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Abstr alr
Penelifi:n i,r: dil:l-srsk*n ';lltuk :nengetahui .jeds-.jeais ceder

yang tegadi akibat kecelakaan dalam proses pcmbelajaran penjx di SD.
Di sanping itu, penel:tian ini dimaksudkan unhlk mengetahui penrvebab
torir.lirlr 1.-^^l.l'^^- J-l^- --^-^^ ---.L^t^:^--- -^-:^^ J: cn.erJcurrro 

^rrlr(re4u @rdrr prusLr purriuciajddi puiuii5 iji Ji/-
Popuiasi yane dizunailan riaiam penelitran rm adalah suru pen1as

SD Negeri di Kabupaten Banh-rl. Peneliti menggunakan 50 orang dari 287
orang guru penlas sebagal sanapel yang dra_nbd secala random. Peneirtran
tni merupakan peneiinan <iesi<rrpnf dengan menggunakan saru variabel,
yaiu: keceiakaan. Instrumen yang digunakan untuk mengunqrulkan ciata
adalah angket. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti
menggurnkan teknik deskipti I kuantitatif dengan persenta-se.

Hasil penelitian menunju-kkan, bahv.,a cedera ,vang banyak fialami
oieh para siswa SD Negeri Kabupaten Bantui pada waktu mengikuti
proses pembelajaran penjas adaiah cedera .ing".U yaifu berupa: cedera
lecet pada bagian tungkai da. p-rdar:han pa<ia bagian kaki. Adapurr faktor
yang menjadi penyebab teqadinya cedera terscbut adalah faktor rnanusiq
yang berkaitan qengan unsur sosial, yaitu: an:k tidak menperhatikan guru
pada waktu menerima penjelasan dan faktor lingkungao, yang berkaitan
deugan uruur alat dan fasilitas, yaitu: lapangan yang kondisinya rusak.

Kata kunci: kecelakaan, pendidikan jasrnani.

Wuest dan Bucher (1995: 6) menyatakan bahwa pendidikan
jasmani (penjas) adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk
memperbaiki kinerja dan meningkatkan perkembangan manusia dengan
menggunakan .media aktivitas jasmani yang telpilih untuk
merealisasikarulya. Banyak macam dan bentuk aktivitas jasmani yang
dapat dijadikan media bagi proses pernbelajaran penjas di sekolah,
seperti: bermain, olahraga, dan bentuk-bentuk aktivitas jasmani lainnya.
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_, semua cabang t lahraga yang dijrrrikan media pembelajaran pedjas
di sekolah mernpunyai potensi menimbulkan kecelakaan v*g iloggt
Besar dan kecilnya risiko cedem yang ditimbulkan oleh kecelakaan
tersebut bergantung pada jenis olatraga png dilakukan dan pihak-pihak
yang terkait dengan kegiatan tersebut, seperti: guru dan murid (Hialey,
1916: 98). Sepakbola lebih potensial menirrrbulkan cedera taei
pelakunya danpada buluta.rgkis. Guru yang ralai da,r kurang disiplin
mempunyal risiko meirdatangkan kecelakaan bagt para muridny"
{lipada suru vang mengajar dengan konsentrasi p"nutt .r- -"-nuny,disiplin tinggr. Murid yang sembrono mengikuti pelajaran akan
mendapatkan risiko kecelakaan yang tinggi daripada murid yang serius
mematuhi peraturan dan mengikuti petunjuk guru.

Menurut Azrul Ananoa (2002:20) sekitar empar juta anak di aS
seiiap 'iai'rii;-i ici-paksa ,iit'awa kc fi;,:;.j: s.kit ajibat cc.jcra 1.a,3a s-t
berolahraga. sekitar 95% cedera olahraga yang diaiami oleh anak-anak
tersebut berupa luka iris, lecet, memar, cedera otot, dan beberapa kondrsi
serupa. Kejadian seperti inilah kiranya yang menjadi penyebab
ketidaksukaan beberapa orang tua pada olahraga.

