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SARI 
 

Baharuddin Arsyad. 2009. Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap 
Kompetensi Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara 
tahun 2009 . Skripsi, Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 53 halaman. 
 Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Guru Non 
Penjasorkes Terhadap Kompetensi Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan 
Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kompetensi guru Penjasorkes 
Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru Non Penjasorkes Dabin I 
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 sejumlah 56 orang. Sampel 
dalam penelitian ini adalah guru Non Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo 
Kabupaten Jepara tahun 2009 sejumlah 56 orang. Tehnik sampelnya 
menggunakan tehnik total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah Persepsi 
Guru Non Penjasorkes Terhadap Kompetensi Guru Penjasorkes Dabin I 
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009. Instrumen penelitian 
menggunakan kuesioner. Kuesioner menggunakan 33 butir soal tentang 
Penjasorkes.  Teknik analisa data menggunakan analisa statistik dengan teknik 
deskriptif prosentase. 

 Hasil penelitian menunjukkkan kompetensi guru Penjasorkes di SD Dabin 
I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah baik  79%, cukup 21%, dan 
kurang 0%. Berdasarkan hasil penelitian per kompetensi menunjukkan bahwa : 
(1) Kompetensi kepribadian memiliki prosentase baik 91%, cukup 9%, dan 
kurang 0%; (2) kompetensi paedagogik memiliki prosentase baik 73,21%, cukup 
21,43% dan kurang 5,36%; (3) kompetensi profesional memiliki prosentase baik 
69,64%, cukup 17,86%, dan kurang  12,50%; (4) kompetensi sosial memiliki 
prosentase baik  64,29%, cukup 25%, dan kurang  10,71%.  
 Kesimpulan bahwa kompetensi guru Penjasorkes Non Penjasorkes Dabin I 
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 memiliki kompetensi yang 
baik. 
Saran sebagai berikut : (1) Bagi Guru Penjasorkes agar mempertahankan atau 
meningkatkan kompetensinya sebagai guru Penjasorkes (2) Bagi Kepala Sekolah 
untuk memberikan pembinaan agar guru Penjasorkes dapat meningkatkan 
kompetensinya. (3) Bagi UPT DIKPORA Kecamatan Mlonggo seyogyanya 
mengadakan pembinaan dan pengembangan kompetensi guru Penjasorkes Non 
Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara (4) Bagi peneliti 
yang lain dapat melakukan penelitian serupa dengan kondisi yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam era globalisasi, pemerintah terus melakukan kebijakan yang 

menyangkut mutu, pemerataan sistem pendidikan nasional. Sebagai realisasisnya 

telah ditetapkan peraturan pemerintah No : 25 tentang otonomi pendidikan , 

khususnya pasal 2 tentang pemerintah pusat menetapkan kewenangan untuk 

menetapkan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan 

kurikulum dan penilaian hasil belajar. 

Bersama dengan terus berlakunya kebijakan pemerintah tersebut, mutu 

pendidikan terus menjadi isu yang hangat dibicarakan terutama pendidikan dasar 

9 tahun khususnya pada jenjang Non Penjasorkes  dan Sekolah Menengah 

Pertama , Karena Sekolah Dasar merupakan suatu lembaga yang mempunyai 

fungsi membina siswa untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dalam wajib 

belajar 9 tahun, maka Sekolah Dasar mempunyai peran yang sangat yang penting. 

Satuan pendidikan Non Penjasorkes hendaknya mampu menciptakan output 

yang dapat diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, karena satuan 

pendidikan  inilah  siswa  dibentuk baik itu Intelgensi  Ouestion (IQ), Sosial 

Question (SQ) maupun Emosional Question (EQ). Sebagai bekal untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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Pendidikan yang bermutu merupakan syarat untuk mewujudkan kehidupan 

bangsa yang maju, modern, dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan 

pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, 

modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan 

praktek pendidikan yang bermutu.  

Sementara itu, pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan 

guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera, dan bermartabat. 

Tujuan utama diterapkannya program sertifikasi guru termasuk terhadap guru 

Pendidikan Jasmani adalah meningkatkan kualitas guru sehingga kualitas 

pendidikan semakin meningkat. 

Sikap guru yang profesional akan mempengaruhi keberhasilan dalam tugas 

proses belajar mengajar. Ini sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dengan 

berbagai kemajuanya khususnya kemajuan ilmu dan teknologi yang berpengaruh 

terhadap kemajuan pendidikan (Uzer Usman, 2006:1).  

Terlebih dengan keberadaan proses pembelajaran pada tingkat pendidikan 

dasar amat menentukan pencapaian prestasi olah raga. Hal ini menuntut 

ketersediaan guru Pendidikan Jasmani yang memiliki kompetensi memadai. 

Sayangnya sampai saat ini kompetensi guru Penjasorkes masih perlu 

dipertanyakan (Husein Argasasmitra, Suara Merdeka 26 Januari 2005). 

Untuk itu seorang guru harus mampu meningkatkan profesionalismenya 

sebagai seorang pendidik, dan perlu dilakukan berbagai upaya-upaya yang dapat 

meningkatkan profesionalisme guru. Guru sebagai profesional dituntut untuk 

senantiasa meningkatkan kemampuan, wawasan dan kreatifitasnya. 
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Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan setiap upaya pendidikan, agar mengajar efektif guru perlu 

meningkatkan kinerjanya dan kompetensinya sebagai pendidik, kualitas mengajar. 

Pengajaranya hendaknya dilakukan dengan disiplin dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 

Demikian juga dengan keberadaan guru Penjasorkes selama ini sering 

muncul adanya rumor-rumor negatif yang selama ini dapat membebani profesi 

guru penjasorkes, sudah menjadi ”rahasia-umum” bahwa sebagian besar 

masyarakat termasuk diantara sejawat guru bidang studi lain, kurang respek 

terhadap performa dan kinerja guru Penjasorkes. 

Pendidikan Jasmani adalah bagian itegral dari seluruh proses pendidikan 

yang bertujuan untuk perkembangan fisik, mental, emosi dan sosial melalui 

aktifitas jasmani yang telah dipilih untuk mencapai hasil (Bucher, 1983).  

Pendapat dari masyarakat, khususnya dari guru pendidikan formal atau guru 

Non Penjasorkes sangat dibutuhkan oleh guru Penjasorkes guna  peningkatan 

pengetahuan dan profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru adalah 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai pembelajaran yang memiliki syarat minimal seorang yang 

berjiwa Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pendukung dan 

pengemban norma. Tugas yang diemban oleh guru sangatlah tidak mudah karena 

sebagian masa depan dari generasi muda terletak di tangan guru. Bagaimana cara 

guru mengajar saat ini akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa.  

 



4 

4 

Kompetensi (kemampuan) dasar seorang guru Penjasorkes dan Non 

Penjasorkes hampir sama. Dimensi kompetensi profesional guru yang terkait 

langsung dengan pembelajaran antara lain menguasai landasan pendidikan, 

menguasai bahan pelajaran, kemampuan mengelola kelas, kemampuan mengelola 

program belajar mengajar, kemampuan mengelola interaksi program belajar 

mengajar, kemampuan menggunakan media dan sumber belajar, menilai hasil 

belajar siswa, memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian untuk keperluan 

mengajar, mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan serta mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi. 

