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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

1. Pengembangan  

Pengembangan adalah sebuah penelitian yang mengembangkan sebuah suatu hal 

menjadi lebih baik dari sebelumnya dan metode penelitian pengembangan (Research 

and Developoment) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
1
 

2. Modul Online  

Modul Online adalah sebuah pengembangan teknologi dari buku cetak menjadi 

sebuah buku elektrik pada era saat ini modul online juga bisa dibawa kemana mana 

maka dari itu modul online cocok digunakan pendidik sebagai media pembelajaran.
2
 

3. PJOK 

 PJOK merupakan salah satu bagian terpadu dari rancangan pendidikan secara 

keseluruhan dan mampu mengembangkan anak atau individu secara utuh yang 

mencangkup aspek-aspek jasmaniah intelektual (kemampuan interpretif), emosional 

dan moral spiritual, yang  dalam proses pembelajarannya mengunakan aktivitas jasmani 

dan pembiasaan hidup sehat.
3
  

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan 

terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga sebagai ikhtiar umat 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang 

ada di dalam kehidupan  bermasyarakat
4
. 

 Pendidikan yaitu upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia, yang 

merupakan bagian dari kehidupan bangsa, sebab itu nilai tersebut dapat dilanjutkan 

melalui transfer pendidikan baik aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun 

keterampilan (psikomotor)
5
.  

                                                             
1
Sri Rezeki, Ishafit,“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif untuk Sekolah 

Menengah Atas Kelas XI pada Pokok Bahasan Momentum“. Jurnal Penelitian & 

Pengembangan Pendidikan Fisika, Vol 3, No 1,  juni 2017, h. 32. 
2 Purwaningtyas, Wasis D.Dwiyogo, Imam Hariyadi, “Pengembangan Modul 

Elektronik Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan Kelas Xi Berbasis 

Onlinedengan Program Edmodo”. Jurnal Pendidikan, Vol 2, No 1, Januari 2017, h. 122. 

 3
Steven Wiliam Ardi, Dkk, “Pengembangan Model Pembelajaran Tenis Meja Lantai 

Dalam Penjasorkes Pada Siswa Kelas VI Sd Puri Kecamatan Pati Kecamatan Pati Kabupaten 

Pati”, Journal Of Physical Education, Sport Health And Recreations. Vol 3 (Tahun 2017), 

Unnes  
 

4
 Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing 

Camerlang, 2017), h. 15. 

 5
 Rudi Hartono, Dian Pujianto, Arwin. “Persepsi Guru Penjas Terhadap Kompetensi 

Mahasiswa Magang 2 Prodi Penjas Fkip Unib Di Smp Negeri Kota Bengkulu Tahun 2018”, 

KINESTETIK : Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani, Vol. 3. No. (2) 2019, h. 166. 
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Dengan begitu, setiap umat  manusia berhak memperoleh pendidikan. Allah 

berfirman dalam Al-Qur‟an Surat Al-Isra‟ ayat 36 yang berbunyi:  

  

                                   

  

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya 

itu akan diminta pertanggungan jawabnya (Q.S Al-Israa‟: 36)
6
. 

Kandungan dalam Ayat ini menjelaskan suatu ajakan untuk belajar dalam hal 

kebaikan. Agama Islam memandang umat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang 

terlahir di dunia dalam keadaan sebagai selembar kertas putih, yang masih bersih dan 

polos belum ada coretan apapun, Allah tetap memberikan kesehatan jasmani maupun 

rohani kepada manusia untuk belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki demi 

kesejahteran manusia itu sendiri. Pengetahuan yang didapatkan dari informasi yang 

didengar, dilihat, kemudian dipikirkan dan pada aktivitas pendidikan, seorang pendidik 

berperanan penting disamping peserta didik, karena pendidik dan peserta didik dalam 

proses pendidikan memiliki sifat yang saling berkaitan
7
. Penerapan didalam suatu 

pembelajaran pendidik harus bisa membuat aktivitas peserta didik untuk belajar 

mandiri, artinya pendidik tidak sepenuhnya memberikan materi ajar kepada peserta 

didik, tetapi pendidik dapat membuat peserta didik agar bisa belajar dan terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran serta memberikan waktu untuk menemukan inovasi-inovasi 

baru dengan mengunakan pola berfikir formal
8
. Peranan terpenting dalam suatu bangsa 

dipegang besar oleh pendidik, dengan begitu pendidik menjadi komponen yang sangat 

berpengaruh dalam proses pembelajaran
9
. Seorang pendidik memiliki tugas yaitu 

memberikan bimbingan kepada anak didik yang mempunyai kemampuan dan potensi 

seperti ilmu, sehat jasmani, rohani, dan selalu ikhlas menjalankan sesuai perintah Allah 

SWT, untuk mengabdi kepada bangsa dan agama
10

.  

                                                             
 

6
  Ahmad taqiuddin, Mushab Hafalan Utsmani Madinah, (Bekasi: Maana Publishing, 

2019), h. 285. 
 7

 Yosep Aspat Alamsyah, “Sikap Guru Kepada Murid (Membedah Kompetensi Sosial 

Sebagai Salah Satu Kompetensi Guru)”, Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 

Vo 2 No. 1, (Juni 2017), h. 69. 

 
8
 Nurul Hidayah, Sri Latifah, Mayza Putri Adha, “Pengembangan Lembar Kegiatan 

Sisiwa (Lks) Matematika Dengan Pendekatan Saintifik Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 

Bandar Lampung”, Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika, 6 Mei 

2017, h. 222. 

 
9
  Ratnawati, “Signifikansi Penguasaan Guru Terhadap Psikologi Siswa Dalam Proses 

Belajar Mengajar”, Jurna Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No. 2 

(2017), h. 49. 

 
10

 Sukring,“Pendidik Dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta Didik (Analisis 

Perspektif Pendidikan Islam)”, Jurnal Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, No. 01 Vol.  

(1), (2017), h. 72. 
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Pembelajaran merupakan suatu konsep dari dua dimensi kegiatan belajar 

mengajar yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada 

pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indekatornya sebagai 

gambaran hasil belajar.
11

 Proses pembelajaran di lingkungkan sekolah dapat dikatakan 

sebagai strategi publik untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap, selain itu banyak 

peserta didik menganggap pembelajaran di sekolah itu menyenangkan, karena peserta 

didik bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya, serta untuk mengembangkan 

pengetahuan dan sikap serta rasa menghargai. Efek positif di atas terasa berkurang 

untuk saat ini akibat adanya pandemi sehingga proses pembelajaran di sekolah 

diberhentikan secara tiba-tiba karena adanya pandemi Covid-19
12

. 

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan adanya merebaknya virus baru 

yang disebut dengan corona virus dan penyakitnya disebut dengan Corona virus disease 

2019. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit 

pada hewan atau manusia
13

.  Virus corona atau covid-19 merupakan virus berbahaya 

yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada dua jenis 

virus corona yang dapat diketahui bisa menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan 

gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Servere Acute 

Respiratory Syndrome (SARS)
14

. 