Moeslim (1974: 35) rnengatakan kendatipun banyak keuntungan
y:ng dapat diperoleh dari kegiatan penjas (olahraga), beberapa orang fua

{an guru meng- hendaki agar program kegiatan iersebut dii<urangr atau
dihilangkan. Pendapat mereka tentu bukan tcnpa alasan, kandatipun
terasa emosional dan tidak rasional. Tingginya angl:e kecelakaan yang
terjadi dalam kegiatan tersebut menjadilenao.oJg mereka membuar.
pernyataan seperti itu.

Kendatipun demikian, menjamin keseiamatan dengan cara
membatasi atau bahkan meniadakan kegsatan penjas (olatrala) bukan
merupakan tindakan yang bijaksana dan tidak akan menyelesaikan
masalah. Yang lebih utama adalah mencari akar pennasalahannya, yaitu
penyebab terjadinya kecelakaan dalam kegiatan penjas (olat'aga).

Di antara beberapa penyebab te{adrnya kecelakaan li' sekolah
menurut creigbton (1974:30) adalah: (r) peralatan yang kurang bailq (2)
keteram-pilan yang kurang memadai, (l;-tesemt.noil, (4) i.gdlr"
rytt*ry usaha perlindungan" (5) tempat yang tidak Uuit (fi"i"), d*(6) kelelahan. secara lebih khusus lagi 

-Moeslim 
1ieru: 36)
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-mengemukakan p€ny€bab terjadinya kecelakaan di dalam proses
pembelajaran penjas itu meliputi: (1) kurangnya kepemimpinn, (2)
ketidakbaikan alat-alat, (3) tingkah laku anak-anak yang tidak dapat
dipertanggungiawabkan, (4) keterampilan yang tidak memadai, (5)
kondisi fisik yang tidak baik, dan (6) risiko yang terdapat dalam kegiatan
tersebiit.

Jika dicermati secara saksam4 penyebab terjadinya kecelakaan
dapat dikeiompokkan ke dalam dua kelompok besar, yairu: tingkah laku
1'a-- L--L^l'at'^ ai^r, !.ear?4lo- '-o-',.i..l.- l.i-^Lr'-don r,4nn k-.L..ho.,ayarF L'Lruqrcls u.su i:.vFd6.ii.:,ii iiidi.ii-ili(i Ua-:.i::;;i+-rUii6.:j; J.!ii6 Ur_,. *,*J*

(Aaron, i972: il). Dalam kaitannya riengan penl'ebatr terjadinya
k:celakaan (cedera), Pfeiffer dan Mangus (1998: 10)
mengelompok&arurya ke dalam dua kelonnpok. yaitu: faktor lntrinsik dan
failor ekstrinsik.

rendaDai DeheraDa paxar oi atas sesuai riengan reori modei ekoiogi
l,,ans mengata-kan bahwa kecelakaan tidak dapat disebabkan hanya oleh
satu fal<1or saja. Menurut Florio (1979:42) kecelakaan terjadi akibat ada
interaksi yang dinamis antara faktor manusia (human factors) dan faktor
lingkungan (environmental factors\. Secara iebih rinci dikatakan oleh
Elkow (1970: 14:15) bahwa faktor penyebab yang berasal tiari manusia
itu meliputi: (1) aspek fisiologis, seperti: jenis kelamin, usi4 dan
kelelaLa:. (2) aspek psikologis, seperti: agrcsi dan s/ress, dan (3) aspek
sosial, seperti: tekanan kcluarga dan keinginan orang tua. Faktor lainnya
odalah faktor lingkungan meliputi: (1) aspek fisik, seperti: suar4 polusi,
dan tekanan udara, (2) aspek cuxc4: seperti: panas dan dingin, dan (3)
aspek elektrik-radiologik, seperti: petir dan alat-alat elektrik.