Standar kompetensi merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan 

secara nasional dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar 

kompetensi juga dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan 

keputusan bagi guru, tenaga kependidikan yang lain, peserta didik, orang tua, dan 

penentu kebijaksanaan. 

Masalah guru Penjasorkes Non Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara tahun 2009 dan kompetensinya menurut rekan-rekan guru Non 

Penjasorkes. 

Bertitik tolak dari pokok pikiran yang ada penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul: ” Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kompetensi 

Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009. ” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka timbul permasalahan “ Bagaimanakah Persepsi 

Guru Non Penjasorkes Terhadap Kompetensi Guru Penjasorkes Dabin I di 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kompetensi  Guru Penjasorkes Dabin I 

di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitan dengan judul Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap 

Kompetensi Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara 

Tahun 2009 mempunyai manfaat antara lain : 

 
1.4.1 Merupakan informasi yang berharga bagi guru Penjasorkes mengenai 

kompetensinya sehingga yang sudah baik dapat dipertahankan dan yang 

belum baik diperbaiki..   

1.4.2 Merupakan informasi yang berharga bagi Kepala Sekolah sehingga 

nantinya dapat memberikan pembinaan bagi Guru Penjasorkes yang 

bersangkutan dapat mempertahankan kompetensinya dan sebisa mungkin 

untuk meningkatkan.  



6 

6 

1.4.3 Bagi UPT DIKPORA Kecamatan Mlonggo dapat mengarahkan Kepala 

Sekolah dan  Guru Penjasorkes agar mempertahankan kompetensinya dan 

sebisa mungkin untuk meningkatkan. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Sebelum penulis  membahas pokok permasalahan, terlebih dahulu akan 

memperjelas dan membatasi permasalahan untuk menghindari salah tafsir dan 

mewujudkan kesatuan berfikir maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang ada pada 

judul penelitian ini . Adapun istilah-istilah  yang perlu ditegaskan dalam judul 

penelitan ini adalah 

 
1.5.1 Persepsi  

Menurut Kamus Besaar Bahasa Indonesia Edisi III, (2003:880). Persepsi 

adalah tanggapan penerimaan langsung dari sesuatu dan yang kedua yang 

mempunyai arti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca 

indranya. Diartikan sebagai tanggapan atau proses seseorang mengetahui beberapa 

hal melalui pancaindra. 

Yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah tanggapan guru Non 

Penjasorkes terhadap kompetensi guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara tahun 2009. 

 
1.5.2 Guru Non Penjasorkes 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik , mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 
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pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Menurut Kusnandar (2007). 

Sekolah dasar yang dimaksud  disini adalah satuan pendidikan formal  yang 

didirikan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh 

pemerintah atau badan pendidikan yang diselengarakan masyarakat (Yayasan), 

yang mendidik anak  didik pada tingkat kelas I sampai dengan tingkat kelas VI . 

Guru Non Penjasorkes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru-

guru Non Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 

yang mengajar di kelas I sampai VI, guru Bahasa Inggris, guru SBK (Seni Budaya 

dan Ketrampilan), guru mata pelajaran Agama serta guru mata pelajaran selain 

guru Penjasorkes. 

 
1.5.3   Kompetensi 

Pengertian kompetensi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS. 

Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan 

atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (competency) yakni 

kemampuan atau kecakapan. Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, 

ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak.kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan 

tugas yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan 

(http://www.ditplb.or.id/2006).    

Kompetensi dalam penelitian ini maksudnya adalah kemampuan/ 

kompetensi para guru Penjasorkes di Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten        
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Jepara Tahun 2009 yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi 

paedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

 
1.5.3 Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
 

Menurut UU No. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 

ayat 2 menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran.  

Profil guru Pendidikan Jasmani dituntut memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 1) sehat jasmani dan rohani, dan berprofil olahragawan, 2) 

berpenampilan menarik 3) tidak gagap, 4) tidak buta warna, 5) intelegen, 6) 

energik dan berketerampilan motorik (Sukintaka, 2001: 42). 

Guru Penjasorkes adalah guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan yang mempunyai kompetensi kelompok mata pelajaran Jasmani 

dan Olahraga yang dilaksanakan melalui muatan kegiatan  Pendidikan Jasmani 

Olahraga. 

Guru Penjasorkes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua guru 

Penjasorkes yang mengajar di Sekolah Dasar Dabin I Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara tahun 2009. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia, dalam pelaksanaan berada dalam suatu proses yang 

berkesinambungan dalam setiap jenjang (Syaiful Bahri Djamarah, 1997:22). 

Pendidikan juga dapat diartikan belajar, dimana belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara secara keseluruhan sebagai pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksinya dengan lingkungan (Moh Surya, 1988:15). 

 

2.2 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktifitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan individu secara organik, 

neuromaskular,  perceptual,  kognitif, dan emosional (Depdiknas, 2003:6). 

Pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk 

mengembangkan kawasan organik, neoromuskular, intelektual, dan sosial (Abdul 

Kadir, 1992:3). 

Menurut Abdul Gofur (1983:6) yang dikutip oleh Arma Abdullah dan Agus 

Munadji (1994:5) Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang 

sebagai perorangan maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 
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sistematik melalui kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh 

peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan 

pembentukan watak dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai 

suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup. Peranan 

Pendidikan Jasmani adalah sangat penting, yakni memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas 

jasmani yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu 

diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif 

sepanjang hayat. 

Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran paedagogis, dan tidak 

ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya Pendidikan Jasmani, karena gerak 

sebagai aktivitas Jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan 

dirinya sendiri  yang secara alamiah dan juga berkembang searah dengan 

perkembangan zaman. 

Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan 

nilai-nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), serta pembinaan pola hidup 

sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang 

seimbang. 

Pendidikan Jasmani merupakan usaha pendidikan yang menggunakan 

aktivitas otot-otot besar sehingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan gangguan pertumbuhan badan.  
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Pendidikan Jasmani merupakan usaha pendidikan yang pada dasarnya merupakan 

bagian dari pendidikan keseluruhan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan 

untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan 

berfikir, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral 

melalui aktivitas jasmani kesehatan dan olahraga. 

Dalam  Pendidikan Jasmani, pendidikan kesehatan sangatlah erat dan 

mendukung dalam pelaksanaan Pendidikan Jasmani, karena pendidikan kesehatan 

erat sekali kaitannya dengan Pendidikan Jasmani dan Olahraga dalam 

meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan aktivitas fisik, menyangkut 

pendidikan kesehatan mencangkup kesegaran total dan individu yaitu kesegaran 

fisik, mental, sosial, dan emosional (Abdulkadir Ateng, 1992:3). 

 

2.2.2 Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pendidikan  Jasmani  Olahraga  

          Dan Kesehatan 

 

2.2.1.1 Faktor Guru  

Dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan   kepada   peserta  didik.  Untuk  menjadi  guru harus 

mempunyai persyaratan antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berilmu artinya guru harus mempunyai ijasah yang dikeluarkan dari lembaga 

pendidikan dan tenaga kependidikan, sehat jasmani dan berkelakuan baik (Syaiful 

Bahri Djamarah, 1997:33). 
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Guru mempunyai pengertian seorang pendidik, dalam hal ini guru adalah 

sebagai inspirator yang dapat memberikan ilham untuk kemajuan anak didik, 

fasilitator, motivator, informator, dan korektor (Subino, 1987:44) . 

