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S A R I 

 
Taryono. 2006. Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja Guru 

Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar sebagai Wadah Pembinaan 
Profesional di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Tesis. Program 
Studi Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Semarang 
Pembimbing : I. Drs. Soegiyanto KS, MS., II. Drs. Sulaiman, M.Pd 

 
Kata kunci : pelaksanaan program, kegiatan Kelompok Kerja Guru, pembinaan 

profesional 
 
 

Peningkatan mutu pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Dasar telah 
menjadi kebijakan pemerintah yang harus diwujudkan sebaik-baiknya. Komponen 
guru mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan kunci pokok bagi 
keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, untuk itu kemampuan profesionalisme 
guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan berbagai upaya antara lain 
melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan profesional seperti KKG. Kegiatan 
KKG dianggap efektif untuk meningkatkan profesionalisme guru, maka peneliti 
tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan Program Kegiatan KKG Penjas yang 
berlokasi di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskirpsikan program kegiatan dan 
pelaksanaan program kegiatan KKG Penjas, menjelaskan faktor pendukung dan 
penghambat, menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan, 
mendeskripsikan partisipasi guru dalam kegiatan KKG Penjas serta menjelaskan 
keuntungan yang diperoleh guru setelah melaksanakan kegiatan KKG Penjas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi 
kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara, pengamatan dan dokumen. Data 
diambil dengan menggunakan Snowball Sampling Technique, adapun informan 
kunci terdiri dari Pengawas Pendidikan Jasmani, Ketua KKG Penjas, guru 
pemandu, beberapa guru penjas dan Kepala Sekolah. Kesahihan data diperoleh 
dengan cara triangulasi, pengecekan anggota dan diskusi teman sejawat.            
Data dianalisis dengan : 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data 
dan 4) penarikan simpulan. 

Analisis menunjukan bahwa: 1) sebelum melakukan kegiatan KKG Penjas 
di Kecamatan Pedurungan pengurus dan para guru pemandu menyusun program 
kegiatan, 2) Pelaksanaan Kegiatan KKG Penjas sesuai program yang telah 
tersusun dengan model pemberdayaan tutor sebaya dan berjalan cukup lancar 
karena dukungan berbagai pihak terutama keaktifan para anggota, 3) faktor 
pendukung kegiatan KKG penjas antara lain semangat dan motivasi kerja para 
guru penjas, usia dan kualifikasi pendidikan para guru, koordinasi dan kerjasama 
yang baik antara pihak-pihak terkait, sedang faktor penghambatnya adalah 
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keadaan sekolah yang kurang kondusif, terbatasnya sarana prasarana, belum 
adanya penghargaan yang seimbang dan masih rendahnya kesejahteraan guru,       
4) upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah memotivasi guru 
penjas, melakukan koordinasi dengan masyarakat dan mengusulkan dana kepada 
pemerintah, 5) partisipasi aktif guru penjas dan dukungan para pejabat 
mempengaruhi pelaksanaan program KKG penjas, 6) melalui kegiatan KKG 
penjas akan meningkatkan profesionalisme guru penjas. 

Beberapa saran yang diajukan yaitu 1) dalam penyusunan jadwal kegiatan 
hendaknya disesuaikan dengan kemungkinan adanya kegiatan kemasyarakatan,      
2) para guru penjas hendaknya mampu memotivasi diri dan lebih aktif mengikuti 
kegiatan KKG, 3) mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fungsi pembinaan antar 
pihak-pihak terkait, 4) pemberdayaan tutor sebaya dan mendatangkan nara sumber 
supaya ditingkatkan, 5) mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar memberi 
piagam penghargaan kepada guru penjas yang aktif mengikuti kegiatan KKG. 
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ABSTRACT 
 
 

Taryono. 2006. The Implementation of Programme of Activities of Physical 
Education Teachers’ Work Group of Elementary School as a Medium of 
Professional Direction in Sub District of Pedurungan Semarang City. 
Thesis of Study Programme of Physical Education, Postgraduate 
Programme, Semarang State University. 
Supervisors: I. Drs. Soegiyanto KS, MS., II. Drs. Sulaiman, M.Pd. 

 
Keywords : the implementation of programme, activities of teachers’ work group, 

professional direction. 
 
 

The improvement of the quality of education, particularly at Elementary 
School has become a government’s policy which has to be realized as good as 
possible. The element of teachers has had a very important role and has been the 
basic key for the success in improving the quality of education. Therefore, the 
professionalism of teachers need to be improved and developed by various efforts; 
among them are education, training, and professional direction such as teachers’ 
work group. Activities of teachers’ work group have still been regarded as the 
effectiveness to improve teachers’ professionalism, therefore the researcher was 
interested in researching the implementation of Programme of Activities of 
Physical Education Teachers’ Work Group which is located in Sub District of 
Pedurungan, Semarang City. 

The purpose of this research is to describe the programs the activities and 
the accomplishment of the program in phisical work group activities to explain the 
supporting factors and the stumbling factors then the research also the to solve the 
hindrance, the describes, participation of the teachers in physical work group 
activities, and also exsplains the advantages abtained by the teacher after doing 
the activities in phisical work group. 

This research used a qualitative approach in the form of a case study. Data 
ware collected interview, with observation, and documents. Sample was taken by 
using Snowball Sampling Technique, while key informants consisted of physical 
education supervisors, leaders of physical education teachers’ work groups, 
guiding teachers, several physical education teachers, and headmasters. The 
validity of data was gained by triangulation, a check on members, and a 
discussion with colleagues. The data were analyzed by: 1) data collection, 2) data 
reduction, 3) data presentation, and 4) conclusion making. 

The analysis showed that: 1) before doing activities of physical education 
teachers’ work group in Sub District of Pedurungan, executive and guiding 
teachers composed a programme of activities, 2) the implementation of activities 
of physical education teachers’ work group was in accordance with the 
determined programme with a model of empowerment of tutors of the same age 
simple past and it ran smoothly because of the ard’dee support from various 
parties, especially the activity of the members, 3) among the supporting factors of 
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activities of physical education teachers’ work group were the spirit and 
motivation of physical education teachers’ work, teachers’ ages and qualifications, 
good coordination and cooperation between concerned parties, while the 
inhibiting factors were conditions of schools which were not conducive, limited 
infrastructure,  where there was not any enough reward and teachers’ welfare that 
was still in low level, 4) efforts done to overcome inhibiting factors were by 
motivating physical education teachers, coordinating with the society, and 
proposing funds to the government, 5) the active participation of physical 
education teachers and the support from officers influenced the implementation of 
programme of activities of physical education teachers’ work group, 6) the 
professionalism of physical education teachers would be improved by activities of 
physical education teachers’ work group. 

Several recommendations proposed were 1) it was better to compose 
schedules of activities in accordance with the possibility of the existence of social 
activities, 2) it was better for physical education teachers to be able to motivate 
themselves and be more active in participating in the activities of teachers’ work 
group, 3) to optimize the functions of coordination and direction between 
concerned parties, 4) it was better to intensify the empowerment of tutors of the 
same age and to increase the arrival of keynote speakers, 5) to propose to 
Education Service to give certificates of rewards to activate physical education 
teachers who were active in participating in the activities of teachers’ work group. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.5. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya alam yang banyak dan melimpah pada suatu negara belum 

merupakan jaminan bahwa negara tersebut akan makmur, bila pendidikan 

sumber daya manusia diterlantarkan. Suatu negara yang mempunyai sumber 

daya alam yang banyak bila tidak ditangani oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas pada suatu waktu akan mengalami kemiskinan. Sejarah 

membuktikan bahwa negara yang miskin dengan sumber daya alam, tetapi 

kaya dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi negara yang 

kaya, makmur dan kuat. 

Bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan 

melimpah namun masih termasuk dalam kelompok negara yang sedang 

berkembang sangat berkepentingan untuk mempersiapkan segala sesuatunya 

khususnya pada faktor peningkatan mutu sumber daya manusia, yang hingga 

saat ini secara umum dirasakan belum cukup memadai, untuk mampu 

berkompetisi dengan negara yang telah maju. Menurut Ulrich Teicher dalam 

Sunarso, (1998:38-39), manusia masa depan harus memiliki persyaratan, 

sebagai berikut :  (a) fleksibel,  (b) mampu dan bersedia untuk berpartisipasi 

dalam inovasi serta menjadi kreatif,  (c) mampu menguasai hal-hal yang tidak 

menentu atau sering kali berubah, (d) senantiasa tertarik dan siap belajar 

seumur hidup, (e) mempunyai kepekaan dan keterampilan komunikasi,          
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(f) mampu bekerja dalam tim, (g) mampu mengambil tanggung jawab yang 

diserahkan kepadanya, (h) mampu menyiapkan diri untuk melakukan 

internasionalisasi pasaran kerja melalui pengertiannya tentang berbagai 

macam budaya dan (i) cakap dalam berbagai hal, dalam keterampilan yang 

bersifat umum yang melewati perbedaan disiplin dan “melek huruf” dalam 

berbagai bidang pengetahuan serta dalam bentuk dasar berbagai keterampilan 

profesional. 