Hendaknya disadari bahwa kecelakaan senantiasa mendatangkan
malapetaka dengan membawa konsekuensi kehilangan waktu, kerugian
harta benda, cedera, cacat, atau bahkan kehilangan nyawa (AAHPFR,
1968: 7; Elkow, 1970: 4). Oleh Soemilah (1998: 3) dikatakan bahwa
kecelakaan menjadi penyebab kematian ketujuh di Indonesia. Di
Amerika Serikat, penyebab utarna kematian di antara anak usia sekolah
menengah adalah kelelakaan @iehl, 1980: 343). Pendapat tersebut
<iiperkuat oleh Merki (1996: 484) yang menyatakan, "Accidents are
major cause of death among young people ... Although many accidents
that young people have are notfotal, they can cause serious problems."
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Giam rian Teh (1993: 137-138) membcdakan.rdera scbagai akibat
kecelakaan menjadi tiga macam, yaitu: (1) cedera ringan adalah cedera
yang tidak sampai mengganggu petformance atlq seperti: lecet, dan
memar, (2) cedera sedang adalah cedera png menimbi,ftaa gangguan
pada performance atlet" seperti strain dan sprain, dan (3) cdera berat
adalah cedera vang memerlukan istirahat total dan pengobatan intensif,
bahkan harus operasi, seperri: fractur t:llnngdan ligaraen atau otot putus
total atau hampir total.

Di dalam huk Phv.sical Education for l.iJblong Fitness dinyatakan

,bahwa untuk mencegah terjadinya cedeia perlu diciptakan lingkungan
belajar yang aman untuk seluruh program pengajaran. Terkait dengan hal
ini. guru harus selalu melakukan pemenksaan secara teratur terhadap alat
cian fasiiitas yang <iigunaican unruk proses pembeiajaran iA;rif;RD;/!1111r r o.\Lvvr. ioJ).

Hasil survai Gunanto, dkk. (1998; g) menunjukkan bahwa
kecelakaan yang te{adi di sekolatr, bark dalam proses pemberajaran
penjas maupun dalam kegiatan lainnya menunjukkan tingkatan yang
cukup tingg. Di dalam laporannya dijelaskan bahwa iu*"i yang
dilakukan hanya terbatas pada sekorah-sekolah yang mengikuti asuransi
pada Asuransi Bumi putramuda 1967 cabang y"gy"k;, Hasil ini
menarik unt'k ditindaklanjuti dengan mengguaakaniampel yang lebih
luas, tidak hanya terbatas pada sekolah-sekotah yang mengituii asuransi
tertenfu.

- Menyadari segala akibat yang harus ditanggung oreh manusia jika
kecelakaan te{adi, maka sudah- semestinya-arrr.** usaha-usaha
pencegahan kecelakaan.. pengeluaran biaya yang sangat besar tetapi sia-
sia inisungguh sangat tidak menguntungkar bag uer'iangsungnya pros€s
pembgl{aran penjas. oleh sebab itq dengan p"rtro,u*gl kJmanusiaan,
produktivitas, dan demi keberlangsung* pror.. pembelajaran penjas
yang lsfih berkualiks, pencegahan kecJakaan perlu segera mendapa**L.an
gerhfian dan penanganan serius dari pihak-pihak yangierkait, utamanya
kepala sekolah dan guru penjas.

!y rane dapat ditempuh adalah dengan menelusuri falrtor-faktor
Penye9.al_ 

terjadinya kecerakaan dan mingbilangkannya sekaligus.
Penrclidikan terhadap kasus kecerakaan sangat penting dalam rangka
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-
menenfukan siapa yang hanis beitanggturg jarvab artas terjadir,ya suatu
peristiwa dan untuk mencegah terulangnya. peristiwa serupa (Florio,
1997:121; Suma'mur, 1985: 11; Andrcas, 1989:39).

Di samping itu, penelusuran terhadap suatu kasus kecelakaan
adalah dalam rangka rnenemukan etiologinya. Dengan bantuan etiologi
tersebut beberapa kemunskinen timbulnva kecelakaan dapat diantisipasi.

Begir.r jugq potensi terjadinya kecelaliaan dapat diungkapkan,

dijabi'rkan, dan diatasi atau <iikendalikan (Bennet, 1995: 28).