2.2.1.2 Faktor Siswa  

Siswa mempunyai pengertian sebagai warga sekolah yang mengikuti proses 

belajar mengajar yang mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku. 

Pengertian  belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan.   (Moh 

Surya, 1988:35). 

 

2.2.1.3 Faktor Sekolah 

Pengertian sekolah secara umum adalah lembaga pendidikan yang formal 

yang mempunyai beberapa syarat antara lain berupa gedung beserta sarana dan 

prasarana dalam proses belajar mengajar, guru yang berperan sebagai tenaga 

pendidik, kepala sekolah sebagai pimpinan yang mengatur jalannya proses 

pembelajaran, staf tata usaha yang mempunyai tugas sebagai pengelola 

administrasi dan operasional keuangan (Norkolis, 2003:48). 

Dalam  hal ini penulis hanya akan mengungkapkan Sekolah Dasar saja. 

Sekolah Dasar adalah lembaga pendidikan dasar yang dimulai dari kelas I sampai 

dengan kelas VI, yang aturan penyelenggaraannya telah diatur oleh pemerintah .  
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2.2.1.4 Faktor Materi Pembelajaran. 

Materi pembelajaran adalah bahan atau materi pembelajaran yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah melalui standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

 Adapun pengembangan silabus disesuaikan dengan sekolah masing-

masing. Untuk bahan pengajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

meliputi beberapa standar kompetensi antara lain : 

 

2.2.1.4.1  Standar Kompetensi Kelas 1  

a    Semester 1 

a. Gerak Dasar ke dalam Permainan 

b. Mendemontrasikan sikap tubuh dalam berbagai posisi 

c. Senam lantai sederhana 

d. Mengungkapkan perasaan melalui gerak sederhana 

e. Menerapkan budaya sehat 

b.   Semester 2 

a. Gerak dasar aktifitas jasmani 

b. Membiasakan sikap tubuh dalam berbagai posisi 

c. Gerakan senam lantai 

d. Mempraktikan dasar dasar pengenalan air  

e. Mempraktikan lingkungan sekolah sehat 

 

2.2.1.4.2 Standar Kompetensi Kelas 2 

a.   Semester 1 
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a.   Gerak dasar melalui permainan 

b.  Latihan dasar kebugaran jasmani 

c.   Senam ketangkasan dasar 

d.   Ketrampilan dasar ritmik diorentasikan dengan arah dan ruang 

 

b.  Semester 2 

a.  Mempraktikan gerak dasar kebugaran jasmani 

b.  Senam ketangkasan sederhana 

c.  Gerakan dasar renang 

 

2.2.1.4.3 Standar Kompetensi Kelas 3 

a.  Semester 1 

a.  Kombinasi gerak dasar melalui permainan 

b.  Aktivitas kebugaran jasmani sederhana 

c.  Senam lantai 

d.  Menerapkan budaya sehat 

e.  Gerak dasar dari berbagai permainan 

b.  Semester 2 

a.  Latihan dasar kebugaran jasmani 

b.  Senam ketangkasan jasmani 

c.  Gerak ritmik dasar tanpa musik atau tanpa irama 

d.  Mempraktekkan gerak renang sederhana 

e.  Pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah  
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2.2.1.4.4 Standar Kompetensi Kelas 4 

a.  Semester 1 

a.  Gerak dasar permainan sederhana 

b.  Latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani 

c.  Mempraktekkan gerakan senam lantai 

d.  Ketrampilan gerak ritmik terstruktur beregu 

e.  Menerapkan budaya sehat 

b.  Semester 2 

a.  Gerak dasar dalam permainan dan olah raga  

b.  Latihan kebugaran yang komplek untuk meningkatkan ketrampilan 

c.  Mempraktekkan senam lantai dengan gerakan yang lebih tinggi. 

d.  Ketrampilan gerak ritmik terstruktur secara beregu dengan musik 

 

2.2.1.4.5 Standar Kompetensi Kelas 5 

a.  Semester 1 

a.  Mempraktekkan berbagai variasi gerak dasar dalam permainan 

b.  Latihan dasar kebugaran jasmani 

c.  Mempraktekkan senam ketangkasan dengan kontrol yang baik 

d.  Menerapkan budaya sehat 

b.  Semester 2 

a.  Mempraktekkan gerak permainan dan berbagai peraturannya 

b.  Latihan dasar kebugaran jasmani dan nilai nilai yang terkandung 

c.  Mempraktekkan bentuk senam ketangkasan dengan kontrol  
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d.  Mempraktekkan gerak ritmik dan nilai nilai yang terkandung didalamnya 

 dalamnya. 

 

2.2.1.4.6 Standar Kompetensi Kelas 6 

a.  Semester 1  

a. Mempraktekkan berbagai gerak dasar kedalam permainan sederhana dan olah 

raga serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

b. Latihan peningkatan kualitas jasmani  

c. Mempraktekkan kombinasi senam ketangkasan dalam bentuk sederhana 

d. Mempraktekkan rangkaian gerak ritmik sederhana berpasangan, beregu. 

b.  Semester 2 

a. Mempraktekkan berbagai gerak dasar kedalam permainan sederhana dan olah 

raga serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

b. Mempraktekkan latihan peningkatan kualitas kebugaran jasmani dan nilai-

nilai yang terkandung 

c. Mempraktekkan kombinasi senam lantai dan senam ketangkasan dalam 

bentuk sederhana, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

d. Mempraktekkan rangkaian gerak ritmik sederhana secara berpasangan atau 

beregu.  

Peserta didik dikatakan tuntas belajar jika memenuhi standar minimal yang 

telah ditentukan sekolah masing masing. 

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 
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a. Mengembangkan ketrampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 

b. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang  lebih baik. 

c. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan gerak dasar. 

d. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

e. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, 

percaya diri dan demokratis. 

f. Mengembangkan ketrampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan. 

g. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, trampil, serta memiliki sikap yang positif 

(Depdiknas, 2004:87). 

 

2.3 Guru Penjasorkes  

Menurut UU No. 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni 

pada pasal 39 ayat 2, menyatakan bahwa Pendidik adalah tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Dalam ayat 3 dijelaskan lebih lanjut, ” Pendidik yang mengajar di satuan 
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pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pendidik yang mengajar di 

satuan pendidikan tinggi disebut dosen ”.  

Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan adalah tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai pembelajaran (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 39 ayat 2). 

Profil guru Pendidikan Jasmani dituntut memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 1) sehat jasmani dan rohani, dan berprofil olahragawan, 2) berpenampilan 

menarik 3) tidak gagap, 4) tidak buta warna, 5) intelegen, 6) energik dan 

berketerampilan motorik (Sukintaka, 2001:42). 

 

2.3.1 Kompetensi Guru Penjasorkes  

Dalam hal kompetensi ini, Direktorat Tenaga Kependidikan telah 

memberikan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai- 

nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan dan perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsi sebagai 

guru.  

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah, antara guru Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan guru bidang studi yang lain membutuhkan 

kompetensi (kemampuan) dasar yang hampir sama. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007, guru 

Penjasorkes setidaknya harus memiliki beberapa kompetensi, diantaranya:  



19 

19 

2.3.1.1 Kompetensi Kepribadian  

Kepribadian sebagai pendidik yang memiliki indikator diantaranya 

memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki kepribadian dewasa, memiliki 

kepribadian yang arif, memiliki kepribadian yang berwibawa, memiliki akhlak 

mulia dan dapat dijadikan teladan. 