Pendidikan selain sebagai suatu pembentukan watak/kepribadian, juga 

harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, terutama 

dalam memasuki abad ke 21 (milenium III), yang merupakan era persaingan 

bebas (globalisasi) yang menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan mampu bersaing dalam tataran global. Sejalan dengan hal 

tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada BAB II pasal 3 menyebutkan bahwa: 

 
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. (UURI no. 20  tentang Sistem 
Pendidikan Nasional,  2003:7). 
 
 
Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan tugas 

besar, berjangka waktu panjang dan harus melalui proses yang lebih terarah 

karena masalahnya menyangkut masalah pendidikan bangsa.  
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Berdasarkan hasil rapat kerja nasional Depdikbud tahun 1993 yang 

diterangkan dalam kebijakan umum pendidikan dan strategi pembangunan 

pendidikan dan kebudayaan, maka perlu diambil langkah-langkah tertentu 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen yang 

terkait pada jenjang sekolah dasar (Depdikbud, 1993/1994). Peningkatan mutu 

pendidikan, khususnya pada tingkat Sekolah Dasar telah menjadi kebijakan 

pemerintah yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya.  

Pendidikan terdiri dari berbagai komponen yang saling berpengaruh 

dan berkaitan. Dari komponen-komponen tersebut, komponen guru 

mempunyai peran sangat penting dan merupakan kunci pokok bagi 

keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu kemampuan profesional 

guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan berbagai upaya, antara lain 

melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan di sekolah dan di wadah-wadah 

pembinaan profesional seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja 

Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS).  

Peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru meliputi 

berbagai aspek antara lain kemampuan guru dalam menguasai kurikulum dan 

materi pengajaran, kemampuan dalam menggunakan metode dan sarana dalam 

proses belajar mengajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar dan 

kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, disiplin serta 

mempunyai komitmen  terhadap tugas. 
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Adanya KKG yang anggotanya semua guru dalam semua bidang ilmu, 

dimaksudkan sebagai wadah pembinaan profesional bagi para guru dalam 

upaya meningkatkan kemampuan profesional guru khususnya dalam 

melaksanakan dan mengelola pembelajaran di Sekolah Dasar. Hal ini perlu 

ditempuh karena kondisi tenaga kependidikan di Sekolah Dasar saat ini masih 

memerlukan upaya pembinaan dan peningkatan melalui pemberian bantuan 

profesional seiring dengan laju perkembangan dan kemajuan di bidang Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

Secara operasional KKG dapat dibagi lebih  lanjut menjadi kelompok 

yang lebih kecil berdasarkan jenjang kelas (misalnya kelompok guru kelas 1 

dan seterusnya) dan berdasarkan mata pelajaran (misal kelompok guru 

Pendidikan Jasmani). (Depdikbud, 1996/1997:14). 

Dalam kurikulum yang diterapkan di sekolah, yang terdiri dari sekian 

banyak mata pelajaran, mata pelajaran Pendidikan Jasmani sebagai salah satu 

mata pelajaran yang diyakini memberikan sumbangan yang cukup berarti 

dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sumbangan positif dari mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani akan dapat menjadi kenyataan apabila pemegang peran 

utama pelaksanaan pembelajaran mampu melaksanakan kewajibannya dengan 

optimal, penuh rasa tanggung jawab. Pemegang peran utama tersebut tidak lain 

adalah para Guru Pendidikan Jasmani yang berkualitas tinggi. 

Mengingat bahwa guru adalah suatu profesi, maka ada ciri-ciri yang 

harus dimilikinya, paling tidak ada tiga, yaitu: expertise, corporetness, dan 
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responsibility (St. Vembriarto, 1986:12). Pengertian profesi adalah jenis 

pekerjaan yang ditandai dengan teknik keterampilan secara intelektual 

(Soerjono Soekanto, 1983:397). Yang dimaksud dengan expertise adalah 

dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik; corporetness 

adalah adanya kesejawatan atau bisa dikatakan kesetiakawanan antar sesama 

profesi; sedangkan responsibility memiliki arti tanggung jawab yang harus 

didasarkan pada norma-norma moral   (St. Vembriarto, 1986). 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah dibentuk puluhan 

tahun, dan merupakan wadah para guru secara keseluruhan tanpa 

memperhatikan mata pelajaran yang diampu maupun strata sekolah di mana 

guru mengajar. Bentuk wadah guru yang lebih spesifik adalah KKG, untuk 

Guru Pendidikan Jasmani disebut KKG Pendidikan Jasmani. 

Salah satu tujuan penting dibentuknya KKG Pendidikan Jasmani adalah 

untuk menumbuhkan kegairahan guru dalam upaya meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

program kegiatan belajar mengajar. Bentuk kegiatannya adalah pendalaman 

materi, pembuatan perangkat kegiatan belajar dan peningkatan praktek atau 

kegiatan belajar mengajar (Depdikbud, 1998). 

Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang kepengurusan KKG 

Pendidikan Jasmani di tingkat Gugus Sekolah tidak ada, maka untuk 

memperlancar pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani sejak 

tahun 1997 dibentuk kepengurusan tingkat kecamatan Pedurungan (wawancara 
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dengan Ninok Sugiarti ketua pengurus KKG Pendidikan Jasmani periode 2001 

s.d. 2004).  

Dari 50 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta se Kecamatan Pedurungan, 

Guru Pendidikan Jasmani yang sudah berpendidikan Strata-1 bidang olahraga 

2 orang yang non olahraga 4 orang, berpendidikan D3 non olahraga 1 orang, 

yang sudah berkualifikasi D2 olahraga 19 orang, berijasah SGO 4 orang, 

berijasah KGO (Kursus Guru Olahraga) 1 orang, 19 Sekolah Dasar diampu 

oleh guru kelas di sekolahnya masing-masing yang berpendidikan non 

keolahragaan. 

Kenyataan lain adalah kemampuan finansial setiap sekolah yang cukup 

bervariasi. Hal ini akan dapat mempengaruhi berbagai hal, termasuk dalam 

keikutsertaan atau keaktifan para guru dalam pelaksanaan program kegiatan 

KKG Pendidikan Jasmani, juga dalam penyediaan berbagai alat dan 

perlengkapan serta sarana untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran.  

Keberadaan KKG Pendidikan Jasmani sudah cukup lama, tetapi kinerja 

para Guru Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan, belum berjalan 

secara optimal, hal ini ditandai adanya keluhan masyarakat sekitar. Bentuk 

keluhan terlihat dalam pembicaraan orang tua siswa dari beberapa sekolah, 

misalnya guru Pendidikan Jasmani dalam mengajar kurang semangat, 

monoton, asal berjalan, sesuai yang diinformasikan oleh Kepala SD 

Pedurungan Kidul 01 Bapak Kristiyono. Hal ini merupakan suatu indikasi 

belum optimalnya pelaksanaan KKG Pendidikan Jasmani di Kecamatan 

Pedurungan. 
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Situasi dan kondisi semacam ini kiranya cukup menarik untuk diteliti 

hal-hal tentang dunia pendidikan di Kecamatan Pedurungan. Juga penelitian 

tentang KKG Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan sebagai wadah 

pembinaan profesional. 

 

1.6. Fokus Penelitian  

Banyak masalah yang ada pada Guru Pendidikan Jasmani Sekolah 

Dasar, serta adanya masalah yang berkaitan dengan keberadaan KKG 

Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan seperti yang telah terurai dalam 

identifikasi masalah di atas, maka fokus masalah penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut “bagaimanakah pelaksanaan program kegiatan KKG 

Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Kecamatan Pedurungan kota Semarang”. 

Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka penelitian ini tidak menguji 

hipotesis ataupun generalisasi. Masalah penelitian ini tidak berbentuk 

pertanyaan yang harus dijawab dan diuji melalui hipotesis penelitian (Bogdan 

dan Biklen 1982). 

Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan fokus masalah adalah 

sebagai berikut:  

(1) Bagaimanakah program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 

di Kecamatan Pedurungan? 

(2) Bagaimanakah pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani 

Sekolah Dasar sebagai wadah pembinaan profesional? 

(3) Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

kegiatan KKG Pendidikan Jasmani? 
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(4) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

pelaksanaan kegiatan KKG Pendidikan Jasmani? 

(5) Bagaimanakah partisipasi Guru Pendidikan Jasmani terhadap kegiatan 

KKG Pendidikan Jasmani? 

(6) Apakah keuntungan yang diperoleh Guru Pendidikan Jasmani Sekolah 

Dasar kecamatan Pedurungan kota Semarang setelah aktif mengikuti 

kegiatan KKG Pendidikan Jasmani? 

 

1.7. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk: 

(1) Mendeskripsikan program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani Sekolah 

Dasar di Kecamatan Pedurungan, kota Semarang, 

(2) Menguraikan pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani 

Sekolah Dasar sebagai wadah pembinaan profesional guru, 

(3) Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

kegiatan KKG Pendidikan Jasmani, 

(4) Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

pelaksanaan kegiatan KKG Pendidikan Jasmani, 

(5) Mendeskripsikan partisipasi Guru Pendidikan Jasmani terhadap kegiatan 

KKG Pendidikan Jasmani, 

(6) Menjelaskan keuntungan yang diperoleh Guru Pendidikan Jasmani 

Sekolah Dasar kecamatan Pedurungan kota Semarang setelah mengikuti 

kegiatan KKG Pendidikan Jasmani.  
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1.8. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama: 

 

1.8.1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberi sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu pendidikan terutama berkaitan dengan pengembangan 

profesi Guru Pendidikan Jasmani. 

 

1.8.2. Manfaat Praktis 

1.8.2.1. Bagi pimpinan Cabang Dinas Pendidikan sebagai upaya 

pengembangan mutu pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan 

Jasmani. 

1.8.2.2. Sebagai informasi bagi KKG Pendidikan Jasmani kecamatan 

Pedurungan tentang kondisi pelaksanaan program kegiatan KKG 

Pendidikan Jasmani dalam upaya peningkatan profesionalisme guru.  



10 
 

BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

  

2.9. Guru 

Banyak batasan atau definisi tentang guru, sehingga perlu dicari suatu 

batasan yang sesuai dengan kebutuhan dalam penlitian ini. Guru sebagai profesi 

beserta ciri-cirinya dibahas berkaitan  dengan fungsi Guru Pendidikan Jasmani.  

 

2.9.1. Pengertian Guru  

Dalam Dictionary of Education (Carter V. Good, 1945:409) pengertian 

guru dijabarkan sebagai berikut: 
 

“Teacher: 1) a person employed in a official capacity for the purpose of 
giving instruction to pupils or students in an educational institution, 
whether public or private, 2) a person who because of rich or unusual  
experience or education as both in a given field is able to contribute to the 
growth and development of other persons who came in contact whit him, 
3) a person who has completed a professional curriculm in a teacher 
education institution and whose training has been officially recognized by 
the award of an appropriate teacing  certificate.” 
 

 
Dalam The Oxford English Dictionary (1953:127) memberikan 

pengertian, “ Teacher:  one whose function is to give instruction, especially in a 

school.”  Menurut Ametembun (1974:3) yang dimaksud dengan guru adalah 

semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perserta didik, 

baik secara indifidual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. 

Batasan yang tertuang dalam Internasional Dictionary of Education, “Teacher:     

a person  who teaches, especially a person employed  by a school to teach”          
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(G. Terry Page, 1977:337). Sebuah batasan yang tertuang di School Dictionary 

MacMillan  (Halsey, 1987:934), “Teacher : a person who teaches, especially as 

an occupation.” 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen (2005:41) menyebutkan bahwa guru adalah: pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  

Untuk kepentingan penelitian ini pengertian guru bukan hanya yang 

menyangpkut di sekolah tetapi juga di luar sekolah; yaitu guru adalah semua 

orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap perserta didik, baik 

secara individual maupun klasikal serta bertanggung jawab di sekolah dan tetap 

dapat menjadi teladan di luar sekolah. 

 

2.9.2. Guru Sebagai Profesi 

Pengertian tentang profesi perlu dikemukakan, karena di dalamnya secara 

implisit terkandung pula ciri-ciri suatu pekerjaan termasuk dalam kelompok 

profesional.  

 

2.9.2.1. Pengertian Profesi 

Poerwadarminta (1989:701) memberikan batasan profesi secara  sederhana  
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yaitu sebagai pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian melalui 

keterampilan kejujuran tertentu. Menurut Soerjono Soekanto (1983:397), yang 

dimaksud dengan profesi adalah jenis pekerjaan yang ditandai dengan teknik 

keterampilan secara intelektual. Sedangkan dalam The American Hertage Desk 

Dictionary, disebutkan bahwa “Profession: an occupation, es one requiring 

training and specialized study” (Vianna, 1981:755). Suatu pekerjaan dapat 

dikategorikan dalam suatu profesi apabila untuk meraihnya diperlukan 

pendidikan dan latihan secara khusus serta teknik keterampilan secara 

intelektual. 

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip sebagai berikut: 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa 

dan idealisme; 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; 3) memiliki kualifikasi akademik dan 

latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 4) memiliki kompetensi 

yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 5) memiliki tanggung jawab atas 

pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6) memperoleh penghasilan yang 

ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 7) memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar 

sepanjang hayat; 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan dan 9) memiliki organisasi profesi yang 

mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 

keprofesionalan guru. (UURI No. 14 tentang Guru dan Dosen, 2005:45-46) 
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2.9.2.2. Ciri-ciri Profesi    

Mengingat bahwa suatu profesi itu bukan merupakan vocation atau 

pekerjaan biasa, maka diperlukan adanya suatu ciri-ciri yang menempel padanya. 

Dalam International Dictionary of Education (G. Terry Page, 1977:273) 

dijelaskan: 

 
“Profession: evaluative term describing the most prestigious if the carry 
out an essential social service, are founded of systematic knowledge, 
require lengthy academic and practical training, have a high autonomy,           
a code of ethics, and generate in service growth. Theaching should be 
judged as a profession of these criteria”. 
 
Paling tidak ada tiga ciri yang melekat pada profesi, yaitu harus 

dimilikinya: expertise, corporetness, dan responsibility (St. Vembriarto, 1986:12).  

Adapun penjelasannya sebagai berikut:   

 

2.9.2.2.1. Expertise   

Yaitu dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya spesifik. 

Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan spesifik, khususnya dalam hal-hal 

yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Kemampuan ini tidak dimiliki 

oleh profesi lain atau pekerjaan lain di luar profesi guru. 

 

2.9.2.2.2. Corporetness 

Yaitu kesejawatan atau biasa dikatakan sebagai adanya kesetiakawanan 

antara sesama profesi. Guru “diikat" dalam suatu organisasi yang dinamakan 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang merupakan wadah untuk 

mempersatukan dan memperjuangkan keberadaanya.  
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2.9.2.2.3. Responsibility 

Tanggung jawab atau responsible, menurut Procter (1982:944) adalah   

“(a) having the duty of looking afther someone or something, so that one can be 

blamed (by the stated person) if thing go wrong;  (b) (for a job ) needing a 

trustworthy person to do it.” Dapat dikatakan, bahwa tanggung jawab merupakan 

suatu keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu 

yang terjadi akibat profesinya tersebut, maka yang bersangkutan bisa dituntut, 

atau dipersalahkan untuk diperkarakan. 

Tanggung jawab seorang guru semestinya didasarkan pada norma-norma 

moral. Artinya dalam melaksanakan segala kewajiban seharusnyalah segala 

perbuatanya didasari oleh suatu niat baik yang tulus ikhlas. 

T. Raka Joni dalam A. Samana (1994:27-28), menjelaskan adanya empat 

ciri suatu pekerjaan dapat disebut sebagai profesi yaitu; (1) bagi para pelakunya 

secara nyata dituntut berkeahlian sesuai dengan tugas khusus serta jenis 

jabatannya; (2) kecakapan profesional didasari dengan wawasan keilmuan yang 

mantap; (3) pekerjaan profesional dituntut berwawasan yang luas; (4) jabatan 

profesional perlu mendapat pengesahan dari masyarakat. 