Munculnya pandemi virus corona menyebabkan proses pembelajaran dilakukan 

yang awalnya di sekolah sekarang berubah menjadi di rumah melalui dalam jaringan 

(daring). Pembelajaran daring atau pembelajaran online bisa mengunakan teknologi 

digital seperti google classroom, zoom meeting, video, telepon atau bisa dengan modul 

online. Berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran tergantung cara pendidik dalam  

mengajar untuk dapat menyesuaikan berdasarkan tujuan kompetensi yang akan dicapai 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga materi yang akan disampaikan oleh pendidik 

dapat tersampaikan dengan tepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pembelajaran 

PJOK merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk 

memperoleh perubahan kualitas seseorang, baik dalam hal fisik, mental, serta 

emosional
15

. 

 Harapan dari pembelajaran PJOK di lembaga pendidikan formal dapat 

membentuk bibit-bibit olahragawan unggul sejak dini, permasalahan yang sering 

                                                             
 11 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), h. 5. 
 12

 Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia:Sekolah, 

Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran”, Jurnal Sosial Budaya Syar‟i, Vol. 7 No. 5, 2020. h. 

396 

 13
 Paskalina Sinulingga1 , Pristi Suhendro Lukitoyo, Prihatin Ningsih Sagala, 

“Pencegahan Penyebaran Coronavirus : Sosialisasi Germas Di Desa Pardamean, Tapanuli 

Tengah”, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Volume 8 No. 2 Tahun 2020, h. 184. 

 
14

 Wahyu Aji Fatma Dewi, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran 

Daring Di Sekolah Dasar”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 2 No. 1 April 2020, h. 58. 
 

15
 Yudesta Erfayliana, “Pendidikan Jasmani Dalam Membentuk Etika, Moral, Dan 

Karakter”, Jurnal Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol 2 Nomor (2) 

(2015), h. 304. 
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ditemui dalam pembelajaran PJOK yaitu kurangnya proses pembelajaran PJOK dalam 

hal minimnya sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di sekolah, karna terbatas 

secara kuantitas maupun kualitasnya. Pengaruh lainnya yaitu kurangnya dukungan dari 

segi kemampuan, kreativitas dan inovasi para pendidik PJOK selaku pelaksana 

pembelajaran. Selain itu juga ada faktor lain seperti terbatasnya infrastruktur di sekolah, 

alokasi waktu yang diberikan sangat terbatas. Sehinga memerlukan berbagai macam 

sumber belajar untuk digunakan sebagai panduan dalam proses pembelajaran, salah satu 

bagian dari sumber belajar yaitu bahan ajar. Bahan ajar ialah petunjuk ataupun 

gambaran tersusun secara teratur di dalam menyajikan keterampilan secara menyeluruh 

yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu modul, lembar kerja peserta didik, dan 

buku cetak
16

.   

Berdasarkan hasil pra penelitian di MIN 4 Bandar Lampung, menurut Ibu Winda 

Triana Sari selaku pendidik yang mengampu mata pelajaran PJOK memperoleh hasil 

bahwa proses pembelajaran selama pandemi covid-19 dilakukan secara daring, 

pendidik dan peserta didik hanya mengunakan bahan ajar berupa buku pendidik dan 

buku peserta didik, serta di dalam buku pendidik dan buku peserta didik yang 

digunakan dalam proses pembelajaran masih bersifat umum belum memaparkan adanya 

pembelajaran PJOK secara jelas, akibatnya peserta didik masih kurang mengetahui dan 

mempelajari pembelajaran PJOK, sedangkan peserta didik dituntut untuk meningkatkan 

keterampilan gerak. Pendidik belum pernah menemukan atau mengembangkan bahan 

ajar PJOK sehinga pendidik berharap akan adanya pengembangan bahan ajar modul  

online  pada masa pandemi yang memuat pembelajaran PJOK salah satunya modul 

online PJOK
17

. 

Berdasarkan hasil pra penelitian di sekolah peneliti akan mengembangkan salah 

satu bentuk bahan ajar yang dapat digunakan pendidik selama masa pandemi dalam 

menyampaikan materi PJOK yakni mengembangkan bahan ajar berupa modul online 

terutama dalam buku pembelajaran PJOK kelas V. Selanjutnya peneliti diharapkan 

mampu membantu pendidik dalam menyampaikan materi terkait pembelajaran PJOK, 

sehinga mampu menambah pengetahuan serta melatih sikap mandiri dalam diri peserta 

didik. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan pendidik dalam proses pembelajaran 

PJOK adalah modul online. Modul online  merupakan suatu produk bahan ajar non 

cetak berbasis online yang secara mandiri dibuat untuk bahan peganggan pendidik 

dalam mengajar.  Modul online juga bertujuan agar peserta didik melakukan proses 

belajar sendiri tanpa adanya pendidik secara langsung.
18

 

                                                             
 16

 Ludvi Novisatul Chusna, Dyah Worowirastri Ekowati, Kuncahyono, “Modul 

Pendamping Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Local Blitar Di Kelas Iv Sd”, Indonesian 

Journal Of Primary Education. Vol. 3 No. 1, Juni 2019, h. 82. 

 
17

 Winda Triana Sari, Hasil Wawancara Guru MIN 4 Bandar Lampung, 4 November 

2020 

 18 Kuncahyono, “Pengembangan E-Modul (Modul Digital) Dalam Pembelajaran 

Tematik Di Sekolah Dasar”, JMIE: Journal Of Madrasah Ibtidaiyah Education, Vol. 2 No. 2 

2018. h. 221. 
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Modul berbasis elektronik yang bisa di akses secara online oleh pengunaannya 

yaitu memanfaatkan alat elektronik contohnya computer, laptop, tablet atau bahkan 

smartphone. Text pada modul online bisa dibuat mengunakan Microsoft word, tetapi 

untuk menampilkan media yang interaktif, modul online  harus dibuat mengunakan 

program e-book khusus seperti flipbook maker, ibook Author, Calibre, atau yang 

bersifat statis yakni dalam bentuk PDF
19

.  

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dan 

pengembangan dengan judul Pengembangan Modul Online Untuk Pendidik Dalam 

Mata Pelajaran PJOK Kelas V, yang bertujuan untuk meningkatkan aktifitas yang erat 

kaitanya dengan semua komponen-komponen yang terkandung di dalam Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yaitu ranah psikomotorik, afektif, dan kognitif. 

Harapannya mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, serta menjadikan 

pembelajaran PJOK yang lebih menarik, menyenangkan dan bermanfaat untuk 

perkembangan peserta didik. 

 

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bahan ajar yang digunakan pada proses pembelajaran pada masa pandemi belum 

mengunakan modul online, hanya mengunakan buku cetak. 

2. Perlu adanya inovasi dalam pembelajaran PJOK pada peserta didik kelas V. 

3. Pendidik berharap akan hadirnya bahan ajar yang berbasis pembelajaran PJOK. 

 

Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah 

penelitian yaitu belum tersedianya Modul online untuk pendidik dalam mata pelajaran 

PJOK kelas V. 