 

2.3.1.2 Kompetensi Paedagogik 

Kompetensi paedagogik yang memiliki indikator diantaranya memahami 

peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik. 

Sedang menurut Rochman Bakti (1992:3) didalam dunia pendidikan dikenal 

sepuluh kompetensi guru yang telah dikembangkan oleh proyek pengembangan 

lembaga pendidikan adalah sebagai berikut : 

a. Menguasai landasan- landasan pendidikan.  

b. Mengusai bahan pelajaran.  

c. Kemampuan mengelola kelas.  

d. Kemampuan mengelola program belajar mengajar.  

e. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar. 

f. Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar. 

g. Menilai hasil belajar (prestasi) siswa.  

h. Memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian untuk keperluan mengajar. 

i. Mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan 

j. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi. 
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2.3.1.3  Kompetensi Profesional sebagai Pendidik 

Kompetensi profesional sebagai pendidik yang memiliki indikator 

diantaranya menguasai bidang studi secara luas dan mendalam. 

Dimensi kompetensi profesional guru yang terkait langsung dengan 

pembelajaran terkait langsung dengan 5 (lima) hal yang dikemukakan oleh Moh 

Uzer Usman (2006:17). 

a. Menguasai landasan pendidikan.  

b. Menguasai bahan pelajaran.  

c. Menyusun program pengajaran.  

d. Melaksanakan program pengajaran.  

e. Menilai hasil proses belajar mengajar yang dilaksanakan.  

Menurut Cece Wijaya dan A. Tabrani Risyan (1994:24-25) kemampuan 

guru dapat dibagi dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:  

a. Kemampuan bidang kognitif artinya kemampuan intelektual. 

b. Kemampuan dalam bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru 

terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. 

c. Kemampuan perilaku (perfomance) artinya kemampuan guru dalam berbagai 

keterampilan dan perilaku. 

Bisa diartikan bahwa kompetensi Guru Non Penjasorkes hampir sama 

dengan kompetensi guru Penjasorkes. Kompetensi guru Non Penjasorkes dapat 

diguguskan dalam empat kemampuan (kompetensi) dasar yaitu: memiliki 

kepribadian sebagai pendidik, memiliki kompetensi paedagogik sebagai pendidik, 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik, memiliki kompetensi sosial 
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sebagai pendidik. Guru Non Penjasorkes juga harus memiliki berbagai 

karakteristik individu seperti intelegensi, manual skill, life skill , iman dan taqwa 

yang merupakan kekuatan potensial seseorang untuk membuat yang sifatnya 

stabil. 

 

2.3.1.4  Kompetensi Sosial sebagai Pendidik 

Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang memiliki indikator 

antara lain berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif 

(http://kompetensigurupenjaskes.google.co.id). Seorang guru Penjasorkes harus 

mempunyai empat kompetensi diatas . 

 

2.4 Persepsi Guru Non Penjasorkes terhadap kompetensi guru Penjasorkes   

    Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009. 

 

2.4.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi dapat diartikan sebagai menafsirkan stimulus yang telah ada di 

dalam otak. Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas 

suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan 

terhadap objek, peristiwa, atau hubungan antar gejala yang diproses otak 

(http://pengertianpersepsi.google.co.id). 

Persepsi adalah proses pengamatan seseorang berasal dari komponen 

kognisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala, dan 

pengetahuannya. Manusia mengamati suatu obyek psikologik dengan 
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kacamatanya sendiri yang diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Obyek 

psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, 

proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang 

dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap 

obyek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, 

dan kemudian akan timbul suatu konsep mengenai apa yang dilihat (Mar’at, 

1981:22-23). 

Dalam skripsi ini ditegaskan bahwa persepsi merupakan proses aktivitas 

kejiwaan seseorang dalam upaya memahami suatu obyek berdasarkan stimulus 

yang ditangkap panca inderanya, turut menentukan bentuk, sifat dan intensitas 

perannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada kecenderungan perilaku 

yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menanggapi rangsangan banyak diwarnai 

oleh persepsinya atas rangsangan tersebut. Dengan demikian berdasarkan uraian 

diatas timbulnya persepsi seseorang dengan yang lain akan berbeda-beda tentang 

kinerja guru Penjasorkes. 

 

2.4.2 Faktor  yang Mempengaruhi Persepsi  

Persepsi tidak hanya sekedar proses penginderaan tetapi terdapat proses 

pengorganisasian dan penilaian yang bersifat psikologis. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi sebagai berikut : 
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2.4.2.1 Objek  

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar 

stimulus datang dari luar individu. 

2.4.2.2 Reseptor  

Reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga 

harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima 

reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat 

untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. Dan alat indera merupakan 

syaraf fisiologi. 

 

2.4.2.3 Perhatian  

Untuk menyadari alat untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau kosentrasi dari 

seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek, 

dan perhatian merupakan syaraf psikologi (Bimo Walgito, 2002:70). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Berbobot tidaknya penelitian tergantung pada metode penelitian yang 

digunakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat seorang ahli bidang penelitian 

yang mengatakan bahwa metode penelitian memberikan garis-garis yang cermat 

dan syarat-syarat yang benar untuk menjaga agar pengetahuan yang didapat dari 

suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah setinggi-tingginya                             

(Sutrisno Hadi, 1995:4). 

 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki 

(Universum). Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang 

paling sedikit mempunyai sifat yang sama.dalam penelitian ini adalah sifat 

sebagai guru Non Penjasorkes (Sutrisno Hadi, 1995:220).  

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah  guru Non Penjasorkes dengan 

jumlah 56  orang di Sekolah Dasar Dabin 1 Kecamatan Mlonggo Kabupaten 

Jepara tahun  2009. 
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3.2 Sampel dan Tehnik Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sebenarnya tidak 

ada batasan berapa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebagi ancar 

ancar bila populasinya kurang dari 100 orang sebaiknya semua populasi dijadikan 

sampel . Penelitiannya merupakan penelitian populasi dan tehnik sampelnya 

adalah tehnik total sampling (Suharsimi Arikunto, 1998:104).  

 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai obyek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:99). Variabel adalah 

gejala yang bervariasi yang merupakan objek peneltian (Sutisno Hadi, 1988:105). 

Variabel yang diteliti harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi guru Non 

Penjasorkes terhadap Kompetensi guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan. 

Sesuai dengan tujuan di atas, maka variabel  dalam penelitian ini adalah : 

persepsi guru Non Penjasorkes terhadap Kompetensi guru Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan. 
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3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada jenis pendekatan tehnik sampelnya. 

Penelitian ini termasuk jenis pendekatan populasi dan ditinjau dari pendekatan 

menurut timbulnya variabel maka jenis pendekatan ini adalah pendekatan non 

eksperimen. Dan bila ditinjau dari jenis pendekatan menurut pola-pola atau sifat 

penelitian non eksperimen, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 

Bila ditinjau dari jenis pendekatannya menurut model pengembangan atau 

pertumbuhannya maka penelitian ini termasuk “one shot ” model, yaitu model 

pendekatan yang menggunakan satu  kali pengumpulan data pada” suatu saat” 

(Suharsimi Arikunto, 1997:81), artinya Penelitian ini dilakukan pada satu waktu 

terhadap satu kelompok. “ One Shot ” artinya “ satu kali tembak ”.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Menurut Van 

Dalen dalam Suharsimi mengatakan bahwa, survei merupakan bagian dari studi 

deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena (gejala) 

dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya (Suharsimi 

Arikunto, 1997:92). Survei yang dilakukan mengenai persepsi guru Non 

Penjasorkes terhadap kompetensi guru Penjasorkes. 

  Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “ drain one 

shot case study ”. Adapun desain yang dimaksud adalah sebagai berikut :                                           

 

  

 Gambar. desain “one shot case study” 

 

 
sampel 

persepsi tentang 
guru penjasorkes 

 
hasil 
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3.5 Tehnik Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. 

 
3.5.1 Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis  yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, Arikunto, 2002:128). Kuesioner atau angket 

merupakan alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan untuk 

dijawab responden. Kuisoner dapat juga disebut sebagai interview tertulis dimana 

responden dihubungi melalui daftar pertanyaan (Bisri Mustofa, 2007:54). 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner langsung tipe pilihan, yaitu 

kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden dan sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawabannya. Penggunaan angket 

diharapkan akan mempermudah bagi responden dalam memberikan jawaban, 

karena alternatif jawaban telah tersedia, sehingga untuk menjawabnya hanya 

memerlukan waktu yang singkat. Beberapa asumsi dalam kaitannya dengan teknik 

angket adalah : subjek adalah orang yaang paling tahu tentang dirinya, subjek 

mempunyai keputusan dalam menjawab, subjek mampu membaca dan 

menafsirkan pertanyaaan yang sama seperti yang dimaksud oleh peneliti.  

 

3.6 Prosedur Penelitian  

Secara umum kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam  beberapa tahap : 
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Tahap pertama :   Peneliti dapat tema dari jurusan temanya “ Pendapat Guru Non 

Penjasorkes terhadap kompetensi Guru Penjasorkes Dabin 1 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara “ 

Tahap Kedua    : SK Dosen Pembimbing, Peneliti menghubungi dosen yang 

bersangkutan. 

Tahap Ketiga    : Menyusun Proposal Penelitian. 

Tahap keempat : Mendapatkan Instrumen 

Tahap Kelima   : Ijin Penelitian. 

Tahap Keenam  : Datang ke UPT Dikpora Kecamatan Mlonggo. 

Tahap Ketujuh  : Datang ke Sekolah yang dijadikan penelitian untuk meminta 

ijin kepada Kepala Sekolah, dan berkoordinasi dengan guru 

Penjasorkes Sekolah Dasar setempat, kemudian mendata nama-

nama guru Non Penjasorkes yang ada  

Tahap kedelapan: Setelah mendapatkan intrumren penelitian dari jurusan PJKR, 

maka peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian 

kepada responden cara-cara mengisi lembar kuesioner. 

Tahap kesembilan:Mengambil data dari masing-masing Sekolah, dan meminta  

surat  keterangan dari Kepala Sekolah sebagai bukti fisik 

dimana peneliti telah menyelesaikan penelitian di Non 

Penjasorkes dengan benar. Meneliti, mengolah data-data 

kuesioner yang telah diisi kemudian menyimpulkannya  hasil 

penelitiannya. 

Tahap Kesepuluh : Membuat Laporan Penelitian 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Kuesioner tentang kompetensi guru Penjasorkes yang harus diisi oleh guru 

Non Penjasorkes sebagai responden. 

Pada dasarnya terdapat dua cara pengamatan yaitu: a. Memperhatikan orang 

bertindak dan berkata-kata; b. Menanyakan kepada orang tentang tindakan-

tindakannya sendiri serta perilaku orang lain. Pada penelitian ini observasi akan 

dilakukan pada tempat-tempat yang berhubungan dengan aspek-aspek  program 

belajar mengajar, tempat proses belajar mengajar, fasilitas belajar mengajar 

Penjasorkes. Pada tempat-tempat tersebut, selain berlangsungnya aktifitas yang 

berkenaan dengan aspek proses belajar mengajar dengan lingkungan yang ada, 

juga akan diamati orang-orang yang berkedudukan sebagai pelaku proses belajar 

mengajar. Tujuan utama observasi adalah mengamati tingkah laku manusia 

sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan kita memandang tingkah laku 

sebagai proses (Kerlinger, 1996:858). 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dar responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal- hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 1998:128). 

Instrumen dalam penelitan ini adalah kuesioner tentang kompetensi guru 

Penjasorkes dari jurusan PJKR. Disini penulis menggunakan instrumen penelitian 

payung yang telah diuji validitasnya  dari 30 responden yang mempuyai r hitung 

diatas 0,375 sedangkan tabel dengan tingkat signifikansi  5 % sebesar 0.361 maka 

dapat dikatakan valid,dan mempunyai  r11 sebesar 0.902 maka intrumen 



30 

30 

kuesioner tersebut mempuyai reliabilitas yang tinggi.sehingga intrumen kuesioner 

tersebut layak untuk penelitian. 

 

3.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Penelitian 

Sebelum penelitian dilaksanakan perlu ditetapkan faktor-faktor yang perlu 

dikontrol (dikendalikan), agar tidak mempengaruhi hasil penelitian, faktor-faktor 

tersebut adalah : 

 
3.8.1  Faktor Jumlah  Sampel 

Semakin banyak sampel yang digunakan dalam penelitian maka akan 

semakin baik. Karena jumlah sampel dalm penelitian hanya 56 orang guru maka 

hasilnya akan lebih baik bila sampelnya lebih dari 56 orang guru Non 

Penjasorkes. 

 
3.8.2. Faktor Motivasi Sampel. 

Bahwa setiap sampel punya motivasi dalam mengisi kuesioner yang 

berbeda-beda. Untuk mengendalikan hal tersebut peneliti berusaha membuat 

mereka jujur dan sungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner. 

 
3.8.3 Faktor Kesungguhan Hati 

Kesungguhan hati pada setiap sampel berbeda atau tidak sama. Hal ini akan 

mempengaruhi terhadap hasil kuesioner.  
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3.9 Tehnik Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis statistik. Pada 

tahap ini di lakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan dari analisis kuantitatif 

meliputi :  

 
3.9.1  Editing 

Yaitu proses yang dilakukan setelah semua kuesioner dikembalikan dan 

terkumpul semua kemudian apakah dalam jawaban dalam kuesioner tersebut telah 

diisi semua atau belum.  

 
3.9.2  Skoring  

Yaitu kegiatan yang berupa pemberian nilai atau skor pada jawaban dalam 

dua pertanyan untuk memperoleh data kuantitatif yang kemudian dianalisis 

dengan tujuan untuk mengetahui keadaan atau katagori dari tiap-tiap aspek atau 

variabel. 

Pembuatan skor atau nilai dari tiap-tiap jawaban dari responden dilakukan 

dengan pedoman atau pernyataan positip (+) sebagai berikut: 

1) Untuk jawaban “ Ya” diberikan skor 3  

2) Untuk jawaban “ Tidak” diberikan skor 2 

3) Untuk jawaban “ Tidak Tahu ” diberikan skor 1 

Sedangkan pernyataan negatip (-) pembuatan skor atau nilai dari tiap-tiap 

jawaban dari responden dilakukan dengan pedoman sebagai berikut: 
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1. Untuk jawaban “ Ya” diberikan skor 1  

2. Untuk jawaban “ Tidak” diberikan skor 2 

3. Untuk jawaban “ Tidak Tahu ” diberikan skor 3 

 
3.9.3  Analisis Deskriptif Prosentase 

Setelah dilakukan skoring, langkah selanjutnya adalah analisis deskriptif 

proesentase untuk mengetahui kategori atau persepsi guru Non Penjasorkes 

terhadap kompetensi guru Penjasorkes, dalam proses pembelajaran Penjasorkes 

menggunakan analisis deskriptif prosentase.  