 

2.9.3. Fungsi Guru 

Guru dalam menjalankan tugasnya di kelas, memiliki tiga fungsi utama 

yang harus dijalankan, yaitu: fungsi instruksional, fungsi edukasional, serta fungsi 

manajerial (NA. Ametembun, 1974:3-4). Adapun penjelasan ketiga fungsi guru 

tersebut adalah sebagai berikut:  
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2.9.3.1. Fungsi Instruksional 

Adalah fungsi mengajar atau menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan bidangnya yang dapat dirinci lagi menjadi tiga, yaitu: Fungsi 

menyampaikan materi, memberikan tugas, dan mengoreksi/memeriksa.    

 

2.9.3.2. Fungsi Edukational 

Adalah fungsi mendidik (to educate), dalam hal ini guru memiliki 

kewajiban mengantarkan para subyek didik yang menjadi asuhanya agar dapat 

menjadi ”manusia dewasa”, manusia mandiri yang siap mengisi masa depan 

dengan baik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (UU RI No. 20 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, 2003:22). Sedangkan menurut PP No.19 tahun 2005 

tentang standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa: 

 
pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 
agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pendidik pada SD/MI 
atau bentuk lain yang sederajat memiliki: 1) kualifikasi akademik 
pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), 2) latar 
belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan 
lain, atau psikologi dan 3) sertifikat profesi guru untuk SD/MI.              
(PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, 2005:21-22)  
 

2.9.3.3. Fungsi Manajerial  

Adalah fungsi guru dalam melaksanakan tugasnya harus mampu 

memimpin atau mengelola kelas, dalam pengertian mengelola perserta didik dan 
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materi yang diajarkan, sehingga dua fungsi yang lain, yaitu fungsi instruksional 

dan fungsi edukasional dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. 

Fungsi-fungsi tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik apa bila            

guru telah melakukan persiapan-persiapan sebelum melakukan aktifitasnya                           

(H. Abu Hanafi, 1978:33-34), yaitu yang berkaitan dengan: 

(1) Persiapan batin 

Artinya   satu   kesanggupan,   suatu   kesediaan   untuk   menjadikan  guru  

sebagai profesinya, sebagai suatu pekerjaan yang merupakan panggilan hidup, 

bukan suatu keterpaksaan.  

(2) Persiapan materiil 

Artinya suatu upaya mendapatkan bahan/materi atau kemampuan/ 

keterampilan, yang berupa gemblengan selama mengikuti pendidikan di suatu 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), juga pengebangan diri dari 

segi pribadi si guru / calon guru itu sendiri.  

(3) Persiapan tertulis secara sistematis  

Artinya perlu dipikirkan dan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan 

sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan (tentunya sesuai dengan yang 

tercantum di dalam GBPP/Kurikulum), sumber-sumber yang dapat diperoleh, 

serta bagaimana cara menyajikannya dengan baik agar dapat dipahami oleh 

perserta didik. 

2.9.4. Pembinaan Profesional Guru 

Dalam Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar disebutkan 

bahwa pengertian Pembinaan Profesional adalah usaha memberi bantuan pada 
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guru untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan mengajar dan 

menumbuhkan sikap profesional sehingga guru menjadi lebih ahli mengelola 

KBM dalam membelajarkan anak didik. (Depdikbud, 1994/1995:5).  

Pembinaan profesional guru perlu dilakukan di sekolah sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian program pendidikan, baik kualitas 

guru mengajar dan kualitas siswa belajar maupun kesesuaian bahan dan cara 

pengajaran dengan tuntutan kebutuhan siswa, masyarakat dan nasional. 

Pembinaan  profesional  dimaksudkan  untuk: 1)  mengembangkan  suatu jaringan  

dan sistem pembinaan kreatif dengan melibatkan secara aktif seluruh unsur 

pembina guru dalam suatu kegiatan pembinaan profesional terpadu,                             

2) meningkatkan secara optimal kemampuan guru mengelola Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM), 3) meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah, Pengawas 

Sekolah dan pembina lainnya untuk membantu guru dalam mengelola dan 

melaksanakan pengajaran. 

             Adapun kegiatan dari pembinaan profesional meliputi pembinaan yang 

bersifat administratif, seperti cara mengelola dana, cara memelihara bangunan, 

disiplin sekolah dan pembinaan yang bersifat akademik profesional seperti cara 

mengelola kegiatan belajar mengajar. Kemampuan mengelola kegiatan belajar 

mengajar bergantung pada kemampuan profesional guru. Karena itu pembinaan 

yang bersifat akademik profesional hendaknya dititikberatkan pada peningkatan 

kualitas proses belajar mengajar. Guru hendaknya mengembangkan dan mengkaji 

setiap proses belajar mengajar supaya menjadi lebih bermakna bagi siswa.  

Dengan demikian para pembina guru perlu mengalihkan peran dari sekedar 

membina administratif menjadi membina profesional dengan pusat perhatian 
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pembinaan pada peningkatan kemampuan guru mengelola Kegiatan Belajar 

Mengajar.  (Depdikbud, 1994/1995:2) 

 

2.9.5. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani 

Siapa yang dimaksud  dengan guru, secara umum sudah diuraikan di 

depan, sedangkan untuk Guru Pendidikan Jasmani, Sukintaka (1992:19) secara 

khusus mengemukakan delapan syarat yang harus dimiliki sebagai Guru 

Pendidikan Jasmani agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kedelapan 

syarat Guru Pendidikan Jasmani itu adalah sebagai berikut:  

(1) Memahami pengetahuan Pendidikan Jasmani, hal-hal yang berkaitan dengan 

Pendidikan Jasmani, sudah semestinya seorang Guru Pendidikan Jasmani 

memahaminya, karena setiap mata pelajaran/bidang memiliki kekhususan 

terutama dalam hal penerapan prinsip yang berlaku, 

(2) Memahami karakteristik anak, anak sebagai subjek didik harus dipahami 

dengan benar, agar dapat mengoptimalkan perkembangan dan 

pertumbuhannya, karakteristik anak perlu dipahami, baik dari segi jasmani 

maupun kejiwaanya, 

(3) Mampu membangkitkan dan memberikan dorongan pada anak untuk 

berkreasi aktif dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, hal ini dapat 

dicapai dengan melakukan variasi pada metode atau strategi pembelajaran, 

(4) Mampu memberikan bimbingan pada anak dalam pembelajaran agar 

mencapai tujuan Pendidikan Jasmani, dengan memahami peserta didik, akan 

dapat memahami apa yang dibutuhkan anak, sehingga guru akan mampu 

memberikan bimbingan dengan tepat, 
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(5) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan, menilai dan 

mengorganisasikan proses pembelajaran Pendidikan Jasmanim apabila hal ini 

berlangsung dengan baik, akan mampu menjadikan peserta didik kaya 

pengalaman gerak, 

(6) Memiliki pendidikan dan penguasaan keterampilan gerak yang memadai, 

pendidikan sebagai salah satu syarat pekerjaan dapat dikategorikan sebagai 

suatu profesi sedangkan penguasaan keterampilan gerak akan sangat 

membantu dalam memperlancar proses pembelajaran, 

(7) Memiliki pemahaman tentang unsur kondisi jasmani, hal-hal yang berkaitan 

dengan kondisi jasmani sangat perlu untuk dipahami, karena Pendidikan 

Jasmani merupakan pendukung pencapaian tujuan pendidikan, dimana unsur 

jasmani digunakan sebagai sarananya, 

(8) Memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan serta 

memanfaatkan lingkungan yang sehat dalam upaya mencapai tujuan Penjas, 

berarti Guru Pendidikan Jasmani dituntut untuk kreatif lebih dahulu, sebelum 

menuntut para peserta didik dapat melakukan hal yang sama.  

Guru yang memenuhi kriteria akan dapat mengantarkan peserta didik 

mencapai tujuan Pendidikan Jasmani, disamping juga harus mampu untuk 

menunjang pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya 

(Soenardi Soemosasmito, 1988:21).  

2.9.6. Partisipasi Guru Pendidikan Jasmani 

Keith Davis dalam A.A Anwar Prabu Mangkunegoro (2000:113), 

mengemukakan bahwa “participation is mental and emotional of persons in group 

situations that encourage them to contribute to group goals and share 
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rensponsibility for them”. (Partisipasi adalah keterlibatan emosi dan mental 

pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang 

pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut). 

