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Abstrak: Latar belakang penelitian ini adalah masih belum adanya pelaksanaan pemanfaatan sarana dan 

prasarana dan tingkat kepuasan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal untuk peningkatan kesegaran 

jasmani dan olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sarana prasarana dan tingkat kepuasan 

peserta didik terhadap sarana dan prasarana. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 

survei menggunakan instrumen lembar observasi dan angket. Lembar observasi disebar dengan sasaran guru 

Penjasorkes di setiap sekolahnya. Adapun populasi penelitian untuk angket  berjumlah 2.894 peserta didik, 

sedangkan sampel yang diambil secara cluster random sampling sebanyak 178 peserta didik yang merupakan 

satu kelas perwakilan kelas VIII dari setiap sekolahnya. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik 

deskriptif yang merupakan proses  penggambaran penelitian yang disajikan dalam bentuk mengklasifikasikan 

jenis dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi sarana prasarana pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan di SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdapat 5 

SMP/Sederajat yang termasuk dalam kategori sangat ideal yakni SMPN 1 Cisaat, SMP Islam Al-Hidayah, MTs 

Yasti 1 Cisaat,  SMP Daarul Falaah dan SMP Islam Al-Anhar dengan persentase 100%, dan terdapat 1 kategori 

cukup ideal yakni SMP PGRI Cisaat dengan persentase 53,12%. Untuk prasarana berupa tempat 

bermain/berolahraga terdapat 2 SMP/Sederajat yang termasuk dalam persentase kategori sangat kurang ideal 

yakni SMPN 1 Cisaat dengan persentase 20,25% dan SMP Daarul Falaah dengan persentase 13,72%, untuk 

kategori kurang ideal terdapat 2 SMP/Sederajat yakni SMP Islam Al-Hidayah dengan persentase 27% dan MTs 

1 Yasti Cisaat dengan persentase 23,95%, dan untuk kategori cukup ideal terdapat 2 SMP/Sederajat yakni SMP 

Islam Al-Anhar dengan persentase  41,6% dan SMP PGRI Cisaat dengan persentase 45%. Sedangkan hasil 

penelitian tingkat kepuasan peserta didik terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan di SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi menunjukan bahwa berada pada 

kategori Sangat Puas 16,8%, kategori Puas 38,8%, kategori Cukup Puas 26,3%, kategori Tidak Puas 13%, dan 

kategori Sangat Tidak Puas 5,3 % dari total 178 peserta didik.  

 
Kata kunci: Kondisi Sarana Prasarana, Tingkat Kepuasan  Peserta Didik. 

 
Abstract: The background of this research is still the lack of implementation of the utilization of infrastructure 

and the level of satisfaction of the existing infrastructure to the maximum to increase physical fitness and 

exercise. This study aims to determine the condition of the infrastructure and the level of satisfaction of learners 

towards infrastructure. This research is descriptive quantitative survey methods using instruments of 

observation sheets and questionnaires. Observation sheet distributed to target penjasorkes teachers in each 

school. The study population for the questionnaire amounted to 2,894 learners, whereas samples taken random 

cluster sampling of 178 students who constitute one class VIII class representatives from each school. The 

results showed that the infrastructure conditions of physical education, sports and health in junior /equal se-

Region Cisaat Sukabumi there are 5 junior / equal are included in the category of very ideal that SMPN 1 

Cisaat, SMP Islam Al-Hidayah, MTs Yasti 1 Cisaat , Falaah Daarul SMP and SMP Islam Al-Anhar with a 

percentage of 100%, and there are quite ideal first category ie SMP PGRI Cisaat by percentage 53.12%. For 

infrastructure such as a playground / sports there are 2 junior / equal included in the category of very less 

percentage that is less than ideal SMPN 1 Cisaat with the percentage of 20,25% and SMP Daarul Falaah with 

the percentage 13,72%, for the category of less than ideal there are 2 junior / ie equal SMP Islam Al-Hidayah 

by 27% and MTs 1 Yasti Cisaat with a percentage of 23,95%, and there are quite ideal for category 2 junior / 

equal the SMP Islam Al-Anhar with a percentage of 41.6% and SMP PGRI Cisaat with the percentage of 45%. 