Analisis tersebut dengan cara membagi jumlah skor yang diperoleh dengan 

skor ideal dan dikalikan dengan 100% secara sistematis dirumuskan sebagai 

berikut : 

  Deskriptif Prosentase (DP)% =  x 100 % 

Keterangan :   

% =  Prosentase subvariabel  

 n  =  Jumlah nilai yang diperoleh dari tiap  subvariabel/ faktor/  

                    indikator. 

N = Jumlah nilai maksimum ideal (jumlah jawaban yang                  

diharapkan)                   

Dari prosentase diperoleh kemudian ditransformasikan kalimat yang 

bersifat kualitatif, untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara: 
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1) Skor 3 jika jawaban ya 

2) Skor 2 jika jawaban tidak 

3) Skor 1 jika jawaban tidak tahu. 

Adapun skala Interval yang digunakan yaitu : 

76%  < X ≤ 100% Baik 

56%  < X ≤ 75% Cukup 

40%  < X ≤ 55% Kurang  

Tabel 1. 
Tabel Range prosentase dan kriteria kualitatif 

No Skor Kriteria 

1 77,79%- 100% baik 

2 55,56%- 77,78% cukup 

3 33,33%- 55,55% kurang 

 

3.10 Validitas dan Reabilitas 

Dalam pengukuran suatu variabel, membutuhkan hasil yang benar-benar 

mencerminkan tentang variabel yang diukur, sehingga obyektivitasnya dapat di 

pertanggung jawabkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan uji 

validitas dan reliabilitas.  

 
3.10.1 Validitas 

Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas  dilakukan untuk melihat sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukur 
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(Suharsimi Arikunto 1998 : 146). Validitas yang dipakai adalah validitas isi 

(content validity) dengan menggunakan rumus statistik Koefisien Korelasi 

Product Moment dari Pearson dengan formula sebagai berikut : 

xyr =  
( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−

2222 YYnXXn

YXXYn
 

 

Dimana : 

xyr   : Koefisien korelasi 

n  : Jumlah subjek 

X  : Skor total X 

Y  : Skor total Y 

( )∑ 2X  : Kuadrat jumlah skor total X 

∑ 2X  : Jumlah kuadrat skor total X 

∑ 2Y   : Jumlah kuadrat skor total Y 

( )∑ 2Y  : Kuadrat jumlah skor total Y 

 
3.10.2 Reliabilitas 

Menurut Azwar (1992) reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana alat pengukur dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah. Formula statistik yang dapat digunakan untuk 

menguji reliabilitas adalah Alpha, yaitu :  
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Dimana 

  :  Reliabilitas instrumen 

K  :  Banyak butir pertanyaan / banyak soal 

  :  Jumlah varians butir 

  :  Varians total 

(Suharsimi Arikunto, 2002171) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan harga tabel. Kritik product 

moment dengan taraf signifikansi 5% adalah reliabilitas 0,404. Jika harga  

lebih besar dari reseptor tabel maka dikatakan instrumen tersebut Reliabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kompetensi guru 

Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 yang di 

lakukan pada seluruh guru Non Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara tahun 2009 dengan jumlah 56 guru. Pengumpulan data dengan 

menggunakan metode angket dan dokumentasi. Berdasarkan angket penelitian di 

dapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 2. 

Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara tahun 2009 

No. Interval Presentase Kategori Distribusi Persentase 

1 

2 

3 

77,79 – 100,0 

55,56 – 77,78 

33,33 – 55,55 

Baik 

Cukup 

Kurang 

44 

12 

0 

79% 

21% 

0 % 

Jumlah 56 100.% 

Sumber : Data penelitian tahun 2009 

Lebih jelasnya deskripsi data persepsi guru Non Penjasorkes Dabin I 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 tersebut dapat disajikan secara 

grafis pada diagram batang berikut : 
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Gambar 1 
Diagram distribusi persepsi Guru Non Penjasorkes Dabin I Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 

     
Sumber : Data penelitian tahun 2009 

Berdasarkan gambar 1 tersebut diatas diketahui bahwa sebagian besar guru 

Non Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 yaitu 

44 guru atau 79% memiliki persepsi yang baik terhadap kompetensi guru 

Penjasorkes sedangkan selebihnya yaitu 12 guru atau 21% memiliki persepsi yang 

cukup dan tidak ada guru atau 0 % yang memiliki persepsi kurang terhadap 

kompetensi guru Penjasorkes. Dengan demikian secara umum menunjukkan 

bahwa persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kompetensi guru Penjasorkes 

Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 sudah baik.  

4.1.1. Analisa Deskriptif per Aspek 

 Data penelitian yang terdiri empat aspek diantaranya kepribadian sebagai 

pendidik, kompetensi pedagogik, kompetensi professional sebagai pendidik dan 

kompetensi sosial sebagaai pendidik diperoleh data sebagai berikut : 

79%

21%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

baik cukup kurang

Kriteria

Distribusi (5)
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DP =   %100x
N
n

      

Keterangan : 

n =   nilai yang diperoleh 

N =   nilai maksimal 

DP =  nilai yang diharapkan 

 

1) Memiliki kompetensi kepribadian sebagai pendidik dengan prosentase 92%   

2) Memiliki kompetensi paedagogik sebagai pendidik dengan  prosentase   85%   

3) Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik dengan  prosentase 80%   

4) Memiliki kepribadian sosial sebagai pendidik dengan prosentase  81%  

Gambar 2 
Diagram distribusi persepsi Guru Non Penjasorkes Dabin I Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 

 
Sumber : Data penelitian tahun 2009 

Gambaran persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kompetensi guru Penjas 

orkes Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 dari masing-

masing kompetensi dapat disajikan sebagai berikut : 
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4.1.2. Kompetensi Kepribadian Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan    

Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 

Penilaian kompetensi guru ditinjau pada aspek kepribadian guru mengarah 

pada penilaian atas berbagai tindakan dan penampilan guru sebagai sosok 

pendidik yang seharusnya bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada di 

masyarakat dan berpenampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, 

mantap, stabil, dewasa, serta arif dan berwibawa sehingga dapat menjadi teladan 

bagi para siswa. 