Berdasarkan definisi di atas, ada tiga aspek yang sangat penting dalam 

partisipasi kerja, yaitu keterlibatan emosi dan mental pegawai, motivasi untuk 

menyumbang (kontribusi), dan penerimaan tanggung jawab. 

 

2.9.6.1. Keterlibatan emosi dan mental pegawai 

Berpartisipasi berarti melibatkan emosi dan mental dari pada kegiatan 

fisik. Keterlibatan psikologis pegawai lebih besar dari pada secara fisik. Pegawai 

yang mempunyai partisipasi kerja tinggi akan tampak dalam perilakunya yaitu 

aktivitas kerja yang kreatif dan semangat kerja yang tinggi. Begitu pula manajer 

yang partisipasi kerjanya tinggi akan aktif dalam memberikan informasi, 

penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk kerja kepada bawahanya, serta bersikap 

empati, simpati kepada bawahanya. 

 
2.9.6.2. Motivasi untuk menyumbang (kontribusi) 

Dalam berpartisipasi, motifasi untuk menyumbang ide-ide kreatif dan 

membangun merupakan aspek yang sangat penting. Pegawai-pegawai perlu 

diberikan kesempatan untuk merealisikan ide, inisiatif, dan kreativitasnya dalam 

mencapai tujuan organisasi. Partisipasi kerja terutama untuk meningkatkan 

motifasi pegawai dalam membantu mencapai tujuan organisasi. 
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2.9.6.3. Penerimaan tanggung jawab 

Partisipasi kerja menuntut pegawai untuk mampu menerima tanggung 

jawab dalam kegiatan kelompok. Partisipasi merupakan proses sosial yang 

melibatkan diri pegawai dalam organisasi untuk mencapai keberhasilan. Pegawai 

yang dapat menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok mereka akan 

dapat bekerja sama dalam suatu kerja. Kesatuan dalam tim kerja merupakan kunci 

keberhasilan dalam bekerja. 

 

2.10. Pendidikan Jasmani 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang pengertian pendidikan jasmani, 

prinsip-prinsip pendidikan jasmani dan tujuan pendidikan jasmani. 

 

2.10.1. Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan merupakan usaha orang dewasa secara sengaja untuk 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak didik menuju kedewasaan 

baik jasmani maupun rohani. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UURI No. 20 tentang SPN, 2003:4). 

Sedangkan pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan 
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menggunakan jasmani sebagai alat perantaranya. Pendidikan jasmani tidak lepas 

dari usaha pendidikan pada umumnya. Pendidikan jasmani merupakan usaha 

untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ke arah kehidupan 

yang sehat jasmani dan rohani, usaha tersebut berupa kegiatan jasmani atau fisik 

yang diprogramkan secara ilmiah, terarah, dan sistematis, yang disusun oleh 

lembaga pendidikan yang berkompeten. Menurut Rusli Lutan (2001:14) 

menjelaskan bahwa Penjas merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan yang mempunyai tujuan umum selaras dengan tujuan umum 

pendidikan. Sedangkan dalam kurikulum 2004 dijelaskan bahwa pendidikan 

jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan 

motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai 

(sikap mental, emosional-spiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang 

bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang 

(kurikulum, 2004:1). Di luar lembaga pendidikan formal kegiatan jasmani 

dilakukan dengan maksud untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani 

dan kepribadiannya, bukan untuk mendapatkan hasil materi. 

Banyak ahli telah merumuskan pengertian pendidikan jasmani. Ada ahli 

yang merumuskan dengan cara singkat, tetapi tidak sedikit yang memberikan 

definisi dengan panjang lebar. Secara umum kiranya dapat diterima bahwa istilah 

pendidikan jasmani diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu physical education. 

Menurut Charles A. Bucher (1983:7), “Physical education is an important 

part of the educational process.” Kata physical dapat diartikan body atau badan, 
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tetapi dalam pengertiannya secara utuh (physical education / Pendidikan Jasmani) 

body atau badan tidak diartikan sebagai lawan kata dengan mind atau jiwa. 

Definisi pendidikan jasmani yang ditawarkan oleh Charles A. Bucher (1983:13) 

adalah sebagai berikut: “physical education an integral part of the total education 

process, is a field of endeavor that has as its aim the improvement of human 

performance through the medium of physical activities that have been selected 

with a vies to realizing this outcomes”.  

Menurut pendapat Rijsdorp yang dikutip oleh Abdul Kadir Ateng                

(1989:6), pendidikan jasmani berpangkal pada gerak manusia serta mengarah 

kepada kepribadian yang bulat dan kreatif dari manusia; pendidikan jasmani 

adalah dasar dari pendidikan.  

Pengertian lain tentang pendidikan jasmani menurut Nixon dan Cozen: 

yang dikutip oleh Yusuf Adisasmita (1989: 2-3) bahwa pendidikan jasmani adalah 

sebagai bagian dari pendidikan keseluruhan dengan melibatkan penggunaan 

sistem aktivitas kekuatan otot untuk belajar, sebagai akibat peran serta dalam 

kegiatan ini.  

Pengertian lain tentang pendidikan jasmani menurut Bailey dan Field yang 

dikutip oleh Yusuf Adisasmita (1989: 2-3) bahwa pendidikan jasmani adalah 

sebagai proses yang menguntungkan dalam penyesuaian dan belajar organik, 

neuro muscular, intelektual, sosial, kebudayaan, emosional dan etika sebagai 

akibat dan timbul melalui pilihan dan aktivitas kekuatan otot yang baik.  
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Definsi yang dirumuskan Syarifudin (1997:3), berdasarkan hasil sintesis 

dari berbagai ahli seperti: Annarino, Bucher, Dougherty dan Dauer; pendidikan 

jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan keseluruhan melalui berbagai 

aktivitas jasmani yang bertujuan mengembangkan individu secara organik, neuro 

muscular, intelektual dan emosional. 

Dalam International Character of Physical Education and Sport dari 

UNESCO disebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan 

seseorang baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang 

dilakukan secara sadar dan sistematis, melalui berbagai kegiatan dalam rangka 

memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, 

kecerdasaran dan membentuk watak, dikutip oleh Tamat Tisnowati (2000:1-6).  

Para pakar pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia telah berhasil 

menelurkan kesepakatan tentang pengertian pendidikan jasmani di Cisarua, 

Bogor pada tahun 1999, sebagai berikut: pendidikan jasmani itu merupakan 

proses interaksi antara peserta didik dan lingkungan, melalui aktivitas jasmani 

yang disusun secara sistematik untuk menuju tercapainya manusia Indonesia 

seutuhnya (Sukintaka, 1999:18). Sedangkan menurut Rusli Ibrahim (2001:1), 

memberikan pengertian bahwa pendidikan jasmani merupakan suatu upaya 

pendidikan yang dilakukan terhadap anak-anak, agar mereka dapat belajar 

bergerak, dan belajar memulai gerak, serta berkepribadian yang tangguh, sehat 

jasmani dan rokhani. 
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Pengertian pendidikan jasmani yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

lebih condong pada pelaksanaan pendidikan di sekolah atau yang sifatnya 

formal, dengan dipandu oleh seorang Guru Pendidikan Jasmani.  

Untuk itu pengertian pendidikan jasmani yang dipakai dalam penelitian ini 

mengacu pendapat berbagai ahli seperti yang telah dikemukakan di depan, 

khususnya Bucher, Beiley dan para pakar pendidikan jasmani Indonesia yang 

telah mengadakan kesepakatan di Cisarua tahun 1999 seperti berikut : pendidikan 

jasmani adalah bagian dari pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan 

aktifitas jasmani untuk mengembangkan kemampuan fisik, kontrol neuro 

muscular, kekuatan intelektual, kekuatan sosial, kontrol emosional dan etika yang 

disusun secara sistematik, serta dilaksanakan oleh Guru Pendidikan Jasmani yang 

berwewenang disuatu sekolah.  