The research of the level of satisfaction of learners towards infrastructure physical education, sports and health 

in junior / equal se-Cisaat Sukabumi shows that are in the category of Very Satisfied 16,8%, 38,8% Satisfied 

category, category Fairly Satisfied 26,3 %, category Dissatisfied 13%, and the category of Very Dissatisfied 

5,3% of the total of 178 learners. 
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PENDAHULUAN 

Dilatar belakangi oleh pendidikan jasmani yang merupakan bagian yang penting dari 

proses pendidikan, pendidikan jasmani juga wajib dipelajari di sekolah. Pendidikan jasmani 

juga digunakan sebagai alat atau sarana untuk membantu membentuk tumbuh kembang anak 

dengan baik dan sehat serta dapat menampilkan keterampilan sosial dan mengembangkan 

aspek kesehatan, pola hidup sehat, kebugaran jasmani. 

Dalam dunia pendidikan dan penerapan penyampaian materi pelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran yang baik dan optimal diperlukan tenaga ahli (guru) yang 

kompeten dan profesional. Perangkat kurikulum yang baik yang juga didukung oleh sarana 

dan prasarana yang mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar yang efektif, akan 

tetapi apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka mustahil hal 

tersebut dapat berhasil sesuai yang diharapkan.  

Sarana prasarana dan tingkat kepuasan peserta didik terhadap sarana dan prasarana 

penjasorkes  yang ada pada daerah yang akan diteliti pada penelitian ini memungkinkan 

untuk diteliti karena masih belum adanya pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana dan 

tingkat kepuasan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal untuk peningkatan 

kesegaran jasmani dan olahraga.  

Maka peneliti ingin melakukan survei kondisi sarana prasarana dan tingkat kepuasan peserta 

didik terhadap sarana dan prasarana pada penjasorkes di SMP/Sederajat se- Kecamatan 

Cisaat Kabupaten Sukabumi Tahun Ajaran 2017/2018  yang mana untuk tingkat kepuasan 

peserta didik hanya Kelas VIII saja yang akan dilibatkan dalam penelitian agar tersusunnya 

data yang nyata dan faktual guna memberikan manfaat kepada pihak sekolah dan peserta 

didik itu sendiri agar bisa memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam melengkapi 

kebutuhan penjasorkes. Keberhasilan sekolah dalam menciptakan kualitas pendidikan yang 

baik sudah tentu perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan memadai secara 

optimal. Dengan demikian peneliti bermaksud mengkaji secara ilmiah melalui penelitian 

dengan judul “Survei Kondisi Sarana Prasarana dan Tingkat Kepuasan Peserta Didik 

Terhadap Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat 

Kabupaten Sukabumi Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

Pengertian Pendidikan Jasmani 

Menurut Giri Wiranto (2015, 2)  “Pendidikan jasmani adalah suatu bentuk pendidikan 

yang tersusun secara sistematis dan terarah melalui aktivitas jasmani yang didalamnya 

memuat unsur kognitif, afektif dan psikomotor dalam rangka meningkatkan individu secara 

utuh. Lebih lanjut Agung Widodo & M. Thariq Aziz (2018: 49) menyatakan bahwa 

pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah pendidikan untuk jasmani dan pendidikan 

melalui aktivitas jasmani. Melalui pendidikan jasmani inilah diharapkan siswa mampu 

memperoleh pengalaman dalam hal sikap, pemikiran yang sportif, jujur, saling berbagi, 

disiplin maupun tanggung jawab.” Hal ini juga tidak terlepas dari tiga aspek yang 

mempengaruhi dan berperanan penting yaitu psikomotor, kognitif dan afektif agar diharapkan 

mampu menciptakan fisik yang baik dan sehat sebagai faktor pendukung yang tidak bisa 

lepas dari bagian manusia yang biasa kita sebut dengan jiwa (psikis). 

 

Tujuan Pendidikan Jasmani 

Menurut Bucher dalam Adang Suherman (2009: 7) Tujuan Pendidikan Jasmani adalah: 

1. Perkembangan fisik 

2. Perkembangan gerak 

3. Perkembangan mental 
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4. Perkembangan sosial 

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina 

sekaligus mengembangkan potensi anak, baik dalam aspek fisik, gerak, mental, sosial, 

emosional dan moral. 