Hasil penelitian tentang kepribadian guru Penjasorkes di Non Penjasorkes 

Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 diperoleh 51 guru 

atau 91% masuk kategori baik, 5 guru atau 9% masuk kategori cukup, dan tidak 

ada guru atau 0% yang menyatakan kurang. Ditinjau dari penilaian masing-

masing guru Non Penjasorkes pada aspek kepribadian guru Penjasorkes diperoleh 

hasil seperti disajikan pada gambar berikut: 

Gambar 3  
Diagram Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek 

Kompetensi Kepribadian Guru penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo 
Kabupaten Jepara tahun 2009  

 
Sumber : Data penelitian tahun 2009 

91%

9%
0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

baik cukup kurang

Kriteria

Distribusi (%)



40 

40 

4.1.3. Kompetensi Paedagogik Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan    
Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 

Penilaian kompetensi guru pada aspek paedagogik mengarah pada penilaian 

kemampuan guru dalam menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang 

terkait dengan bidang pengembangan yang diampu, menyelenggarakan kegiatan 

pengembangan yang diampu, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang 

mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik, memfasilitasi 

pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki, 

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, 

menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang efektif, 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, serta 

melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Hasil penelitian tentang kompetensi paedagogik guru penjasorkes Dabin I 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 diperoleh  41 guru atau 

73,21% masuk kategori baik, 12 guru atau 21,43% masuk kategori cukup, dan 3 

guru atau 5,36% yang menyatakan kurang. Ditinjau dari pernyataan masing-

masing guru Non Penjasorkes pada aspek kompetensi paedagogik guru 

Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 diperoleh 

hasil seperti disajikan pada gambar berikut : 
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Gambar 4 
Diagram Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek Kompetensi 

Paedagogik Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo  
Kabupaten Jepara tahun 2009 

 
Sumber : Data penelitian tahun 2009 

4.1.4. Kompetensi Profesional Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan    
Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 

Penilaian pada aspek kompetensi profesional diarahkan pada penilaian 

kemampuan guru dalam menguasai materi, struktur , konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, kemampuan menguasai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran / bidang pengembangan 

yang diampu, kemampuan mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 

secara kreatif, kemampuan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif, serta kemampuan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri 

sehingga pada akhirnya guru tersebut mampu menjalankan tugasnya secara 

professional. 
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Hasil penelitian pada aspek kompetensi profesional guru Penjasorkes Dabin 

I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 diperoleh 39 guru atau  

69.64% yang masuk kategori baik, 10 guru atau 17,86% masuk kategori cukup, 

dan 7 guru atau 12,50% yang menyatakan kurang. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing Penjasorkes diperoleh hasil seperti disajikan pada gambar berikut: 

Gambar 5 
Diagram Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek 

Kompetensi Profesional Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan Mlonggo 
Kabupaten Jepara tahun 2009 

 
Sumber : Data penelitian tahun 2009 

4.1.5. Kompetensi Sosial  Guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan    Mlonggo 

Kabupaten Jepara Tahun 2009 

Penilaian pada aspek kompetensi sosial diarahkan pada penilaian 

kemampuan guru dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis dengan 

berbagai komponen sekolah yaitu kepala sekolah, sesama guru, siswa, orang tua 

siswa maupun masyarakat dilingkungan sekolah dalam rangka menunjang 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
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Hasil penelitian pada aspek kompetensi sosial guru Penjasorkes di SD 

Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 diperoleh 36 guru 

atau 64,29% masuk kategori baik, 14 guru atau 25,00% masuk kategori cukup, 

dan 6 guru atau 10,71% yang menyatakan kurang. Ditinjau dari penilaian masing-

masing guru Non Penjasorkes pada kompetensi sosial guru penjasorkes di SD 

Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 diperoleh hasil seperti 

disajikan pada gambar berikut : 

Gambar 6 

Diagram Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek 

Kompetensi Sosial Guru Penjasorkes. 
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Sumber : Data penelitian tahun 2009 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Persepsi merupakan suatu penafsiran suatu obyek, peristiwa, atau potensi 

individu yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan 

penafsiran itu. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu merupakan proses berwujud diterimanya stimulus oleh 
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individu melalui alat reseptornya. Stimulus yang diteruskan ke pusat susunan saraf 

yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu mengalami 

persepsi. Guru Non Penjasorkes yang memiliki persepsi positif terhadap guru 

penjasorkes akan mempengaruhi kompetensi guru Penjasorkes yang baik pula, 

akan tetapi apabila guru Non Penjasorkes memiliki persepsi yang negatif maka 

hal ini akan mempengaruhi kompetensi guru Penjasorkes  kearah yang buruk pula. 

Ini membuktikan bahwa persepsi guru Non Penjasorkes terhadap guru 

Penjasorkes sangat berpengaruh terhadap kompetensi guru dan kompetensi guru 

tersebut akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses mengajar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru Non Penjasorkes 

terhadap kompetensi guru Penjasorkes di Sekolah Dasar Dabin I Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 dalam ketegori baik dengan persentase 

79%, 12 guru atau 21% memiliki persepsi yang cukup dan tidak ada guru atau 0 

% yang memiliki persepsi kurang terhadap kompetensi guru Penjasorkes. Dapat 

diartikan bahwa guru Non Penjasorkes menilai guru Penjasorkes telah memiliki 

beberapa kompetensi diantaranya kompetensi kepribadian sebagai pendidik, 

kompetensi paedagogik, kompetensi profesional sebagai pendidik, dan 

kompetensi sosial sebagai pendidik. Hal ini dapat dilihat dari persepsi yang 

menunjukkan kriteria baik. 

Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kompetensi guru Penjasorkes 

dilihat dari beberapa kompetensi, antara lain : 
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4.2.1 Kompetensi Kepribadian Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Dabin I 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 

Kepribadian sebagai pendidik disini memiliki beberapa indikator 

diantaranya memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki kepribadian 

dewasa, memiliki kepribadian arif, memiliki kepribadian yang berwibawa, serta 

memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. 

Secara umum berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepribadian guru Penjasorkes di Sekolah Dasar Dabin I Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara tahun 2009 sudah baik. Dari 56 guru Non Penjasorkes yang 

menjadi responden dalam penelitian ini hanya 5 guru atau 9% yang menyatakan 

kepribadian guru Penjasorkes di Sekolah Dasar Dabin I Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara tahun 2009  cukup, dan 0 guru atau 0% menyatakan kurang. 

Sebagian guru Non Penjasorkes memandang bahwa guru Penjasorkes telah 

memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, kepribadian yang dewasa, 

kepribadian yang arif, kepribadian yang berwibawa, dan akhlak yang mulia dan 

dapat menjadi teladan. Ditinjau dari kepribadian sebagai pendidik guru 

penjasorkes telah memiliki kepribadian yang baik, mereka telah mempunyai 

keterampilan mengendalikan kelas dalam hal ini mempunyai wibawa sehingga 

proses pembelajaran Penjasorkes dapat berjalan secara lancar. 

Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kepribadian guru Penjasorkes yang 

mantap, stabil, dan dewasa juga telah baik. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan 

guru Penjasorkes dalam mengendalikan diri dan tidak suka ringan tangan serta 

mengambil keputusan dengan tepat dan mantap. Selain itu ditinjau dari 
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kepribadian yang arif sebagian besar guru Non Penjasorkes memberikan persepsi 

bahwa guru Penjasorkes telah memilikinya. Hal ini bisa dilihat dari sikap 

bijaksana guru Penjasorkes dalam menghadapai masalah. 

Baiknya persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kepemilikan kepribadian 

sebagai pendidik  pada guru Penjasorkes di Sekolah Dasar Dabin I Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 tentunya sangat berdampak positif pada 

kompetensi guru dan keberhasilan proses pembelajaran Penjasorkes. Baik 

buruknya persepsi guru Non Penjasorkes terhadap guru Penjasorkes dalam aspek 

kepribadian sebagai pendidik sangat tergantung pada keadaan guru itu sendiri. 

Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan persepsi guru 

Non Penjasorkes pada guru Penjasorkes pada aspek kepribadian sebagai pendidik 

yang telah baik maka upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan 

mempertahankan kepribadian sebagai pendidik sebagai upaya untuk menjaga 

kualitas proses pembelajaran Penjasorkes. 