Sejalan de.ngan saran Gulaato, dkk--, dan dalam usaha me-mutr:s

mata rantai iintuk mencegah terjadinya kecelalcaan khususn-va dalain

proses pembelaj aran penj ls, peneliti berkeinginan melakukan penelitian

tentang, "Kecelakaan dalam Proses Pemhelajaran Penjas di Sekolah

Dasar". SD d4adikan sebagai objek penelittan, karena pada saat di SiJ ini
arjak iluialjiiiariapkaii deirg-r iis^ko icriariinya kecciakaan yarig icbii,
besar ketika mengikut; peiajaran penjas. Kepacia anak harus diajarkan

mencegah risiko itu sedini mungkin agar tidak menjelma menjadi

malapetaka. Hal ini sekaligus menanamkan sikap hidup selamat kepada

anak selagi mereka masih mudah dipengaruhi.
Penelitian ini dilalcu.kan dengan iujuan urrfuk mengetahui jenis-jenis

cedera yang terjadi akibat keceiakaan daiam proses pembelajaran penjas

di SD. Di samping itu, penelitiar. ini dilalukan untuk rnengetahui fal;tcr-
fa}lor penyebab terfadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan cedera

dalam proses pembelajar-an penjas di SD.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

pihak-pihak yang terkait dengan oidang keselamatan, utamanya kepala

sekolah dan guru penjas. lnformasi tersebut diperlukan dalam rangka

menetukan kebijakan yang berhubungan dengan pencegahan kecelakaan

yang dapat menimbulkan cedera dan akibat-akibat lainnya dalam proses

pembelajaran penjas di SD.

METODE PENELITIAII
Penelitian ini nenggunakan populasi guru penjas SD Negeri di

Kabupaten Bantul, yang berjumlah 287 orang. Jumlah sampel yang

digunakan sebanyak lima puluh orang yang diambil secara acak (ranaom

sampling) dari populasi (Mantra, 1989: 155). Jumlah sampel ini
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dipandang representatit karena sudah sesuai dengan pendapat Suharsimi
(1993: 107) yang menlntakan jika jumlah subjek kurang dari seratus
diarrbil semu4 tetapi jika jmlah subjek Uesar dapat diambil 10%-15%
atau 20o/o-25% atau lebih.

Dengan berpatokan pada angka l5%, jika anggota populasi
heriumlah 287 orans- iumlah samnei vang h2n15 eda tidak boleh hrang
dari 43 orang (pembulatan dari 43,05). Oleh karena itu, jumlatr lima
puluh orang merupakan jumlah yang sudah melebihi batas normatif. Jadi,
itrrnl:lT sgmne! lirnq nrrhrl. n-q-o i+., r{inon'lonc -rr{oh .o^.-anfo+if.r!ga lJ*ter v!c:6 i.- uiFatu&i6 DUi.Ei itiii?-liiinaii,

karena menggunakan patokan 17,42o/o.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dilahrkan unt':k mengetehui nilai variabel
mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen), tanpa membuat
perban<iingan arau menghubungkan beberapa variabei (sueiyono. 200+ :

ll). Dalam penelitian ini hanya ada satu variabel ya-ng diteliti, yaitu:
kecelakaan (cedera).

lnstrumen yang digunakan untuk mengumpulkan dztz adalah b;rtir-
butir pertanyaan yang tersusun dalam suatu angket. Pertanyaan-
pertanyaan yang membangun angket tersebut berjumiah 45 butir. Setiap
butir pertanyaan disertai dengan dua aii.crnatif jawaban, yaitu: "Ya" dan
"Tidak". Setiap jawaban "Ya" mendapat skor 1, sedangkar, jawaban
"Tidak" mendapat skor 0.

Angket disusun melalui langkah-langkah yang dianjurkan oleh
Suharsimi (1990: 178), yaitu: (1) mengidentifikasikan variabel, (2)
menjabarkan variabel menjadi subvariabel, (3) menentukan indikator dari
setiap variabel, (4) menguraikan setiap indikator ke dalam deskriptor, (5)
merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen, dan (6)
melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata
pengantar.

Karena ini merupakan angket buatan sendiri, uji coba merupakan
tahapan yang harus dilalui setelah langkah-langkah di atas terpenuh
semua dalam rangka mendapatkan instrumen yang baik, dalam arti sahih
dan andal, subjek yang dijadikan sampel untuk uji coba terdiri,atas guru-
guru penjas SD Negeri berjumlah 25 orang. Mereka ita rnerupakan
' t"''
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sebagian dan populasi yang nantinya tidak diikutsertakm dalarn

penelitian sesungguhnya.