 

D. Rumusan Masalah 

Modul yang akan dikembangkan yakni modul online untuk pendidik dalam mata 

pelajaran PJOK kelas V. Berdasarkan latar belakang, indentifikasi masalah, batasan 

masalah yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kelayakan Modul Online Untuk Pendidik Dalam Mata Pelajaran PJOK 

Kelas V? 

2. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik PJOK terhadap kemenarikan Modul 

Online Untuk Pendidik Dalam Mata Pelajaran PJOK Kelas V? 

                                                             
 19

 Budhi Oktavia, Dkk, “Pengenalan Dan Pengembangan E-Modul Bagi Guru-Guru 

Anggota MGMP Kimia Dan Biologi Kota Padang Panjang”, (Https://Www.Researchgate.Net/Pu

blication/327067493_Pengenalan_Dan_Pengembangan_E Modul_Bagi_Guru_Anggota_MGMP

Kimia_Dan_Biologi_Kota_Padang_Panjang, Diakses Pada 26 September 2020, 19.00). 

https://www.researchgate.net/Publication/327067493_Pengenalan_Dan_Pengembangan_E Modul_Bagi_Guru_Anggota_MGMPKimia_Dan_Biologi_Kota_Padang_Panjang
https://www.researchgate.net/Publication/327067493_Pengenalan_Dan_Pengembangan_E Modul_Bagi_Guru_Anggota_MGMPKimia_Dan_Biologi_Kota_Padang_Panjang
https://www.researchgate.net/Publication/327067493_Pengenalan_Dan_Pengembangan_E Modul_Bagi_Guru_Anggota_MGMPKimia_Dan_Biologi_Kota_Padang_Panjang
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E. Tujuan Pengembangan 

 Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian 

ini memiliki tujuan diantaranya ialah: 

1. Untuk Mengetahui kelayakan pengunaan Modul Online untuk pendidik dalam 

mata pelajaran PJOK kelas V. 

2. Untuk mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap pengunaan Modul 

Online dalam mata pelajaran PJOK kelas V. 

 

F. Manfaat Pengembangan  

 Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Peserta Didik 

a. Memberikan pengetahuan baru serta melatih sikap mandiri. 

b. Meningkatkan daya tarik peserta didik agar mempelajari pembelajaran PJOK. 

c. Sebagai bahan ajar yang dapat mempermudah peserta didik untuk belajar secara 

mandiri. 

2. Bagi Pendidik 

a. Dapat menjadi refrensi baru sebagai bahan ajar bagi pendidik untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

b. Sebagai pendamping pendidik dalam proses pembelajaran selama pandemi. 

3. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah pengetahuan, bagaimana mengembangakan Modul Online yang 

layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

 Penelitian sebelumnya yang relevan terhadap peneliti lakukan terkait modul 

online untuk pendidik dalam mata pelajaran PJOK kelas V: 

1. Agung Widodo, Muhammad Thariq Azis, “Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan 

Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) Terintegrasi Dengan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan Bahasa Arab (Ismuba) Di Sd/Mi Muhammadiyah” Metode 

yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan (Research and 

Development/R&D) untuk menghasilkan bahan ajar. Tahapan dalam metode ini 

terdiri atas tiga tahapan yaitu (1) tahap studi pendahuluan, yaitu studi literatur dan 

studi lapangan; (2) tahap pengembangan, meliputi: analisis bahan ajar, desain 

produk awal (prototype); dan (3) tahap evaluasi, yang terdiri dari validasi ahli dan 

uji lapangan untuk menguji kelayakan dan keefektifan bahan ajar PJOK terintegrasi 

ISMUBA di SD/MI Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahan ajar tematik 

integratif PJOK dengan ISMUBA di SD/MI Muhammadiyah dikategorikan sebagai 

bahan ajar yang baik/layak digunakan dalam pembelajaran
20

. 

                                                             
 20

 Agung Widodo, Muhammad Thariq Azis, “Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan 

Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) Terintegrasi Dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan 
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2. Novitasari, “Pengembangan Modul Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga 

Dan Kesehatan (Penjaskes) Melalui Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Untuk Kelas II 

Sd/Mi,  Penelitian ini menggunakan metode penilitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Prosedur pengembangan mengikuti 

prosedur Borg and Gall, Berdasarkan hasil penelitian yng telah dilakukan 

menunjukan hasil yang efektif yang berarti modul pembelajaran ini “Sangat 

Baik” digunakan dalam pembelajaran.
21

 

3. Purwaningtyas, wasis d. Dwiyogo, imam hariyadi “Pengembangan modul elektronik 

mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas xi berbasis online 

dengan program Edmodo” pembelajaran merupakan proses yang dirancang secara 

sistematis untuk menyediakan sumber belajar bagi pebelajar pada suatu lingkungan 

belajar. Pembelajaran PJOK  tidak hanya menitikberatkan aspek psikmotorik, namun 

untuk mencapai keterampian gerak juga melibatkan aspek kognitif dan aspek 

afektif. Inovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang berupaya meningkatkan 

perilaku dan kreativitas pembelajaran di abad 21 dibutuhkan perancangan 

pembelajaran yang aktif salah satunya dengan modul elektronik. Modul elektronik 

merupakan bentuk bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi ajar yang 

telah dikemas dalam satu kesatuan yang utuh, yang disusun secara sistematis 

dipelajari secara mandiri dan lebih aktif oleh pebelajar sesuai dengan kecepatan atau 

kemampuannya tanpa bimbingan dari guru.
22

 

4. Tiana Husnul Khotimah, “Pengembangan Modul Permaianan Bola Tembak Pada 

Mata Pelajaran PJOK” Peneltian ini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan menggunakan 

model ADDIE. Berdasarkan hasil validator, didapat data para ahli memproleh nilai 

rata-rata presentase skor ahli materi sebesar 92,97% dengan kategori sangat layak, 

nilai rata-rata dari ahli media sebesar 82,5% dengan kategori layak, nilai rata-rata 

dari ahli bahasa sebesar 83,75% dengan katagori sangat layak, respon pendidik 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 99,22% dengan katagori sangat layak, dan respon 

peserta didik kelompok kecil SDN Margakaya presentase sebesar 96,33% dengan 

katagori sangat layak, kelompok besar SDN 02 Way Halim nilai presentase sebesar 

                                                                                                                                                                   
Bahasa Arab (Ismuba) Di Sd/Mi Muhammadiyah”, Jendela Olahraga, Volume 3, Nomor 1, 

2018, h. 48. 

 
21

 Novitasari, Skripsi, Pengembangan Modul Pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga Dan Kesehatan (Penjaskes) Melalui Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Untuk 

Kelas II Sd/Mi, (bandar lampung: UIN raden intan lampung, 2018), h. ii. 

