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Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang
agar tercapainya hasil belajar yang optimal. Kelengkapan sarana dan
prasarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan besar sekali
manfaatnya bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran dapat berjalan
lancar serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Asdep Ordik
(Asisten Deputi Olahraga Pendidikan) Deputi Pemberdayaan Olahraga,
Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora) Republik
Indonesia membuat PDPJOI (Pangkalan Data Pendidikan Jasmani dan
Olahraga Indonesia) untuk mengukur kemajuan bidang pendidikan
jasmani dan olahraga di Indonesia. PDPJOI mendata 4 aspek penunjang
kemajuan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu: (1) Ketersediaan
sarana dan prasarana, (2) Ketersediaan tenaga pelaksana, (3) Hasil kerja
kurun 1 tahun, dan (4) Prestasi dan penghargaan 1 tahun terakhir.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi saranaprasarana penjasor sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ada di
Kecamatan Lenteng, agar masyarakat atau pembaca dapat mengetahui
kemajuan pendidikan jasmani dan olahraga di daerah Lenteng.
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan menggunakan instrumen PDPJOI 2011. Subyek dalam penelitian
ini adalah 9 Sekolah Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Lenteng, yaitu
SDN Cangkreng I, SDN Daramista II, SDN Ellak Daya I, SDN Limbung
Timur, SDN Banareseb Timur I, SDN Lenteng Timur I, SDN Ellak Laok IV,
SDN Daramista I, SDN Ellak laok l,
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan
bahwa aspek ketersediaan sarana dan prasarana memperoleh nilai ratarata 110 dengan kategori “C”, aspek ketersediaan tenaga pelaksana
memperoleh nilai rata-rata 168 dengan kategori “B”, aspek hasil kerja
kurun 1 tahun memperoleh nilai rata-rata 216 kategori “B”, aspek prestasi
dan penghargaan 1 tahun terakhir memperoleh nilai rata-rata 103 kategori
“C”, dan kondisi tingkat kemajuan pendidikan jasmani di SDN Sekecamtan tenteng memperoleh kategori cukup dengan jumlah total nilai
597. Meski tergolong cukup, kondisi pendidikan jasmani di Kecamatan
Lenteng perlu ditingkatkan lagi, khususnya pada aspek sarana dan
prasarana.
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