Untuk mengetahui kesahihan dan keandalan butir inskumen yang

diujicobakan digunakan analisis kesahihan butir dan teknik Alpha
Cronbach dengan menggunakan jasa program SPS-2000 edisi Soetrisno

Hadi- Hasil anaiisis rncprlnjr;lq[2n ke-45 buhr peita'iyaar yang'lisusur:
semuanya sahih, sedangkan dari anaiisis dengan telinik Aipha Cronbach

oiperoieh rt, : 0,985, p : 0,000 yang berarti butir-butir instrumen tersebut

:rda!.
Meiode yiang dtgunakan tialalrt perlelitian ini adaiah inetodc sur"'ai

dengan teknik arrgket. Berkaitan tlengiiti hal ini, peneliti metnberikan

angket k-epada lima puluh orang guru penjas SD untuk mengetahui

macam cedera dan pcnycbabnya dalam kurun waktu lima tahun terakhrr.

Fenciiri menggunakan tekni-'- anaiists desKnptll loantltatlf dengan

persentase unruk nenganalisis data penelitian -vang terkumpul. Acapun

iangkah-langkahnya mengikuti pendapat Suharsimi (1990: 348)' yaitu:

(1) menjumlahkan skor jawaban responden, (2) membandingkan jumiah

skor jawaban responden dengan skor vang diharapkan, dan (3) membuat

persentase.

HASIL PENELITI,,"^i{ i}A,\ PEMBAHASAN
Setel:h data penelitian terkumpul dilakukan analisis dengan

menggunakan teknik anaiisis deskriptif kuantitatif dengan persentase.

Adapun langkah-langkah analisisnya seperti yang sudah dijelaskan pada

bagian teknik analisis data. Hasil analisis data disajikan pada tabel 1

sampai dengan tabel 9.

Tabel 1. Tabulasi Akibat Kecelakaan

NO. AKIBAT
KECELAKAAI.i

FREKUENSI PERSENTASE

C:Cera ringan 165 I, 27,5

2 Cedera sedalg 23 5,8

3. Cedera berat 89 29,7
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Dari tabel 1 diperoleh informasi batrwa cedera akibat kecelakaan
dalam proses pembelajaran penjas sebagian besar berupa cedera ringan.
Cedera berat justru lebih sering terjadi d"rip"d" cedera sedang. Untuk
cedera ringan ada 12 pertanyaan yang hams dijawab oleh 50 oftrng
responden. Dari kemungkinan 600 frekuensi/kejadian terryrata ada 165
frekuensi/ke-iadian. Jika dipersentase meniadi 27.5 persen.

Untuk ce<iera sedang dan cedera berat, masing-masing ada 8
pertanyaan dan 6 pertanyaan yang harus dijawab oleh 50 orang
resronde.n. Dan ke.rnunsHnan 4O0 fie.krrensi&eiadian ade )7' _ -r - --- --__

frek-uensilkejadian atau 5,8 persen untuk cedera sedang, sedangkan dari
kemungkinan 300 frekuensi,'kejadian ada 89 frekuensiikej adian atau 29,7
persen unfuk cedera berat.

iaoei z. ab uiirsi .Pcrr vebab Krlsc iiiii.iir-l

NO. PET{YEBAB
KECELAKAAN

FREKUENSI PERSENTASE

Faktor manusia 182 40.4
2. Faktor linekunean r4s 29

Dari tabel 2 ditunjukkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan
yang dapat menimbulkan cedera dalam proses pembeiajaran penjas lebih
didominasi oleh faktor manusia daripada faktor lingkungan. Untuk faktcr
manusia disediakan 9 pertanyaan, sedangkan untuk faktor lingkungan
disediakan 10 pertanyaan yang masing-masing harus dijawab oleh 50
orang responden. Dari kemungkinan 450 frekuensi/kejadian ada lg2
frekuensilkejadian atau 40,4 persen untuk faklor manusi4 sedangkan dari
kemungkinan 500 frekuensilkejadian ada r45 frekuensilkejadian atau 29
persen untrrk faktor lingkungan.
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abel 3. Tabulasi Macam Cedera