 22
 Purwaningtyas, Wasis D. Dwiyogo, Imam Hariyadi,” pengembangan modul 

elektronik mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas xi berbasis online 

dengan program edmodo”. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 

2 Nomor: 1 Bulan Januari Tahun 2017. h.  121. 
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92,55% dengan katagori sangat layak. Hal ini menunjukan bahwa modul permainan 

bola tembak yang dikembangkan sangat layak digunakan bahan ajar pembelajaran.
23

    

5. Fransisca eka sari, “pengembangan modul pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani 

sebagai sumber belajar untuk mata pelajaran PJOK bagi peserta didik kelas VII 

SMP”, Penelitian pengembangan ini mengacu langkah yang dikembangkan oleh 

Sugiyono. Desain pengembangan tersebut yaitu (1) mengidentifikasikan potensi dan 

masalah, (2) mengumpulkan data, (3) mendesain produk, (4) validasi desain, (5) 

revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) 

revisi produk, dan (10) uji efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

modul pembelajaran yang dikembangkan menurut penilaian ahli materi adalah 

“Sangat Baik”, dan penilaian dari ahli media adalah “Sangat Baik”. Besarnya rerata 

skor pada penilaian ahli materi adalah 5, dan besarnya rerata skor pada penilaian ahli 

media adalah 4,8. Penilaian dari guru adalah “Sangat Baik” dengan rerata skor 4,3. 

Penilaian peserta didik adalah “Sangat Baik” dengan besar rerata skor sebagai 

berikut: aspek tampilan memiliki rerata skor 4,5 termasuk dalam kriteria “Sangat 

Baik”, aspek isi/materi memiliki rerata skor 4,5 termasuk dalam kriteria “Sangat 

Baik”, aspek pembelajaran memiliki rerata skor 4,5 termasuk dalam kriteria “Sangat 

Baik”, dan aspek keterbacaan memiliki rerata skor 4,55 termasuk dalam kriteria 

“Sangat Baik”. Rerata skor secara keseluruhan sebesar 4,5 termasuk dalam kriteria 

“Sangat Baik”, hasil dari uji efektivitas untuk pretest memiliki rerata skor 6,97 dan 

posttest memiliki rerata skor 9,93 sehingga hasil uji efektivitas adalah efektif.
24

 

 

H. Kerangka Berfikir 

 Berkaitan dengan bahan ajar di sekolah berupa bahan ajar yang digunakan oleh 

guru dalam proses pembelajaran PJOK kurang menarik, kurang memicu gerak peserta 

didik secara aktif dan membosankan. Pendidik belum pernah mengembangkan sebuah 

rancangan pembelajaran yang disertai dengan materi dan suatu pendekatan khusus 

sesuai dengan tingkat karakteristik pesert didik. Dengan mengem bangkan suatu 

modul pembelajaran yang di desain secara khusus sesuai dengan tujuan pembelajaran 

dengan variasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran tertentu. 

 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan  bagian penting 

dalam pendidikan secara keseluruhan, yang tujuannya 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. PJOK merupakan materi yang diajarkan di sekolah 

dasar sejak siswa berada di kelas bawah sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar di dalam kurikulum pada mata pelajaran PJOK.   

                                                             
 23 Tiana Husnul Khotimah, pengembangan modul permainan bola tembak pada mata 

pelajaran PJOK, (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2021), 55. 

 
24

Fransisca Eka Sari, Pengembangan Modul Pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani 

sebagai sumber belajar untuk mata pelajaran PJOK bagi peserta didik kelas VII SMP, (UNY: 

Thesis, 2017), 57. 
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 Pada kenyataanya pembelajaran PJOK masih dikemas dalam bentuk permainan 

yang belum divariasikan, baik dalam hal peralatan, lapangan yang digunakan maupun 

peraturanya. Akibatnya anak merasa kurang tertarik dan kurang termotivasi hingga 

ketika pelajaran berlangsung anak merasa cepat bosan dan kurang aktif dalam 

bergerak. Oleh sebab itu peneliti akan mengembangkan modul online untuk pendidik 

dalam mata pelajaran PJOK kelas V yang tujuanya sesuai dengan tujuan pelajaran 

PJOK. Kerangka berfikir dalam pengembangan ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1  . 1 kerangka berfikir 

 

 

Identifikasi Masalah 

Pengembangan Modul online untuk 

pendidik dalam mata pelajaran 

PJOK kelas V 

Uji Validasi Oleh Ahli Materi, Ahli 

Bahasa Dan Ahli media 

Revisi I 

Uji Coba Produk 

Revisi II 

Modul Pembelajaran PJOK 
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I. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan skripsi yang dilakukan terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Masing-masing diuraikan sebagai berikut: 

a.  Bagian Awal 

Bagian awal proposal skripsi ini terdiri dari sampul depan (cover), lembar 

pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran-lampiran. 

b.  Bagian Isi  

Bagian Isi merupakan bagian laporan penelitian yang terdiri dari 3 bab, antara lain: 

BAB I: Pendahuluan, pada bagian Bab I terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori, bagian Bab II: terdiri dari deskripsi teoritis, teori-teori 

tentang pengembangan model. 

BAB III: Metode Penelitian, pada bagian Bab III terdiri dari tempat dan waktu 

penelitian, desain penelitian pengembangan, prosedur penelitian, pengembangan, 

spesifikasi produk yang akan dikembangkan, subjek uji coba penelitian 

pengembangan, instrumen penelitian, uji coba produk, dan teknik analisis data. 

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini menjelaskan tentang 

pengembangan modul online untuk pendidik dalam mata pelajaran PJOK, penilaian 

pendidik dan peserta didik dengan adanya modul online dalam pembelajaran PJOK 

dan kelayakan modul online dalam pembelajaran PJOK berdasarkan penilaian 

validator 

Bab V. Penutup : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil 

penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang 

penulis berikan terkait penelitian ini. 
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  BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bahan Ajar 

1.  Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, 

baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar
25

. Andi prastowo mengungkapkan 

bahwa bahan ajar adalah informasi, alat dan teks yang dibutuhkan pendidik untuk 

perencanaan dan penelaahan penerapan pembelajaran
26

. Bahan ajar sendiri dapat 

berbentuk benda atau orang yang bisa digunakan untuk memfasilitasi saat proses 

belajar mengajar
27

. Pengunaan bahan ajar, seperti buku teks, tugas belajar, dan 

bahan pendukung lainnya akan dapat memudahkan, memotivasi, memperbaiki, dan 

meningkatkan aktivitas belajar dan pembelajaran. Pada dasarnya, buku dapat 

digunakan untuk pedoman saat pembelajaran berlangsung, tetapi sesuai dengan inti 

dari bahasan pembelajaran
28

.   

Berdasarkan pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa bahan ajar 

merupakan semua bahan (teks, alat, informasi) yang dapat dipelajari oleh peserta 

didik secara mandiri yang disusun secara sistematis dan menampilkan secara 

penuh dari kompetensi dan sub kompetensi yang akan dipelajari oleh peserta didik. 

Dengan proses pembelajaran harapannya peserta didik dapat terlibat secara aktif, 

d a n  menyenangkan, peserta didik tidak hanya sekedar mengetahui, melainkan 

untuk melakukan, menjadi, dengan tujuan supaya perencanaan dan pengamatan 

implementasi pembelajaran.  