 

Pengertian Olahraga 

Olahraga menurut Badan Pembina Olahraga Profesional (dalam Dini Rosdiani, 2012: 

61) “Olahraga adalah bentuk-bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, 

perlombaan dan kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh rekreasi, 

kemenangan dan prestasi optimal”. Menurut Stahl et al in Leonor, Pablo (2009: 300) “Sports 

facilities were major factors in the use of these facilities and subsequent participation in 

physical activity”.  Fasilitas olahraga merupakan faktor utama dalam penggunaan fasilitas ini 

dan partisipasi berikutnya dalam aktivitas fisik. (Stahl et al in Leonor, Pablo. 2009: 300). 

Melakukan kegiatan olahraga jasmani bertujuan untuk memelihara kesehatan dan 

memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan olahraga dalam perkembangannya dapat dilakukan 

sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan prestasi, melalui aktivitas olahraga dapat membantu pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi untuk mengatasi kekurangan yang di alami serta memahami nilai-nilai 

kehidupan yang sangat berharga. 

 

Pengertian Sarana dan Prasarana 

Sarana 

Objek yang bisa bergerak atau dapat dipindahkan dengan mudah yang dibutuhkan 

untuk membantu, menunjang, mempermudah dan mempercepat maksud atau aktivitas kepada 

tujuannya.  Menurut Arman (2014: 2), mengartikan bahwa sarana adalah “Merupakan segala 

sesuatu yang sifatnya tidak permanen, dapat dibawa kemana-mana atau dipindahkan dari satu 

tempat ke tampat yang lain”. Lebih lanjut Agung Widodo & Titis Nurina (2016: 3) 

Menyatakan bahwa sarana penjasorkes merupakan peralatan yang mendukung kegiatan 

pembelajaran pendidikan jasmani yang sifatnya dinamis dapat berpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa sarana adalah objek yang bisa 

bergerak atau dapat dipindahkan dengan mudah yang dibutuhkan untuk membantu, 

menunjang, mempermudah dan mempercepat maksud atau aktivitas kepada tujuannya. 

 

Prasarana 

Objek atau benda mati baik bersifat permanen yang sulit bahkan bersifat tidak bisa 

dipindahkan yang dibutuhkan untuk membantu, menunjang, mempermudah dan 

mempercepat maksud atau aktivitas kepada tujuannya. Menurut Soepartono dalam Wahyu 

Ardiansyah (2012: 11) “Prasarana berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang 

terselenggaranya suatu proses olahraga dan diidentifikasikan sebagai sesuatu yang 

mempermudah atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif  permanen”. 

 

Standar sarana dan prasarana  

Mengenai standar sarana dan prasarana tempat bermain dan olahraga di sekolah 

menengah pertama menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2007. 

 

Pengertian Kepuasan 

Kepuasan pelanggan itu akan terwujud melalui hubungan positif antara harapan 

pelanggan terhadap kualitas/kinerja sebuah produk yang diberikan oleh produsen. Semakin 

besar kualitas/kinerja produk yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan, akan semakin 
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besar pula kepuasan pelanggannya. Menurut (Diana Rahmawati, 2013: 54) “Kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan baik itu perasaan senang maupun kecewa yang dimiliki 

pelanggan setelah membandingkan antara harapan dengan hasil yang diperoleh setelah 

menggunakan suatu produk/jasa”.  

Menurut Fornell 1992, Fornell et al. 1996 in Anders Gustafsson, Michael D.Johnson, 

& Inger Roos (2006: 210) “This overall satisfaction has a strong positive effect on customer 

loyalty intentions across a wide range of product and service categories”. “Kepuasan 

keseluruhan ini memiliki yang kuat efek positif pada niat loyalitas pelanggan secara luas 

berbagai kategori produk dan layanan” (Fornell 1992, Fornell et al. 1996 in Anders 

Gustafsson, Michael D.Johnson, & Inger Roos, 2006: 210). 