 

2.10.2. Prinsip-prinsip Pendidikan Jasmani 

Menurut Delbert Obertuffer dari Ohio State University (Yusuf 

Adisasmita, 1989:12-13), ada sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dan 

dijadikan pedoman dalam melaksanakan Pendidikan Jasmani, yaitu:  

(1) Bahwa pendidikan jasmani harus merupakan gambaran dari negara, harus 

merupakan pokok dari kebudayaan bangsa dan tidak bertentangan dengan 

usaha pencapaian tujuan hidup suatu bangsa, 
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(2) Bahwa pelaksanaan pendidikan jasmani harus selalu mengakui 

pegetahuan dan membuktikan fakta-fakta tentang manusia sebagai suatu 

organisme, 

(3) Bahwa dalam pendidikan jasmani terdapat tujuan, dasar, penilaian dan 

kriteria untuk mengukur manfaat pelaksanaan bagi kebaikan individual, 

(4) Bahwa dalam pendidikan jasmani terdapat potensi besar untuk belajar, untuk 

menanamkan pantulan pikiran dan untuk kecerdikan memilih, 

(5) Bahwa dalam mengajar penilaian pada bidang moral-etik, harus 

direncanakan dan mempunyai kepastian jelas bagi keterampilan tersebut, 

(6) Bahwa dalam pendidikan jasmani lebih banyak ilmu pengetahuan sosialnya 

dari pada pengetahuan biologi, sebab hasilnya dapat diukur dalam hubungan 

tingkah laku kelompok, 

(7) Bahwa kegiatan dan metode yang melahirkan tujuan yang memancarkan 

kesadaran lebih mementingkan lahiriah dan lebih disenangi dari pada bakat 

individual yang mementingkan diri sendiri, 

(8) Bahwa pendidikan jasmani jauh dari unsur-unsur mengasingkan diri dan 

memisahkan diri, kurikulum pendidikan jasmani harus berisi unsur-unsur 

serupa atau sama dengan ungkapan perasaan seni yang lain, 

(9) Bahwa pendidikan jasmani sebagai profesi yang berdiri kuat di atas kaki 

sendiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan semestinya bekerja sama dengan 

profesi lain untuk kebaikan manusia, 

(10) Bahwa dalam pendidikan jasmani yang terutama diinginkan adalah kualitas 

kepemimpinan yang tinggi. 
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Sedangkan prinsip yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran, adalah prinsip untuk dimulainya gerak dari gerak yang 

simpel ke gerak yang lebih komplek, baru ke gerak yang multi komplek, serta dari 

yang sifatnya ringan ke yang berat (Syarifudin, 1977:6). 

 

2.10.3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Jasmani 

Dalam Kurikulum 2004 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah disebutkan 

bahwa: 

 

2.10.3.1. Tujuan Pendidikan Jasmani: 

(1) Meletakan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam 

Pendidikan Jasmani, 

(2) Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial 

dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama, 

(3) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas 

ajar Pendidikan Jasmani,  

(4) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, 

percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani, 

(5) Mengembangkan kemampuan gerak dan keterampilan berbagai macam 

permainan dan olahraga, 

(6) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani, 
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(7) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan 

orang lain, 

(8) Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk 

mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat, 

(9) Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. 

 

2.10.3.2. Fungsi Pendidikan Jasmani  

2.10.3.2.1. Aspek Organik:  

(1) Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat 

memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan 

untuk pengembangan keterampilan, 

(2) Meningkatkan kekuatan otot, yaitu jumlah tenaga maksimum yang 

dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot, 

(3) Meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot 

untuk menahan kerja dalam waktu yang lama, 

(4) Meningkatkan daya tahan kardiofaskuler, kapasitas individu untuk melakukan 

secara terus menerus dalam aktivitas yang berat dalam waktu relatif lama, 

(5) Meningkatkan fleksibelitas, yaitu; rentang gerak dalam persendian yang 

diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangai cedera. 

 

2.10.3.2.2. Aspek Nouromuskuler: 

(1) Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, 



 

 

29

(2) Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti; berjalan, berlari, 

melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap/ 

mencongklang, bergulir, menarik, 

(3) Mengembangkan keterampilan non-lokomotor; seperti; mengayun, 

melongok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, 

membongkok, 

(4) Mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti; memukul, 

menendang, menangkap, memberhentikan, melempar, mengubah arah, 

memantulkan, bergulir, memvoli, 

(5) Mengembangkang faktor-faktor gerak, seperti; ketepatan, irama, rasa gerak, 

power, waktu reaksi, kelincahan, 

(6) Mengembangkan keterampilan olahraga, seperti; sepak bola, softball, bola 

voli, bola basket, baseball, kasti, rounders, atletik, tennis, tennis meja, 

beladiri dan lain sebagainya, 

(7) Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti; menjelajah, mendaki, 

berkemah, berenang dan lainnya, 

 

2.10.3.2.3. Aspek Perseptual: 

(1) Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, 

(2) Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau 

ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, 

bawah, sebelah kanan, atau di sebelah kiri dari dirinya, 
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(3) Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu; kemampuan 

mengkoordinasi pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan 

tangan, tubuh, dan atau kaki, 

(4) Mengembangkan keseimbangan tubuh (statis dan dinamis), yaitu; 

kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis, 

(5) Mengembangkan dominansi (dominancy), yaitu; konsisten dalam 

menggunakan tangan atau kaki kanan/kiri dalam melempar atau menendang, 

(6) Mengembangkan lateralitas (laterility), yaitu; kemampuan membedakan 

antara sisi kanan dan sisi kiri tubuh dan diantara bagian dalam kanan dan kiri 

tubuhnya sendiri. 

 

2.10.3.2.4. Aspek Kognitif: 

(1) Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh 

pengetahuan dan mengambil keputusan, 

(2) Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan permainan, keselamatan, dan 

etika, 

(3) Mengembangkan kemampuan penggunaan taktik dan strategi dalam aktivitas 

yang terorganisasi, 

(4) Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya 

dengan aktivitas jasmani, 

(5) Menghargai kinerja tubuh; penggunaan pertimbangan yang berhubungan 

dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan 

dalam mengimplementasi aktivitas dan dirinya. 
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2.10.3.2.5. Aspek Sosial: 

(1) Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada, 

(2) Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam 

kelompok, 

(3) Belajar berkomunikasi dengan orang lain, 

(4) Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam 

kelompok, 

(5) Mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar berfungsi sebagai 

anggota masyarakat, 

(6) Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab di masyarakat, 

(7) Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif, 

(8) Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, 

(9) Mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. 

 

2.10.3.2.6. Aspek Emosional: 

(1) Mengembangkan respon positif terhadap aktivitas jasmani, 

(2) Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, 

(3) Melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat, 

(4) Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. 

 

2.10.4. Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani 

Ruang lingkup materi mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk jenjang 

SD/MI aspek permainan dan olahraga untuk kelas 1, 2 dan 3 meliputi:       
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olahraga tradisional, permainan (games), eksplorasi gerak, keterampilan 

lokomotor, keterampilan non lokomotor keterampilan manipulatif dan aktivitas 

lainnya. Kelas 4 untuk aspek permainan dan olahraga meliputi: olahraga 

tradisional, permainan (games), eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, 

keterampilan non lokomotor dan keterampilan manipulatif, Atletik, Kasti, 

Kippers, Softball, Baseball, Sepakbola, Bolabasket, Bolavoli, Tenismeja, Tenis, 

Bulutangkis dan aktivitas lainnya. Sedangkan kelas 5 dan 6 untuk aspek 

permainan dan olahraga meliputi: Olahraga Tradisional, Atletik, Kasti, Kippers, 

Softball, Baseball, Sepakbola, Bolabasket, Bolavoli, Tenismeja, Tenis, 

Bulutangkis dan aktivitas lainnya. 

Aspek aktivitas pengembangan untuk kelas 1, 2 dan 3 meliputi; mekanika/ 

sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani dan aktivitas lainnya, sedang untuk 

kelas 4, 5 dan 6 meliputi komponen kebugaran jasmani dan aktivitas lainnya. 

Aspek uji diri/senam untuk kelas 1, 2 dan 3 meliputi; ketangkasan 

sederhana, ketangkasan tanpa alat dan ketangkasan dengan alat dan aktivitas 

lainnya, sedangkan untuk kelas 3 dan 4 meliputi; ketangkasan tanpa alat, 

ketangkasan dengan alat dan aktivitas lainnya, untuk kelas 5 dan 6 meliputi; 

ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, senam lantai dan aktivitas 

lainnya. 

Aspek aktivitas ritmik untuk kelas 1 dan 2 yaitu gerak bebas dan 

aktivitas lainnya untuk kelas 3 dan 4 meliputi; gerak bebas, senam pagi, SKJ 

(senam kesegaran jasmani) dan aktivitas lainnya, sedangkan untuk kelas 5 
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meliputi; senam pagi, SKJ dan aktivitas lainnya dan untuk kelas 6 meliputi; 

senam pagi, SKJ, senam aerobik dan aktivitas lainnya. 