 

2. Fungsi Bahan Ajar 

Sementara itu, keberadaan bahan ajar memiliki sejumlah fungsi dalam 

proses pembelajaran, Fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik
29

: 

 

 

                                                             
 

25
 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik, (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 

238. 

 
26

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inofatif Menciptakan Metode 

Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan, (Jogjakarta: Diva Press, 2017), h. 17. 

 27
 Beni Agus Pribadi, Dewi A. Padmo Putri, Pengembangan Bahan Ajar, (Banten: 

Universitas Terbuka, 2019), h. 4. 

 
27

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inofatif Menciptakan Metode 

Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan, (Jogjakarta: Diva Press, 2017), h. 24 
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1) Fungsi bahan ajar bagi peserta didik: 

a) Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta 

didik yang lain. 

b) Peserta didik dapat belajar kapan saja dan dimana saja yang ia 

kehendaki. 

c) Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. 

d) Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. 

e) Membantu potensi peserta didik untuk menjadi peserta didik yang 

mandiri. 

f) Sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan subtansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. 

 

2) Fungsi bahan ajar bagi pendidik: 

a) Menghemat waku pendidik dalam mengajar. 

b) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang 

fasilitator. 

c) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. 

d) Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan subtansi 

kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. 

e) Sebagai bahan evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil 

pembelajaran. 

 

3. Tujuan Pembuatan Bahan Ajar 

Adapula tujuan pembuatan bahan ajar itu sendiri, yaitu
30

: 

a) Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu. 

b) Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga mencegah 

timbulnya rasa bosan pada peserta didik. 

c) Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. 

d) Agar kegiatan pembelajran menjadi lebih menarik. 

 

4. Jenis- Jenis Bahan Ajar 

Menurut jenis-jenis bahan ajar, yakni:  

a) Bahan ajar cetak yakni buku teks, modul atau buku ajar mandiri, 

brosur, dan poster. 

b) Bahan ajar (audio) yakni compact disk audio, kaset, dan radio
31

. 

                                                             
 30 Ibid. 
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c) Bahan ajar video seperti, film, dan vidio compact disk.
32

 

d) Bahan ajar program multimedia seperti Compact Disk (CD) multimedia 

pembelajaran interaktif, berbasis web (web based learning materials, 

dan CAI (Computer Assisted Instruction). 

 

B. Modul 

1. Pengertian Modul Online 

 Dalam pedoman pengembangan bahan ajar oleh Depdiknas mengatakan modul 

merupakan suatu bahan ajar berbentuk buku yang dicetak sebagai pendamping peserta 

didik dalam proses belajar mengajar secara mandiri tanpa bimbingan dari pendidik. 

Proses belajar mengajar dengan modul bisa membuat peserta didik yang mempunyai 

kecepatan tinggi dalam proses belajar akan lebih mudah dan cepat dalam 

menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik 

lainnya, menyampaikan tutur kata yang sopan, kreatif, dan dilengkapi dengan sketsa
33

. 

 Abdul majid mengatakan modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan 

agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik. 

Dengan begitu, modul dapat digunakan sebagai bahan ajar penganti fungsi pendidik. 

Jika pendidik memiliki fungsi menjelaskan sesuatu maka modul harus dapat 

menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang mudah diterima peserta didik sesuai tingkat 

pengetahuan dan usianya
34

.  

 Modul juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran mengenai suatu 

satuan bhasan tertentu yang disusun secara sitematis, oprasional, dan terarah untuk 

digunakan oleh peserta didik disertai dengan pedoman pengunaannya untuk para guru. 

Sebuah modul adalah pernyataan satuan pembelajaran dengan tujuan-tujuan, proses 

aktivitas belajar yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kompetensi-

kompetensi yang belum dikuasai dari hasil proses, dan mengevaluasi kompetensinya 

untuk mengukur keberhasilan belajar. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga guru 

mencapai tujuan secara optimal.
35

 

 Modul Online ialah modul elektronik yang pengunaannya bisa melalui alat 

komunikasi seperti leptop, computer, handphone. Penulisan pada modul online bisa 

                                                                                                                                                                   
 31 Ridwan Abdullah sani, strategi belajar mengajar, (depok: rajawali pers. 2019) h. 

328. 

 32
 Netriwati, Mai Sri Lena, Media Pembelajaran Matematika, (Bandar Lampung: 

Permata Net, 2017), h. 103. 

 33 Nurdyansyah, “Pengembangan Bahan Ajar Modul Ilmu Pengetahuan Alam Bagi 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Jurnal Universitas Muhamadiyah Sidoarjo, 2018, h. 10. 
 

34
 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik, (Jakarta: KENCANA 2017), h. 

377. 

  
35

 Kosasih, Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Py Bumi Aksara, 2021), h. 19. 
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dibuat dengan mengunakan Microsoft Word, tetapi untuk memperlihatkan media yang 

interaktif bisa dibuat dengan mengunakan program e-book yaitu i-books author, 

flipbook maker dan masih banyak lagi. Modul online dinilai bersifat imanijinatif 

karena dapat menampilkan bahan ajar yang tersusun, menarik, aktif, dan mengaemban 

fungsi pengetahuan yang bagus. Suasana dan Mukti mengatakan modul online dapat 

menumbuhkan pengetahuan berfikir kritis pada peserta didik dan memperoleh 

jawaban positif dari peserta didik
36

. 

 Modul online yang telah siap digunakan bisa disimpan dalam berbagai 

extension file sehingga dapat digunakan lewat computer dengan system oprasi 

berbeda. Untuk computer Windows, disimpan dalam bentuk exe. Untuk computer 

macintosh modul online disimpan dalam bentuk aplikasi. Untuk web, modul online 

disimpan dalam bentuk file pdf. Selanjutnya, modul online bisa digunakan oleh 

computer yang telah mempunyai desain-desain yang dipakai dalam membuat media
37

. 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat kita pahami bahwa modul online pada 

dasarnya adalah sebuah bahan ajar yang berbasis media elektronik dibuat mengunakan 

aplikasi atau komputer disusun secara sitematis dengan Bahasa yang mudah dipahami 

oleh peserta didik sesuai tingkat  pengetahuan serta usia peserta didik, supaya peserta 

didik dapat belajar mandiri tanpa atau dengan bimbingan dari pendidik. Pengunaan 

modul online sangatlah dibutuhkan peserta didik karena dimasa pandemi saat ini 

sangatlah diperlukan untuk membantu peserta didik dalam proses belajar dirumah. 

 

2. Karakteristik Modul 

Menurut St. Vembriarto karekteristik dari bahan ajar modul dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Modul merupakan bahan ajar yang bersifat belajar secara mandiri. 

Belajar dengan mengunakan modul merupakan suatu paket proses belajar 

mengajar mengunakan pengalaman belajar peserta didik melalui berbagai 

macam alat indra, dengan begitu peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran tersebut. Dengan adanya modul peserta didik 

mempunyai peluang untuk belajar secara mandiri di rumah sesuai dengan 

daya tangkap berfikir peserta didik secara individu
38

. 