NO. CEDERA RINGAI\ FREKUENSI PERSANTASE

1. Memar 44 17,6

2. Lecet 73 8.7
3. Krarn 27 tx

4+ Pin 21

Tabel 3 menunj'.;kkan sebagian besar macarn ceriera inzz:t yzz
ferierli rlclam nr cpc namhalair-rn -o-ioc alolch lenei Ao.-t- --i

liekuensi,'liejadian atau 48.7 persen. Urutan macaln ccds-" ruS=:
berikutnya adalah pingsan dengan 21 frel-uensi4iejadian atau ll pei->::-

kram densan 27 frekuensifteiadian atau 18 nersen drn memar driigar t'
frekuensi&ej adian atau I 7,6 persen.

Tabei 4. Tabuiasi iviacam Cedera Sedang
I

I CEDERA SEDANG I rnrxulitst I

' DEDCT\.-T 1(t
t MUL-

i

Disiokasi

Macam cedera sedang yang terjadi i;l:un proses pembelaja:-z:
penjas relatif rendah. Hal itu ditunjukkan oleh tabel -1 1z:g
menginformasikan bahwa dislokasi hanya ada 9 frekuensi/kejariian aral 9

persen, sprain ada 9 frekuensi/kejadian atau 6 persen, bahl.:a srrar
hanya ada 5 frekuensi/kejadian atau 3,3 persen. Meskipun iemikia-,,
sekccil apa pLi cedera itu tetap harus dihindari semaksimal mungkin.

Tabel5. Tabulasi Macam Cedera Berat

NO. CEDERA BERAT FREKUENSI PERSNiTASE

Perdarahan 62 31
a Fraktur 27 27

Dibandingkan cedera sedang,
frekuensi dan persentasenya. Tabel

cedera berat relatif lebrh banlzk
5 menunjukkarr perdarahan ada 62
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frekuensilkejadian atau 3l persen, sedangkan faktff ada 27

frekuensi/kejadian atau 27 persen.

Tabt

NO.

6. Tabulasr Penyebab Kece

FAKTOR MANUSIA

lakaan dan f'akl

FREKUENSI

Manusla 
,

PERSENTASE

I Fisiolosis 72 36

2 Psikolosis 31 31

I e l(^oiot I ro I 5?1 |
i i. i Jvi;.ii

Dari tabel 6 diperoleh informasi bahwa penyebab kecelakaan yang

dapat menimbulkan cedera" dari faldor manusia" aspek sosial lebih

banyak berperan dengan 79 frekuensi/kejadian atzu 52,7 persen daripada

aspeK lislologrs dengan 72 AekuensVlreladtan atau S6 persen dan asoelc

psikologis dengan 31 frekuensi/ kejadian atau 31 persen.

Tabe 7. Tabulasi Penyebab Kecelakaan dan Faktor

NO. FAKTOR
LINGKUNGAN

FREKUENSI PERSENTASE

I Alat dan Fasilitas 82 4t
2. Cuaca 6 6

3. Kepemimpinan 22 22

4. Peraturan 35 35

Tabel 7 menunjukkan alat dan fasilitas mergadi penyebab utama

terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan cedera dalam proses

pembelajaran penjas dengan 82 frekuensilkejadian atau 41 persen. Urutan
berikutnya adalah peraturan dengan 35 frekuensi/kejadian atau 35 perssn,

kepemimplnan Cenga.rr 22 frekuensi/ kejadian atzu 22 perse& dan yang

terakhir cuaca dengan 6 frekuensi/kejadian atau 6 persen.
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Tabel8. Tabulasi Macam dan Irtak Cedera

NO. PEJ.{YEBAB CEDERA FREKUENSI PERSENTASE

I Memar di bagian keoala 4 8
2 Iv{enrar di bagian muka 5 10
J. Memer rli heoirn hqdn.

i " I ""'-' *^ "-b'*"
I ,<. j Merar di bagian
I K I t a^ar ,:; L..^;^- 

-,,1,^
I i i ecei rir hocia- Ia-

E. i Lecet cii baeian

i 9. i Lu_anidibagianpaiu

| ,, I 1A
i--i_La_i

- 
--------l

_!L _ __)
i 9. i 5r_ani cii bagianpaira i i0 I 2r, i

Ito lKramrii baeianberis i re!__,__+__:
I I l. i i\.ram dr haglan perul I l0 I 20 Iv'
I l- i9rrroc'r I al I ^1 

l'-*l.^i^- -::...'....._
, i -. rai iiii (]i Liatsi;t uaai Fdia , I ,, :

-_
i

al
: I ', . ri! titr tt!

i t+ I .crrali di. ' Qrr.rr- /l; hac'"-.ar.^.t haf,c Ivr r,LAr4.

