dapat melihat secara langsung dengan keadaan sarana dan prasarana 

pendidikan jasmani yang dilimiliki SMK sekecamatan Belitang Kabupaten 

OKUT. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tabel 1. Deskripsi Hasil Observasi Mengenai Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Jasmani 

Rentang norma Jumlah sekolah Persentase Kategori 

50,62 <x≤ 73,46 

27,78 <x≤ 50,62 

4,94 <x≤ 27,78 

x≤ 4,94 

1 

2 

2 

0 

20% 

40% 

40% 

0% 

Baik 

Sedang 

Kurang 

Sangat kurang 
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Berdasarkan data di atas diketahui hasil jumlah keberadaan sarana dan prasarana 

pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Kejuruan sekecamatan Belitang 

Kabupaten OKUT, dengan kategori baik 1 sekolahan persentase (20 %), kategori 

sedang 2 Sekolah (40%), kategori kurang 2 Sekolah (40%), dan tidak ada kategori 

sangat kurang. 

Tabel 2. Deskripsi Hasil Observasi Mengenai Kondisi Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Jasmani 

Rentang norma Jumlah sekolah Persentase Kategori 

39,60<x≤ 56,42 

22,80<x≤ 36,60 

5,98<x≤ 22,80 

x≤ 5,98 

1 

2 

2 

0 

20% 

40% 

40% 

0% 

Baik 

Sedang 

Kurang 

Sangat kurang 

 

Berdasarkan data di atas diketahui hasil jumlah kondisi sarana dan 

prasarana pendidikan jasmani Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kecamatan 

Belitang Kabupaten OKUT, dengan kategori baik 1 sekolahan persentase (20 %), 

kategori sedang 2 Sekolah (40%), kategori kurang 2 Sekolah (40%), dan tidak ada 

kategori sangat kurang.  

Tabel 3. Deskripsi Hasil Observasi Mengenai Status Kepemilikan Sarana dan 

Prasarana Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kecamatan 

Belitang Kabupaten OKUT 

Rentang norma Jumlah sekolah Persentase Kategori 

50,24 <x≤ 72,73 1 20% Baik 

27,76<x≤ 50,24 2 40% Sedang 

5.57 <x≤ 27,76 2 40% Kurang 

x≤ 5,57 0 0% Sangat kurang 

 

Berdasarkan data di atas diketahui hasil jumlah keberadaan sarana dan 

prasarana pendidikan jasmani Sekolah Menengah Kejuruan Sekecamatan Belitang 

Kabupaten OKUT, dengan kategori baik 1 sekolahan persentase (20 %), kategori 
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sedang 2 Sekolah (40%), kategori kurang 2 Sekolah (40%), dan tidak ada kategori 

sangat kurang.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMK 

sekecamatan Belitang Kabupaten OKUT adalah Kategori baik 1 sekolah (20% ), 

dalam kategori sedang 2 sekolah (40%), kategori kurang 2 sekolah (40%), dan 

tidak ada sekolah yang masuk dalam katagori sangat kurang. 
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