                                                             
 36

 Arriany, Ibrahim, Sukardjo, “Pengembangan Modul Online Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)”, Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, Vol. 7. No. 

1. 2020, h. 55. 

 
37

 Budhi oktavia, dkk, “pengenalan dan pengembangan E-modul bagi pendidik-

pendidik anggota MGMP kimia dan biologi kota padang panjang”. (https://www.researchgate.ne

t/publication/327067493_pengenalan_dan_pengembangan_Emodul_bagi_pendidik_anggota_M

GMP_kimia_dan_biologi_kota_padang_panjang, diakses pada 30september 2020, 20: 26) 

 38
 Aditia, Muspiroh, “Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Sais, Lingkungan, 

Teknologi, Masyarakat Dan Islam (Salingtemasis) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

https://www.researchgate.net/publication/327067493_pengenalan_dan_pengembangan_Emodul_bagi_pendidik_anggota_MGMP_kimia_dan_biologi_kota_padang_panjang
https://www.researchgate.net/publication/327067493_pengenalan_dan_pengembangan_Emodul_bagi_pendidik_anggota_MGMP_kimia_dan_biologi_kota_padang_panjang
https://www.researchgate.net/publication/327067493_pengenalan_dan_pengembangan_Emodul_bagi_pendidik_anggota_MGMP_kimia_dan_biologi_kota_padang_panjang
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b. Tuntutan atas variasi secar personal. 

Salah satu ciri modul yaitu belajar secara mandiri sangat efisien untuk 

memahami kepentingan dan perbandingan antara individu. Beberapa modul 

dirangkap untuk dikerjakan oleh peserta didik secara individu maupun 

kelompok
39

. 

c. Berisi rumusan tujuan pengajaran secara eksplisit. 

Berbagai macam modul berisi rumusan sasaran pendidikan secara jelas dan 

efisien, serta modul mempunyai manfaat untuk pendidik dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

d. Adanya asosiasi, desain dan urutan pelajaran. 

Proses asosiasi disebabkan karena modul dapat membuat peserta didik 

melihat bahan ajar berupa modul, mendengar suara pendidik, membaca 

tulisan dan bagian yang ada di dalam modul. Materi yang ada di modul dibuat 

mengikuti susunan dalam proses belajar mengajar seacra teratur, ketika 

susunan aktivitas belajar kurang memuaskan, maka peserta didik bisa 

merubahnya sesuai dengan kebutuhan individu, sebab modul memungkinkan 

peserta didik berjalan sesuai dengan kebutuhan individu, sebab modul 

memungkinkan peserta didik berjalan sesuai dengan kecepatannya masing-

masing. 

e. Variasi pengunaan media. 

Peserta didik memiliki kepekaan yang berbeda terhadap berbagai jenis bahan 

pembelajaran, oleh karena itu pembelajaran dengan modul dapat mengunakan 

berbagai jenis bahan dalam pembelajaran. 

f. Peserta didik terlibat aktif. 

Dalam pembelajaran dengan mengunakan metode ceramah hanya dapat 

membuat perhatian sekitar 10% dari banyaknya peserta didik dikelas, 

sebaiknya bila dalam pembelajaran dengan mengunakan modul, peserta didik 

ikut terlibat aktif dalam pembelajaran
40

. 

g. Adanya renforcement langsung terhadap jawaban peserta didik. 

Dalam proses belajar mengunakan modul, peserta didik bisa langsung 

mendapatkan informasi atas respons atau aktivitasnya yang benar dan 

mendapatkan perbaikan langsung atas kesalahan jawaban atas aktivitas yang 

dikerjakan peserta didik dapat secara langsung dan terus menerus memadukan 

                                                                                                                                                                   
Pada Konsep Ekosistem Kelas X Di Sma Nu (Nadatul Ulama) Lemah Abang Kabupaten 

Cirebon”. Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains. Vol 2. No.2 2017, h. 139. 

 
39

Wanarti,“Pengembangan Modul Pembelajaran Pada Mata Kuliah Medan 

Elektromagnetik I Di Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya”, Jurnal Pendidikan 

Teknik Elektro. Vol. 3. No. 3. 2017, h. 19. 
 40

 Mularsih,”Pembelajaran Individual Dengan Mengunakan Modul”, Pembelajaran 

Individual Dengan Mengunakan Modul. Vol. 9. No. 1. 2017, h. 15. 



16 
 

 
 

 

hasil belajarnya dengan model jawaban yang benar yang tercantum di kunci 

jawaban. 

h. Adanya evalusi terhadap kemampuan peserta didik atas prestasi belajarnya. 

Banyak modul yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan prestasi 

belajar peserta didik sebelum peserta didik melanjutkan ke modul selanjutnya 

dalam susunan berbagai macam modul yang dikuasainya. 

 

3. Unsur-Unsur Modul 

 Secara kusus, modul tersusun dalam empat unsur, yaitu
41

: 

a. Judul modul. Judul berisi mengenai nama modul dari suatu mata pelajaran. 

b. Petunjuk umum. Unsur ini memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang 

akan ditempuh dalam pembelajaran, yaitu: pertama, kompetensi dasar; kedua, 

pokok bahasan; ketiga, indikator pencapaian; keempat, refrensi (diisi petunjuk 

dosen  tentang buku-buku refrensi yang digunakan); kelima, strategi 

pembelajaran; keenam, menjelaskan pendekatan, metode, langkah yang 

digunakan dalam proses pembelajaran; ketujuh, lembar kegiatan 

pembelajaran; kedelapan, petunjuk bagi peserta didik untuk memahami 

langkah-langkah dan materi pelajaran; dan kesembilan, evaluasi. 

c. Materi modul. Berisi mengenai penjelasan secara terperinci tentang materi 

yang akan dipelajari disetiap pertemuan. 

d. Evaluasi semester. Evaluasi terdiri dari tengah dan akhir semester yang 

bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik sesuai materi yang 

diberikan. 

Berdasarkan pendapat vembriarto modul yang sedang dikembangkan di 

Indonesia meliputi tujuh unsur, yaitu: 

1. Rumusan Tujuan Pengajaran Yang Eksplisit Dan Spesifik. 

 Rumusan tujuan pengajaran dibuat dalam bentuk tingkah laku peserta 

didik. Masing-masing rumusan tujuan tersebut melukiskan tingkah laku mana 

yang diharapkan dari peserta didik setelah menyelesaikan tugasnya dalam 

mempelajari sesuatu modul. Rumusan tujuan pengajaran atau tujuan belajar 

ini tercantum pada dua bagian, yaitu: pertama, lembaran kegiatan peserta 

didik, untuk memberitahukan kepada mereka tingkah laku mana yang 

diharapkan dari mereka setelah mereka berhasil menyelesaikan modul. Kedua, 

petunjuk pendidik, untuk memberitahukan kepada tingkah laku atau 

                                                             
 

41
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode 

Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan, (Jogjakarta: Diva Press. 2017), h. 113-114 
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pengetahuan peserta didik yang mana yang seharusnya telah dimiliki oleh 

peserta didik setelah mereka menyelesaikan modul yang bersangkutan
42

. 