15. I Strain di bagian otot lensan
di basian sendi luh-rt

19. D lokas sendi bahu 2 4

2Q, Dislokasi ibu jari 7 t4
21 Perdarahan di bagian tenean 19 38
22. Perdarahan di bagian kepara '1 t4
IJ Perdarahan di baeian muka 8 l6
24. Perdar:han d basian kaki 28 56
25. Patah hrlane kennp ll 22
26 Patah 16 32

Tabel 8 menunjukkan secara lebih rinci cedera yang paling banyak
te{adi adalah lecet pada bagian tungkai dengan 41 frekuensi/kejadian
atau 82 persen, disusul perdarahan pada bagian kaki dengan 28
frekuensi&ejadian atau 56 persen, dan lecet pada bagian lengan dengan
22 frekuensi/kejadian ztalr) 44 persen. Unhrk cedera yang paling sedikit
terjadi aCalah strain t tot paira dan otot lengan,. masing-masing ada 1

frekuensi/kejadian atau 2 persen.
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PENTTEBABCEDERA I rnnxurwst

3. lKelelahn

8. I Terbebani

10. I Alat rusak
I l. I Alat tidak standar 11 | .>,,r

Tabel 9 menunjukkan secara lebih rinci penyebab cedera yang
tegadi dalam proses-pembelajaran penjas. rioat memperhatikan guri
dengan 34 frekuensil kejadian atau 6g percen, gangguan teman dengan 33
frekuens::&ejadian atau,66 persen, iup*g* yang rusak dengan 2g
frekuensi/kejadian atau 5,5 persen, dan peratrrr', yang tidak dilaksanakan
9:ng* baik dengan 26. &ekuensi/kejaaian atau 5i persen merupakan
faktor.yang paling sering menimbulkan kecerakaan. repanasan aan
kedinginair menjadi faktor yang pating jarang menimbulkan kecelakaan.
Masing-masing hanya ada 3 frekuensi*":udi 

"tau 
Of"oen.---
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- - Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar cedera yang te{adi

dalam plosl pembelajaran penjas di sD boup" lecet-lecet paoatungkai
dan perdarahan pada kaki. Hal ini tidak teriepas dari kefiasaan para
siswa sD, lebrh-lebih di cies4 yang lebih r"m,g tanpa aras kaki iada
l:4tu mengik-uti pelajaran penjas. Mereka bermaln ,"putuoia bola voli,
kasfi, afarr mela-kr;kan al.-tivita.q olahraga larnn;-a di s._,k-1-lah dengan k*:i
telanjang, tanpa menghiraukan bahaya lang dapat menimpa ciirinya.

Kondisi iru diperparah lagi dengan ketersediaan alat dan fasilitas
pendr-rkung p:'oses penbelajaran penjcs ;'ang lidak baik. sesr':i dcngan
hesil analisis riata diperoleh keterangan bahwa koniisi lapangan yang
rusali nienduduki peringkat ketiga penycbab terjadinya kecelaliaan atau
cedera dalam proses pernbelajaran penjas di SD.

- Dan biodata yang diisikan oleh responden didapat informasi bahwa
h'nmpir semua SD ridak ada yang nemiiiki aiar cian iasiiiras oiaiuaga
sendiri secara lengkap. s.*a?inv. memiliki pun kuaiitas dan
kuantitasnya sangat iauh dari memadai. SD yang tidai memiliki fasilitas
olahraga sama sekali dari hanya memiliki beberapa alat olahrag4 untuk
pelaksanaan penjas terpai'sa nenumpang paaa so tetangga secara
bersama-sirma. Keadaan seperti ini tidak jarang tcrjadi aan uatrtan
dilakukan oleh sD-SD yang mungkin kondrsinyaiautr teuiir uait tagr.