Pada aspek akuatik (Aktivitas Air) untuk kelas 1,2 dan 3 meliputi; 

permainan di air, keselamatan di air dan aktivitas lainnya, untuk kelas 4 meliputi; 

permainan air, keselamatan di air, keterampilan / ketangkasan di air, renang dan 

aktivitas lainnya, sedangkan untuk kelas 5 dan 6 meliputi; keselamatan di air, 

keterampilan / ketangkasan di air, renang dan aktivitas lainnya. 

Sedangkan aspek pendidikan luar kelas (outdoor education) untuk kelas 

1,2 dan 3 meliputi; teknik dan pengenalan lingkungan, untuk kelas 4 meliputi; 

pengenalan lingkungan, piknik dan menjelajah untuk kelas 5 meliputi; piknik, 

pengenalan lingkungan, berkemah dan menjelajah dan untuk kelas 6 meliputi; 

piknik, pengenalan lingkungan, berkemah menjelajah dan mendaki gunung. 

Materi mata pelajaran pendidikan jasmani untuk jenjang SD/MI dapat juga dilihat 

dalam lampiran 19. 

 

2.10.5. Standar Kompetensi Bahan Kajian Pendidikan Jasmani 

Permainan dan Olahraga 

(1) Siswa mampu melakukan berbagai macam permainan dan cabang olahraga 

(2) Siswa memiliki pengetahuan/konsep dan keterampilan berfikir yang relevan 

dalam berbagai permainan dan olahraga 

(3) Siswa memiliki apresiasi terhadap perilaku bermain dan berolahraga yang 

termanifestasikan ke dalam nilai-nilai, seperti: kerjasama, menghargai teman 

dan lawan, jujur, adil, terbuka. 
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Aktivitas Pengembangan 

(1) Siswa mampu melakukan berbagai aktivitas pembentukan postur dan kondisi 

tubuh 

(2) Siswa memiliki pengetahuan/konsep dan keterampilan berfikir yang relevan 

dalam komponen kebugaran fisik 

(3) Siswa merasakan manfaat dari pola hidup aktif terhadap kesehatan dan kondisi 

tubuh. 

 

Uji Diri/Senam 

(1) Siswa mampu melakukan berbagai gerak dan senam ketangkasan 

(2) Siswa memiliki pengetahuan/konsep dan keterampilan berfikir yang relevan 

dalam senam ketangkasan 

(3) Siswa memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kedisiplinan, 

keberanian, rasa percaya diri, keselamatan diri dan orang lain. 

 

Aktivitas Ritmik 

(1) Siswa mampu melakukan gerak tubuh berirama dan keserasian gerak dengan 

irama 

(2) Siswa memiliki pengetahuan/konsep dan keterampilan berfikir yang relevan 

dalam aktivitas ritmik 

(3) Siswa memiliki kepekaan, keharomisan, dan kehalusan gerak. 

 

Akuatik (Aktivitas Air) 

(1) Siswa mampu melakukan berbagai macam bentuk permainan dalam air 
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(2) Siswa memiliki pengetahuan/konsep dan keterampilan berfikir yang relevan 

dalam berbagai aktivitas air dan faktor keselamatannya 

(3) Siswa memiliki aspresiasi terhadap keselamatan, kepedulian, etika, dan 

keberhasilan di air. 

 
Pendidikan Luar Kelas (Outdoor Education) 

(1) Siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar 

(2) Siswa memiliki pengetahuan/konsep dan keterampilan berfikir yang relevan 

dalam keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam 

sekitar 

(3) Siswa memiliki aspresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar. 

 

2.10.6. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani SD & MI 

2.10.6.1. Melakukan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor 

2.10.6.2. Melakukan keterampilan dasar manipulatif menggunakan alat 

2.10.6.3. Melakukan berbagai permainan kecil tanpa alat (games) 

2.10.6.4. Melakukan berbagai permainan berpasangan dan beregu 

2.10.6.5. Melakukan unsur-unsur dasar keterampilan permainan dan olahraga 

2.10.6.6. Melakukan latihan dasar pengembangan komponen kebugaran 

2.10.6.7. Melakukan ketangkasan sederhana 

2.10.6.8. Melakukan gerakan-gerakan senam irama 

2.10.6.9. Melakukan permainan di air 

2.10.6.10. Melakukan teknik dasar renang dan keselamatan di air 

2.10.6.11. Melakukan pengenalan lingkungan sekolah dan sekitarnya serta 

dasar-dasar berkemah di lingkungan sekolah 
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2.10.6.12. Memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang manfaat aktivitas fisik 

terhadap organ tubuh, kesehatan dan kebugaran 

2.10.6.13. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai aktivitas 

dalam pendidikan jasmani seperti, tenggang rasa, sopan-santun, 

menghargai, jujur, bekerja bersama, sportif, bertanggungjawab, disiplin 

dan lainnya. 

 

2.11. Pelaksanaan Program KKG 

Pada penelitian ini akan membahas masalah pelaksanaan program KKG 

penjas. Pelaksanaan program dalam manajemen dikenal sebagai fungsi actuating. 

Menurut George R. Terry (1977) bahwa manajemen melahirkan manajer 

(manager) yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi itu dirumuskan 

dalam bentuk POAC (P = planning, O = Organizing, A = Actuating dan                  

C = controlling). Kata actuating berasal dari kata dasar actuate yang berarti 

melakukan; menjalankan; mengerjakan (rancangan, keputusan). Sedangkan kata 

program berarti rancangan mengenai azas-azas serta usaha-usaha yang dijalankan. 

Menurut Slamet PH dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, (No. 027, 

Tahun Ke-6, November 2000) tentang Manajemen Berbasis Sekolah, mengartikan 

bahwa: Program adalah alokasi sumberdaya kedalam kegiatan-kegiatan, menurut 

jadwal-waktu dan menunjukkan tatalaksana yang sinkron. Dengan kata lain 

program adalah bentuk dokumen untuk menggambarkan langkah-langkah akan 

mewujudkan sinkronisasi serta ketatalaksanaan, sebagai salah satu konsekuensi 

dari koordinasi. 
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Dengan demikian pelaksanaan program dapat diartikan sebagai kegiatan 

mengerjakan atau menjalankan rancangan yang menggambarkan langkah-langkah 

untuk mewujudkan sinkronisasi dalam ketatalaksanaan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Dalam melaksanakan program kegiatan, aspek dominan yang sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan adalah aspek penggerakan. G.R. Terry 

dalam Abdul Halim (1977) memberikan definisi bahwa penggerakan adalah 

membuat semua anggota kelompok mau bekerjasama dan bekerja dengan ikhlas 

serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-

usaha pengorganisasian. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapatlah dijelaskan bahwa fungsi 

penggerakan adalah: 

(1) Untuk mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi 

pengikut, 

(2) Melunakkan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang, 

(3) Untuk membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan 

sebaik-baiknya, 

(4) Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, 

kecintaan kepada pemimpin, tugas serta organisasi tempat mereka bekerja, 

(5) Untuk menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab secara 

penuh pada seseorang atau orang-orang terhadap tuhannya, negara, 

masyarakat serta tugas yang diembannya. 
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Dengan memperhatikan fungsi-fungsi penggerakan tersebut, maka hal-hal 

yang dibutuhkan dalam upaya melaksanakan suatu fungsi penggerakan dalam 

suatu organisasi adalah: perilaku manusia yang ada pada suatu kelompok/ 

organisasi, kondisi motivasi, komunikasi dan kepemimpinan. 