 

2. Petunjuk Untuk Pendidik 

 Petunjuk untuk pendidik berisi informasi tentang bagaimana 

pengajaran itu dapat diselenggarakan secara praktis. Petunjuk pendidik ini 

memuat informasi mengenai bentuk-bentuk aktivitas yang harus dilakukan 

oleh peserta didik dikelas, durasi yang disediakan untuk mengerjakan modul 

tersebut, perangkat materi dan sumber yang harus digunakan, langkah 

penilaian, serta bentuk instrument evaluasi yang digunakan. 

 

3. Lembar Kegiatan Peserta Didik. 

 Halaman ini memuat materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta 

didik. Materi dalam halaman kegiatan peserta didik disusun secara khusus 

sedemikian rupa sehingga dengan mempelajari materi tersebut tujuan yang 

telah dirumuskan dalam modul tersebut dapat tercapai. Dalam halaman 

kegiatan ini dicantumkan pula kegiatan (pengamatan, percobaam, dan 

sebagainya) yang harus dilakukan oleh peserta didik. Adapula yang 

dicantumkan di dalam buku yang harus dipelajari peserta didik sebagai 

pelengkap materi yang terdapat pada modul. 

 

4. Lembar Kerja Peserta Didik. 

 Materi pelajaran dalam lembar kegiatan tersebut tersusun sedemikian 

rupa sehingga peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Dalam lembar 

kegiatan ini, dicantumkan pertanyaan dan masalah-masalah yang harus 

dijawab dan dipecahkan oleh peserta didik. Sementara itu, lembar kerja yang 

menyertai kegiatan peserta didik digunakan untuk menjawab pertanyaan dan 

memecahkan masalah tersebut. Pada lembar kegiatan, peserta didik dilarang 

membuat coretan apapun, karena buku modul itu digunakan oleh para peserta 

didik lain di waktu yang akan datang. Semua kegiatan peserta didik dilakukan 

pada lembar kerja
43

. 

 

 

                                                             
 

42
 Asrori, “Pengertian Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran”. Madrasah: Jurnal 

Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar. Vol. 5. No. 2. 2017, h. 26. 

  

 
43

Salirawati,“Teknik penyusunan modul pembelajaran”(https://www.academia.edu/356

61135/TEKNIK_PENYUSUNAN_MODUL_PEMBELAJARAN, diakses pada 29 September 2

020, 20. 00). 

  

https://www.academia.edu/35661135/TEKNIK_PENYUSUNAN_MODUL_PEMBELAJARAN
https://www.academia.edu/35661135/TEKNIK_PENYUSUNAN_MODUL_PEMBELAJARAN
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5. Kunci Lembaran Kerja 

 Materi pada modul tidak saja disusun agar peserta didik senantiasa 

aktif memecahkan masalah, melainkan juga dibuat agar peserta didik dapat 

mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Sebab itu, pada setiap modul selalu 

disertakan kunci lembar kerja. Terkadang kunci lembar kerja ini telah tersedia 

pada buku modul, terkadang kunci ini harus dimintanya pada pendidik. 

Dengan adanya kunci ini, peserta didik dapat memeriksa ketepatan hasil 

pekerjaannya. Peserta didik berkesempatan memeriksa dan mengoreksi 

kembali apabila ia membuat kesalahan dalam pekerjaannya. Dengan adanya 

kunci lembar kerja ini terjadi konfirmasi dengan segera terhadap jawabannya 

yang benar, dan dikoreksi dengan segera terhadap jawaban-jawabannya yang 

keliru, ini yang dimaksud dengan rein -forcement langsung atas respon 

peserta didik
44

. 

 

6. Lembaran Evaluasi. 

 Perlu diketahui bahwa lembar evaluasi berupa test dan rating scale. 

Evaluasi pendidik terhadap tercapai atau tidaknya tujuan yang dirumuskan 

pada modul oleh peserta didik ditentukan atas hasil tes akhir yang terdapat 

pada lembar evaluasi tersebut, dan bukannya oleh jawaban-jawaban peserta 

didik yang terdapat pada lembar kerja. Para peserta didik yang malas yang 

hanya menyalin kunci jawaban kedalam lembar kerja akan segera sadar, 

bahwa dengan cara belajar ia tidak akan siap menghadapi tes akhir yang akan 

diberikan oleh pendidik. Landasan evaluasi dan kuncinya ini senantiasan 

disimpan oleh pendidik sendiri. 

 

7. Kunci Lembaran Evaluasi 

 Dalam hal ini test dan rating scale yang tercantum pada lembar evaluasi 

tersebut tersusun oleh penulis modul dalam item tes. Adapula item tes disusun 

dan dijabarkan sesuai dengan rumusan dan tujuan yang ada pada modul. Oleh 

sebab itu, dari hasil jawaban terhadap teks soal tersebut dapatlah diketahui 

tercapai atau tidaknya tujuan yang di rumuskan pada modul yang 

bersangkutan dan kunci jawaban test dan rating scale tersebut juga disusun 

oleh penulis modul
45

. 

 

 

                                                             
 

44
Kurniati, “Pengembangan Modul Matematika Berbasis Kontekstual Terintegrasi Ilmu 

Keislaman”. Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam. Vol. 

4. No. 1. 2017. h. 60. 

 
45

 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajartematik,(Jakarta: KENCANA, 2017), h. 

386. 
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C. Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan 

1. Pengertian PJOK 

 Pendidikan jasmani merupakan salah satu bagian terpadu dari rancangan 

pendidikan secara keseluruhan dan mampu mengembangkan anak atau individu 

secara utuh yang mencangkup aspek-aspek jasmaniah intelektual (kemampuan 

interpretif), emosional dan moral spiritual, yang  dalam proses pembelajarannya 

mengunakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat
46

. 

 PJOK yaitu pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani atau aktivitas 

jasmani yang telah tersusun secara sistematis yang bertujuan dapat mengembangkan 

dan meningkatkan kesehatan jasmani dan roha ni setiap individu. PJOK pada 

hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik agar 

menghasilkan perubahan holistic dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, 

mental, dan secara emosional
47

. 

 Didalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 247, dijelaskan mengenai 

pendidikan jasmani dan rohani
48

:  

 

                             

                             

                                 

247.  Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah Telah 

mengangkat Thalut menjadi rajamu. "mereka menjawab: "Bagaimana Thalut 

memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan 

daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" nabi 

(mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan 

menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. "Allah memberikan 

pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-

Nya lagi Maha Mengetahui. 

                                                             
 46

Steven Wiliam Ardi, Dkk, “Pengembangan Model Pembelajaran Tenis Meja Lantai 

Dalam Penjasorkes Pada Siswa Kelas VI Sd Puri Kecamatan Pati Kecamatan Pati Kabupaten 

Pati”, Journal Of Physical Education, Sport Health And Recreations. Vol 3 (Tahun 2017), 

Unnes  
 47

Yudesta Erfayliana,“Pendidikan Jasmani Dalam Membentuk Etika, Moral, Dan 

Karakter”, Jurnal Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 2 No. 2 (2015), 

h. 305. 