Dengan demikian, kesemrawutan dalam pelaksanaan perr;rs
mempunyai andil yang sangat besar bagi terjadinya cedera. Bagaimana
para siswa dapat berkc,isentrasi penuh dalam mengikuti proses
pembelajaran penjas kalau suasananya gaduh menjurus k*uu, karena
mereka berada dalam saru iempat secara ber"arna-iama dalam;iumlah
yang besar. Ini sangat relevan dengan hasil analisis 4af" V*g
mengatakan bahwa tidak adanya perhatian siswa terhadap penjelasan
gT., dalam proses pembelajaran penjas menjadi penyeuau utama
terjadinya cedera.

Menurut klasifikasiny4 lecet termasuk cedera ringan sedangkan
perdarahan termasuk cedera berat. sekecil apa pun, cedera tidak dlapat
dipandang enteng dan ssdap.t mungkin irarus oitrinoari, ka.ena cedera
dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh. Jikarau seorang siswa
mengalami cedera lecet tumit kaki, misalny4 ta sudah pasti tidak akan
dapat menggerakkan kakinya dengan enak, aparagr *tok berorah- raga.
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Cedera berat, seperti perdarahan yang hebat, di samping membutuhkan
biaya besar untuk perawatanny4 juga dapat berakibat fatal: bagi
pendeiita. .

Beberapa teori mengatakan bahwa kecelakaen yang dapat
rnenimbulkan terjadinya cedera disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faltor
uran:sia dan ftL+,or lrngkr:ngan yaag be.nnte.rak-ci secao di"arlis. Oleh
sebab ihq untuk menghindari kecelakaan yang dapat mengakibatkan
cedera hubungan mata rantai kedua faktor tersebut harus diputus.
I rrrnryor L^l6L €'^^L {o+^^; ---^-'-n lonnn^on -'F' ,14- -;.."^ ho-'aLsYqttbqr uvrwil r qr4 lvsyr pvtrfliisrrq rsyq1f;4r, 6d s l.4r rrJ rr 5 trd a

ekstra hati-hati dan berkonsentrasi finggi pada waktu menggunakan
lapaiigan tersebut. Siswa yang mengalami stress atau sedang sakit
sebaiknya tidak usah diikutsertakan dalan proses pembelajaran penjas.
Jika tidak ada interaksi yang dinamis antara fbktor manusia dan faklor
iingkungan. keceiakaan yang dapat meneakibarkan ce<iera riciak akan
terjadi.

KESIMPUI,AN DAI\ SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Cedera yang te{adi akibat kecelakaa'-' dalam proses pembelajaran

penjas di SD sebagian besar berupa lecet pada tungkai dan
perdarahan pada kaki.

2. Kecelakaan yang dapat menimbulkan cedera yang terjadi dalarn
proses pembelajaran penjas di SD pada umumnya disebabkan oleh
tidak adanya perhatian siswa pada waktu dijelaskan oleh guru dan
kondisi lapangan yang tidak baik.

Sehubungan dengan hasil penelitian seperti tersebut di atas, peneliti
menyarankan kepada para guru penjas SD agar segera rrnengambil

langkahJangkah antisipasif untuk menanggulangi terjadinya kecelakaan
yang dapat menimbulkan ceder4 sebagai berikut:
1. Mengusulkan kepada Pemda melalui kepala sekolah unhrk

mengusahakan tersedianya alat danr fasilitas olalrraga'yang memadai
baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
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2. Menyelenggarakan semacam sarasehan bagi guru-grrru penjas SD
untuk menyamakan persepsi tentang kecelakaan olahraga dan usaha-
usaha penanggulangannya.

3. Memberikan teladan yang baik dalam hal disiplin dan tanggung
jawab kepada para siswa, karena kedisiplinan dan tanggung jawab
iltentpuilal pdzLLt y-dlrt' sarigai besar bagi tvtt:rpLUrya kcsciiflaiair
dalan scgala hal.
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