4.2.2 Kompetensi Paedagogik Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Dabin I 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 

Kompetensi paedagogik adalah kemampuan untuk mengelola proses  

pembelajaran peserta didik diantaranya memahami peserta didik, merancang 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, serta 

mengembangkan peserta didik. 

Kondisi tersebut terjadi di Sekolah Dasar Dabin I Kecamatan Mlonggo 

Kabupaten Jepara tahun 2009, dimana sebagian besar guru Penjasorkes yang 

sudah sepenuhnya memiliki kompetensi paedagogik yang baik. Secara umum 
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kompetensi paedagogik guru penjasorkes di Sekolah Dasar Dabin I Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 baru dalam kategori cukup baik. Dari 

pernyataan 56 guru Non Penjasorkes yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

hanya ada 3 guru atau 5,36% yang menyatakan kompetensi paedagogik guru 

Penjasorkes kurang, selebihnya menyatakan baik sebanyak 41 guru atau 73,21% 

guru dan 12 atau 21,43% guru menyatakan cukup. 

Hal ini disebabkan karena sebagian guru Penjasorkes telah mampu 

merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil 

belajar dengan baik. Selain ketiga hal tersebut guru Penjasorkes juga telah mampu 

memahami peserta didik dan mengembangkan peserta didik. 

Tidak dapat dipungkiri walaupun persepsi guru Non Penjasorkes terhadap 

kompetensi guru Penjasorkes aspek kompetensi paedagogik secara umum dalam 

kriteria baik, akan tetapi masih ada guru Non Penjasorkes  yang memberikan 

persepsi dengan kriteria cukup yaitu 21,43% dan kriteria kurang yaitu 5,36%. Hal 

ini dikarenakan sebagian guru penjasorkes kurang memperhatikan anak didik 

pada saat proses pembelajaran Penjasorkes, sebagian guru Penjasorkes pernah 

memberikan hukuman fisik pada peserta didik, dan kurang mengembangkan 

silabus dan RPP. Kondisi tersebut perlu disadari oleh guru Penjasorkes agar pada 

waktu-waktu kedepan pembelajaran Penjasorkes dapat diperhatikan secara baik.  

4.2.3 Kompetensi Profesional Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Dabin I 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 

Kompetensi profesional sebagai pendidik adalah kemampuan penguasaan 

materi secara luas dan mendalam.  
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Kenyataannya berdasarkan hasil penelitian ini ternyata guru Penjasorkes di 

Sekolah Dasar Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 belum 

sepenuhnya memiliki kompetensi profesional yang baik. Menurut pernyataan guru 

Non Penjasorkes yang menjadi responden dalam penelitian ini baru 39 guru atau 

69,64% yang menyatakan kompetensi profesional  guru Penjasorkes di sekolah 

Dasar Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 telah baik, 

selebihnya yaitu 10 guru atau 17,86% menyatakan cukup dan 7 atau 12,50% guru 

menyatakan kurang. 

Penguasaan materi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh guru 

Penjasorkes, karena dengan penguasaan materi yang baik akan menyebabkan 

proses pembelajaran yang baik, sehingga berdampak pada hasil pembelajaran 

yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu proses 

pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penguasaan materi 

yang baik dari guru.  

Meskipun dari hasil penelitian secara umum persepsi guru Non Penjasorkes 

mempunyai persepsi dengan kriteria baik, tetapi masih ada guru Non Penjasorkes 

yang memberikan persepsi dengan kriteria kurang yaitu 12,50% dikarenakan 

sebagian besar guru Penjasorkes kurang mengetahui tentang media elektronik, 

misalnya pengoperasian komputer dan internet untuk memperoleh informasi 

secara cepat dan efisien. Hal ini merupakan suatu nilai kurang sehingga perlu 

adanya perbaikan sesegera mungkin karena kompetensi profesional sebagai 

pendidik merupakan hal vital dan harus dimengerti oleh setiap guru khususnya 

guru Penjasorkes. 
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4.2.4 Kompetensi Sosial Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Dabin I 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, 

sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial dari 

guru Penjasorkes di secara umum sudah baik. Dari 56 guru Non Penjasorkes yang 

menjadi responden dalam penelitian ini, 36 atau 64,29% guru menyatakan 

kompetensi sosial guru Penjasorkes di Sekolah Dasar Dabin I Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2009 sudah baik, sedangkan selebihnya yaitu 

14 guru atau 25,00% menyatakan cukup dan 6 guru atau 10,71% yang 

menyatakan kurang. 

Meskipun dari hasil penelitian secara umum persepsi guru Non Penjasorkes 

mempunyai persepsi dengan kriteria baik, tetapi masih ada guru Non Penjasorkes 

yang memberikan persepsi dengan kriteria cukup yaitu 25,00% dan kriteria 

kurang sebanyak 10,71%. Hal ini dikarenakan sebagian besar guru Penjasorkes 

kurang aktif dalam kegiatan sosial di sekolah, kurang aktif  dalam memberikan 

informasi kepada orang tua peserta didik mengenai perkembangan peserta didik 

dalam proses pembelajaran Penjasorkes di sekolah maupun di luar sekolah atau 

ekstrakurikuler. 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan 

adanya komunikasi yang baik, misalnya dengan peserta didik, maka guru dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang 
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baik dengan sesama guru akan menimbulkan suasana yang harmonis antara guru 

Non Penjasorkes dan guru Penjasorkes sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu 

komunikasi yang baik dengan orang tua/wali peserta didik maka guru Penjasorkes 

dapat memberikan informasi kepada orang tua/wali atau sebaliknya tentang 

perkembangan siswa selama mengikuti pembelajaran Penjasorkes sehingga 

menumbuhkan rasa saling memiliki dan membutuhkan. 

Dalam penelitian terdapat hasil  guru guru SD Penjasorkes Dabin I 

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mempunyai kompetensi kepribadian baik 

91% , cukup 9% dan untuk kompetensi sosial sebagai guru penjasorkes 64.29% 

kategori baik , 25% kategori cukup 10.71% kategori kurang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi guru 

Non Penjasorkes terhadap Kompetensi guru Penjasorkes Dabin I Kecamatan 

Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2009 menunjukkan kriteria baik sebanyak 79% 

dan memiliki beberapa kompetensi diantaranya kepribadian sebagai pendidik 

dengan kriteria baik sebanyak 91%, kompetensi paedagogik dengan kriteria baik 

sebanyak 73,21% kompetensi profesional sebagai pendidik dengan kriteria baik 

sebanyak 69,64%, dan kompetensi sosial sebagai pendidik dengan kriteria baik 

sebanyak 64,29%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini, penyusun 

mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

 

5.2.1 Bagi Guru Penjasorkes agar mempertahankan atau meningkatkan 

kompetensinya sebagai guru Penjasorkes. 

 

5.2.2  Bagi Kepala Sekolah untuk memberikan pembinaan agar guru Penjasorkes 

dapat meningkatkan kompetensinya. 
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5.2.3  Bagi UPT DIKPORA Kecamatan Mlonggo seyogyanya mengadakan 

pembinaan dan pengembangan kompetensi guru Penjasorkes Sekolah 

Dasar  Dabin I Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. 

 

5.2.4 Bagi peneliti yang lain dapat melakukan penelitian serupa dengan kondisi  

           yang berbeda. 
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