 

Mengukur Kepuasan 

Instrumen atau alat ukur kepuasan ini harus benar-benar dapat mengukur dengan tepat 

persepsi atau peserta didik tersebut melalui dimensi-dimensi kualitas pelayanan terdiri dari 

lima dimensi yaitu Reliability (keandalan), Responsiveness (ketanggapan), Confidence 

(keyakinan), Emphaty (empati), dan Tangibles (berwujud). Alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur kepuasan siswa adalah tes yang berupa angket. Hasil dari 

instrumen pengukur kepuasan siswa untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta didik 

terhadap pelayanan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak sekolah. Data yang 

diperoleh dari hasil angket/kuesioner kinerja pelayanan yang diberikan sekolah dibandingkan 

dengan harapan atau persepsi siswa terhadap kualitas yang diharapkan. Jika kinerja pelayanan 

sekolah lebih besar dari harapan maka siswa akan sangat puas, jika kinerja pelayanan yang 

diberikan sama dengan harapan siswa maka siswa akan merasa puas, dan jika pelayanan yang 

diberikan di bawah harapan siswa maka siswa akan merasa tidak puas. 

 

Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Pelayanan dan kepuasan pelanggan maka dihasilkan faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan Menurut Freddy Rangkuti dalam Achmad Setyo Cahyo (2016: 11) 

adalah:  

1. Faktor keandalan (reliability) 

2. Faktor ketanggapan (responsiveness) 

3. Faktor keyakinan (confidence) 

4. Faktor empati (emphaty) 

5. Faktor berwujud (tangible

 

METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dalam penelitian yang bersifat 

deskriptif kuantitatif dengan persentase yang merupakan  proses penggambaran penelitian 

dengan metode survei dan teknik penggumpulan data untuk kondisi sarana dan prasarana 

penjasorkes menggunakan lembar observasi dan tingkat kepuasan peserta didik terhadap  

sarana dan prasarana pada penjasorkes menggunakan angket. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Cluster Ramdom Sampling yaitu siswa kelas VIII di SMP/Sederajat se-

Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan jumlah sebanyak 178 peserta didik. 

Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi  diolah dengan rumus prosentase: 

 
(Sumber: Andre Tri Pratomo, 2013: 374) 
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Perhitungan data kondisi sarana dan prasarana menggunakan lembar observasi dan 

perhitungan data tingkat kepuasan peserta didik menggunakan angket dan menggunakan 

program Microsoft Excel dan SPSS  21.0 dari 26 pertanyaan yang diberikan oleh 178 

responden peserta didik SMP/Sederajat se- Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Tahun 

Ajaran 2017/2018. 

Menggunakan standar prosentase penilaian sarana dan prasarana dengan 5 kategori 

yaitu Sangat Ideal, ideal, cukup ideal, kurang ideal dan sangat kurang ideal, dan angket yang 

telah disesuaikan dengan tingkat kepuasan peserta didik terhadap sarana dan prasarana pada 

penjasorkes dengan memperhatikan penilaian terdiri dari aspek Keandalan (Reliability), 

Ketanggapan (Respon- siveness), Keyakinan (Confidence), Empati (Emphaty), Berwujud 

(Tangible) dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS  21.0 dari 26 

pertanyaan yang diberikan oleh 178 responden peserta didik SMP/Sederajat se-Kecamatan 

Cisaat Kabupaten Sukabumi Tahun Ajaran 2017/2018 di dapatkan nilai rata-rata 102 dan 

nilai standar deviasi 12,55, hasil perolehan mean dan standar deviasi tersebut kemudian 

dimasukan ke dalam kategori penilaian skor. Pengkategorian disusun dengan 5 kategori yaitu 

dengan kategori sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas dan 

mencari kelas interval, selanjutnya menghitung frekuensi dengan mencari batas atas 

kemudian menghitung persentase responden yang masuk pada kategori tertentu disetiap 

aspek sebagai berikut: 

 
(Sumber: Mia Kusumawati, 2015: 131) 

Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018, lokasi penelitian 

ini di SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. 

Sampel ditentukan menggunakan Cluster Ramdom Sampling yaitu sebanyak 178 peserta 

didik. 

HASIL PENELITIAN 

1. Rekapitulasi hasil perhitungan kondisi sarana dan prasarana penjasorkes pada 

SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Tahun Ajaran 2017/2018. 

