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ABSTRAK 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana 

pendidikan jasmani SD Swasta se-Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo 

yang meliputi ada tidaknya sarana dan prasarana pendidikan jasmani, jumlah, 

kondisi, dan status kepemilikan. 

      Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SD Swasta yang ada di 

Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah 9 sekolah. Tempat 

penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Lendah. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan cara survei menggunakan lembar observasi, dimana 

hasil penelitian langsung dicatat dalam lembar observasi tersebut. Adapun teknik 

analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

      Hasil penelitian tentang keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani SD 

Swasta se-Kecamatan Lendah, diketahui sebagai berikut: jumlah peralatan 

mencapai 472 buah, perkakas mencapai 50 buah dan fasilitas mencapai 27 buah. 

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani berupa peralatan yang berstatus 

baik berjumlah 458 buah, rusak 14 buah; kondisi perkakas dengan status baik 

berjumlah 50 buah, rusak 0 buah; sedangkan kondisi fasilitas dengan status baik 

berjumlah 27 buah, rusak 0 buah. Status kepemilikan sarana dan prasarana 

pendidikan jasmani yang berupa peralatan dan perkakas adalah milik sendiri, tidak 

ada yang meminjam ataupun menyewa; sedangkan status kepemilikan fasilitas 

dengan jumlah 14 buah adalah milik sendiri, 13 buah meminjam, sedangkan 

menyewa 0 buah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani SD Swasta se-Kecamatan 

Lendah belum sesuai dengan Badan Nasional Standar Pendidikan, hal itu dapat 

dilihat dari sejumlah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di setiap sekolah. 
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