 48 Ahmad taqiuddin, Mushaf  Hafalan utsmani madinah, (Bekasi: maana publishing, 

2019), h. 40. 
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 Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjadi pribadi yang kuat 

secara lahir maupun batin dan kesehatan merupakan keutamaan sebagai dasar dalam 

beramal shaleh dan beraktivitas di dalam urusan dunia. Bahkan seorang raja pun 

dipilih dengan tubuh yang perkasa, maksudnya adalah kuat, sehat terjaga baik rohani 

dan jasmaninya. 

Al-Qur‟an menjelaskan dalam surat Al-Qashas ayat 26 yang berbunyi
49

: 

                              

26.  Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". 

 Tujuan PJOK yaitu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, 

meningkatkan daya berfikir secara kritis, menstabilisasikan emosional, meningkatkan 

keterampilan sosial, dan meningkatkan penalaran serta tindakan moral melalui 

kegiatan olahraga. PJOK harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta 

didik seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2. Materi Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan 

a. Permainan Dan Olahraga Bola Besar 

  Sepak bola merupakan aktivitas olahraga yang sangat populer di 

Indonesia. Dalam permainan sepak bola banyak sekali gerakan yang dapat 

dilakukan, misalnya berlari, melompat, dan menendang. Gerakan-gerakan 

tersebut juga dapat dalam permainan olahraga lain, seperti bola basket dan bola 

voli. Dalam permainan olahraga tersebut adanya gerak dasar manusia meliputi 

gerak locomotor, nonlokomotor, dan manipulative. Gerak locomotor adalah 

gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat, gerak non locomotor adalah 

gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat, sedangkan gerak manupulatif 

merupakan gerak yang membutuhkan kemampuan yang lebih terampil50. 

Kombinasi gerak locomotor, non-lokomotor, dan manipulative dalam gerak 

menendang, menahan, dan menggiring dalam permainan sepak bola. 

1. Gerak Lokomotor Dan Manupulatif Pada Gerak Dasar Menendang Bola  

 Saat bermain sepak bola dengan baik harus menguasai gerak dasar 

sepak bola dengan benar. Apabila menguasai gerak daar sepak bola dengan 

                                                             
 49 Ibid. 388. 
 50

 Joko Supriyanto, Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan Untuk Kelas V SD 

Dan MI, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2017),h. 3. 
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benar, pasti akan lebih baik dalam memainankan bola, serta memperkecil 

kemungkinan resiko cedera. 

 

 

 

 

 

2. Gerak Non-Lokomotor Dan Manupulatif Pada Gerak Menghentikan Bola  

 Menghentikan bola adalah menahan bola dari operan teman. Untuk 

dapat menghentikan bola dari operan teman, diperlukan gerak dasar 

menghentikan bola. 

 

 

 

 

 

 

b. Permainan Dan Olahraga Bola kecil 

 Permainan kasti sudah dikenal sejak zaman penjajahan jepang dan 

belanda. Permainan kasti sering dilakukan disekolah-sekolah bahkan di 

masyarakat sering ditemukan. Kasti merupakan salah satu permainan bola 

kecil karena mengunakan bola kecil seukuran bola tenis lapangan. Permainan 

ini dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Regu 

pemukul berusaha mengumpulkan nilai dengan memukul bola kemudian 

berlari mengelilingi lapangan. Adapun regu penjaga berusaha menangkap 

bola, kemudian mematikan regu pemukul. 

 

1. gerak dasar permainan kasti  

 Dalam bermainan kasti, kalian harus menguasai gerak dasar locomotor, 

non-lokomotor, dan manipulative dalam permainan kasti dengan baik. 

Gambar 2. 2 Menendang Bola 

Gambar 2. 3 Menghentikan Bola 
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Adapun gerak dasar kasti, antara lain melambungkan bola, melemparkan 

bola, menangkap bola, dan memukul bola. 

 

 

a. kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulative 

Melambungkan bola bertujuan agar kita bisa memberikan bola kepada 

teman seregu yang posisinya berada jauh dan juga bisa untuk 

mematikan musuh yang jaraknya juga jauh. 

 

 

 

 

 

 

 

b. kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif pada gerak dasar 

melempar bola 

Dalam permainan bola kasti melempar bola merupakan salah satu  

gerakan yang harus dikuasai. Gerakan melempar bola dalam permainan 

kasti dilakukan dengan berbagai arah lemparan, hal ini berguna untuk 

memberikan operan bola kepada berbagai posisi teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Melambungkan Bola 

Gambar 2. 5 Melemparkan Bola 
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c. Kombinasi Jalan, Lari, Lompat, dan Lempar 

 Lari merupakan induk dari semua cabang olahraga atletik. Atletik 

merupakan salah satu aktivitas fisik yang dapat diperlombakan atau 

dipertandingkan dalam bentuk  kegiatan jalan, lari, lompat, lempar, dan 

tolak. Atletik memiliki beberapa bentuk kegiatan yang beragam, maka 

atletik dapat dijadikan sebagai dasar pembinaan cabang olahraga 

lainnya. gerak lari dari garis awalan dimulai dengan jalan beberapa 

langkah, kemudian lari langkah panjang dari perlahan semakin cepat 

dan tidak boleh menahan kecepatan dan menyempitkan langkah. 

Apabila hal ini dilakukan dengan cepat dan tepat saat menumpu pasti 

menghasilkan lompatan maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Lari 

Gambar 2. 6 Jalan 
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Gambar 2. 8 lompat 

 

Gambar 2. 9 Lempar 

d. Bela Diri 

 Olahraga pencak silat yang merupakan olahraga asli Indonesia sudah 

banyak dikenal oleh anak-anak usia dini. Mereka mengenal olahraga ini 

dari kegitan ekstrakulikuler yang ada di setiap kegiatan sekolah. 

Meskipun olahraga seperti ini tergolong olahraga yang sangat keras, 

akan tetapi masih banyak anak-anak meminatinya. Kita ambil contoh 

pada saat diselenggarakan kejuaraan pencak silat antar sekolah dasar, 

banyak anak-anak yang berpartisipasi dalam kejuaraan, tersebut. 

Mereka berlomba-lomba memberikan kemampuan terbaiknya. Kelak 

mereka inilah yang akan menjadi generasi pesilat-pesilat muda di masa 

yang akan datang. 
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Gambar 2. 10 Bela Diri 

 

e. Kebugaran Jasmani 

 Kondisi tubuh yang prima dapat dibentuk dengan melakukan latihan 

yang teratur dan terus menerus. Kebugaran tubuh dapat diukur dengan 

melakukan kegiatan secara terus-menerus, apabila kalian cepat merasa 

lelah berarti kebugaran tubuh kalian kurang begitu baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 Kebugaran Jasmani 
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