 
Rincian kondisi sarana dan prasarana penjasorkes pada SMP/Sederajat se-

Kecamatan Cisaat Tahun Ajaran 2017/2018: 

a. Rerata prosentase kondisi sarana dan prasarana untuk SMPN 1 Cisaat sebesar 100% atau 

dalam kategori sangat ideal. 

b. Rerata prosentase kondisi sarana dan prasarana untuk SMP Islam Al-hidayah sebesar 

100% atau dalam kategori sangat ideal. 

c. Rerata prosentase kondisi sarana dan prasarana untuk MTs Yasti 1 Cisaat sebesar 100% 

atau dalam kategori sangat ideal. 

d. Rerata prosentase kondisi sarana dan prasarana untuk SMP Daarul Falaah sebesar 100% 

atau dalam kategori sangat ideal. 
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e. Rerata prosentase kondisi sarana dan prasarana untuk SMP Islam Al-anhar sebesar 100% 

atau dalam kategori sangat ideal. 

f. Rerata prosentase kondisi sarana dan prasarana untuk SMP PGRI Cisaat sebesar 53,13% 

atau dalam kategori cukup ideal. 

 

2. Rekapitulasi hasil perhitungan luas tempat bermain/berolahraga kondisi sarana dan 

prasarana. 

 
Rincian Luas Tempat Bermain/Berolahraga: 

a. Rerata prosentase luas tempat bermain/berolahraga untuk SMPN 1 Cisaat sebesar 

20,25% atau dalam kategori sangat kurang ideal. 

b. Rerata prosentase luas tempat bermain/berolahraga untuk SMP Islam Al-hidayah sebesar 

27% atau dalam kategori kurang ideal. 

c. Rerata prosentase luas tempat bermain/berolahraga untuk MTs Yasti 1 Cisaat sebesar 

23,95% atau dalam kategori kurang ideal. 

d. Rerata prosentase luas tempat bermain/berolahraga untuk SMP Daarul Falaah sebesar 

13,72% atau dalam kategori sangat kurang ideal. 

e. Rerata prosentase luas tempat bermain/berolahraga untuk SMP Islam Al-Anhar sebesar 

41,6% atau dalam kategori cukup ideal. 

f. Rerata prosentase luas tempat bermain/berolahraga untuk SMP PGRI Cisaat sebesar 45% 

atau dalam kategori cukup ideal. 

 

3. Rekapitulasi Tingkat Kepuasan Peserta Didik terhadap Sarana dan Prasarana Penjasorkes 

Tahun Ajaran 2017/2018 SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi 

dengan terdiri dari aspek Keandalan (Reliability), Ketanggapan (Respon- siveness), 

Keyakinan (Confidence), Empati (Emphaty), dan Berwujud (Tangible). 

 
Rincian dari aspek Keandalan (Reliability), Ketanggapan (Respon- siveness), 

Keyakinan (Confidence), Empati (Emphaty), dan Berwujud (Tangible) sebagai berikut: 

a. Rerata prosentase sangat puas sebesar 16,8% 

b. Rerata prosentase puas sebesar 38,8% 

c. Rerata prosentase cukup puas sebesar 26,3% 

d. Rerata prosentase tidak puas sebesar 13% 

e. Rerata prosentase sangat tidak puas sebesar 5,3%. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan terdahulu, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulanya yaitu: 

1. Mengenai kondisi sarana dan prasarana Penjasorkes di SMP/Sederajat se-Kecamatan 

Cisaat Kabupaten Sukabumi, terdapat 5 SMP/Sederajat yang termasuk dalam kategori 

sangat ideal yakni SMPN 1 Cisaat, SMP Islam Al-Hidayah, MTs Yasti 1 Cisaat,  SMP 

Daarul Falaah dan SMP Islam Al-Anhar, sedangkan untuk kategori cukup ideal yakni 

SMP PGRI Cisaat  

2. Untuk prasarana berupa tempat bermain/berolahraga terdapat 2 SMP/Sederajat yang 

termasuk dalam persentase kategori sangat kurang kurang ideal yakni SMPN 1 Cisaat 

dan SMP Daarul Falaah, untuk kategori kurang ideal terdapat 2 SMP/Sederajat yakni 

SMP Islam Al-Hidayah dan MTs 1 Yasti Cisaat, dan untuk kategori cukup ideal terdapat 

2 SMP/Sederajat yakni SMP Islam Al-Anhar dan SMP PGRI Cisaat. 

3. Secara keseluruhan mengenai tingkat kepuasan peserta didik terhadap sarana dan 

prasarana penjasorkes di SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, 

berada pada kategori Sangat Puas 16,8%, kategori Puas 38,8%, kategori Cukup Puas 

26,3%, kategori Tidak Puas 13%, dan kategori Sangat Tidak Puas 5,3%. 
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