 

2.12. Ruang Lingkup Kegiatan KKG         

Depdikbud dalam buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok 

Kerja Guru menyatakan bahwa secara rinci ruang lingkup kegiatan KKG meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

(1) Memecahkan permasalahan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), antara lain: 

a. Menyusun program perencanaan pengajaran, 

b. Kesesuaian pokok bahasan yang terdapat dalam GBPP dengan topik yang 

ada pada buku pegangan murid/guru (bila menggunakan buku paket), 

c. Memilih metode yang sesuai dengan materi dan topik yang akan diajarkan 

dengan pendekatan belajar siswa aktif, 

d. Menentukan/membuat dan menggunakan alat peraga yang sesuai dengan 

materi pokok bahasan, 

e. Cara memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

(2) Memecahkan permasalahan anak yang menemui kesulitan belajar seperti 

gangguan emosi, gangguan indera penglihatan, pendengaran, lamban dan 

hambatan lainnya, 
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(3) Memecahkan permasalahan yang ada hubungannya dengan orang tua, 

misalnya kurang memberi kesempatan pada anak untuk belajar, kurang 

kontrol dan sebagainya, 

(4) Permasalahan guru dalam mengajar terutama dalam perumusan Tujuan 

Intraksional Khusus (TIK), tentang contoh dan perbuatan-perbuatan yang 

sesuai dengan ranah afektif (dalam membuat satuan pelajaran), 

(5) Mempersiapkan bahan pengembangan topik untuk simulasi mengajar, 

(6) Menyampaikan informasi bila ada hal-hal yang perlu diketahui oleh guru, 

(7) Menyusun materi pengajaran yang meliputi aspek atau sub mata pelajaran 

yang dapat berintegrasi dengan setiap mata pelajaran, 

(8) Menularkan dan mengembangkan hasil penataran atau ide-ide baru 

(Depdikbud 1996:22-23). 

Implementasi dari ruang lingkup kegiatan KKG diharapkan mampu 

menghasilkan guru yang bermutu. Menurut studi Balitbang Dikbud seperti 

dikutip Fattah (2000:59), dinyatakan bahwa guru yang bermutu dapat diukur 

dari lima hal utama yaitu: (a) kemampuan profesional, (b) upaya profesional, 

(c) kesesuaian waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional,                     

(d) kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaan, dan (e) kesejahteraan yang 

memadai. 

Fattah (2000:60-61), menyatakan bahwa kelima faktor utama tersebut 

merupakan satu kesatuan dan terintegrasi dalam mengaktualisasikan sikap 

professional. Kemampuan profesional guru (professional capacity) terdiri dari 

kemampuan intelegensi, sikap, dan prestasinya dalam bekerja. Dalam berbagai 
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penelitian, kemampuan profesional guru sering ditunjukkan dengan tinggi 

rendahnya hasil pengukuran kemampuan menguasai materi yang diajarkan. 

Secara sederhana, kemampuan profesional ini bisa ditunjukkan dengan 

kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang 

diajarkan termasuk upaya untuk selalu memperkaya dan meremajakan  

pengetahuan tersebut. Salah satu upayanya, dapat melalui kegiatan dalam 

KKG. 

Upaya profesional guru (professional efforts) adalah upaya seorang 

guru untuk mentransformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke 

dalam proses belajar mengajar. Dalam beberapa penelitian, upaya profesional 

guru tersebut ditunjukkan oleh penguasaan keahlian mengajar baik keahlian 

dalam menguasai materi pelajaran, penggunaan bahan-bahan pengajaran, 

pengelolaan kegiatan belajar murid, maupun upaya untuk selalu memperkaya 

serta meremajakan kemampuannya dalam mengembangkan program-program 

pengajaran. 

Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (teacher’s time) 

menujukkan intensitas waktu yang dipergunakan dari seorang guru untuk tugas-

tugas profesionalnya. “Teacher’s time”  ini merupakan salah satu indikator 

penting dari mutu guru, seperti ditunjukkan oleh konsep “waktu belajar” (time on 

task) yang diukur dari intensitas belajar siswa secara perorangan. Time on Task ini 

telah ditemukan oleh berbagai penelitian secara konsisten sebagai prediktor 

terbaik dari mutu hasil belajar peserta didik. 
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Guru yang bermutu adalah mereka yang dapat mendukung proses belajar-

mengajar sampai tuntas dan benar. Untuk itu diperlukan keahlian, baik dalam 

menguasai secara tuntas suatu disiplin ilmu pengetahuan maupun metodologi dan 

pendekatan belajar-mengajar. Oleh karena itu, jika guru mengajarkan mata 

pelajaran yang bukan keahliannya, dapat dipastikan bahwa guru tersebut tidak 

dapat menciptakan proses pembelajaran yang bermutu. Kesesuaian antara 

keahlian dengan pekerjaan ini penting dengan asumsi bahwa guru yang 

dipersiapkan untuk mengajar suatu bidang studi dianggap bermutu jika guru 

tersebut mengajar bidang studi yang bersangkutan (Fattah, 2000:62).  

Seorang profesional harus mampu mencurahkan sebagian besar  

perhatiannya terhadap kegiatan profesionalnya, seperti peningkatan keahlian, 

memperkaya pengetahuan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. 

Upaya-upaya profesional ini perlu didukung oleh penghasilan dan kesejahteraan 

mereka yang memadai sebagai imbalan terhadap seorang profesional. Penghasilan 

atau kesejahteraan yang layak ini mutlak diperlukan oleh seorang profesional 

karena hasil kerja mereka dituntut kualitasnya oleh pihak-pihak yang dilayani. 

Mengacu pada uraian di atas maka, penyusunan program kegiatan dalam 

KKG harus berupaya meningkat-kembangkan penguasaan kompetensi menuju 

terwujudnya guru yang bermutu, sehingga dapat memberikan andil yang besar 

dalam proses peningkatan mutu pendidikan. 

Secara kuantitas, program kegiatan dalam KKG dalam setahun adalah 52 

minggu. Seyogyanya pertemuan untuk KKG dilakukan satu minggu sekali atau 

dua minggu sekali sehingga setiap guru mengalami bantuan professional 52 
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kali atau sekurang-kurangnya 26 kali setahun. Adapun penjadwalan atau 

pengalokasian waktu kegiatan KKG, menurut Depdikbud (1995/1996:26), dapat 

ditempuh melalui alternatif, yaitu: 

 
(a) KKG diadakan setiap hari dalam seminggu, setelah jam pelajaran 
berakhir, dengan membagi kesempatan sebagai berikut: Senin, untuk 
guru kelas I; Selasa, untuk guru kelas II; Rabu, untuk guru kelas III; 
Kamis, untuk guru kelas IV; Jumat, untuk guru kelas V; Sabtu, untuk 
guru kelas VI; (b) KKG diadakan tiga hari dalam seminggu setelah jam 
pelajaran berakhir dengan membagi kesempatan sebagai berikut: 
Kamis, untuk guru kelas I dan II; Jumat, untuk guru kelas III dan IV; 
Sabtu, untuk guru kelas V dan VI; (c) KKG diadakan dua hari dalam 
seminggu, setelah jam pelajaran berakhir dengan membagi kesempatan 
sebagai berikut: Jumat, untuk guru kelas I, II, dan III; Sabtu, untuk guru 
kelas IV,V, dan VI. 
 
 

2.13. Fungsi dan Tujuan KKG 

Peningkatan kemampuan guru secara sistematik baik yang datang dari 

pembinaan secara struktural maupun atas inisiatif guru telah diselenggarakan 

melalui berbagai kegiatan misalnya penataran, pendidikan dan latihan khusus, 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, belajar sendiri, dan lain 

sebagainya. Namun demikian pengalaman para guru itu dirasa belum memadai 

untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan pembaharuan pendidikan dasar yang 

menyangkut berbagai aspek seperti relevansi materi dengan pengembangan 

lingkungan, metode penyampaian, pendekatan psikologis, perkembangan anak, 

pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan media, alat peraga, dan 

aspek lain yang secara langsung atau tidak langsung menunjang proses belajar-

mengajar. 
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KKG yang pada mulanya terbentuk secara sporadis dan belum 

terkoordinasi, pembentukan KKG itu dimaksud untuk memecahkan berbagai 

masalah yang timbul dalam proses belajar-mengajar. 

Perkembangan selanjutnya, KKG merupakan salah satu bagian dari sistem 

pembinaan profesional yang dianjurkan dan sekaligus dibina oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini oleh Kepala Sekolah Dasar dan 

Pengawas Sekolah, kemudian dikenal sebagai KKG. 

Dalam sebuah KKG muncul beragam jenis KKG sesuai dengan mata 

pelajaran yang dipilih guru, seperti kelompok kerja guru PPKn, Bahasa Indonesia, 

Matematika, Pendidikan Jasmani dan sejenisnya. Pengelompokan tersebut 

mempermudah cara kerja dan keefektifan sebab kesamaan pandangan dan minat 

guru hampir sama. 

Depdikbud dalam bukunya Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah 

menyatakan: 

KKG berfungsi: (1) menyusun kegiatan KKG satu tahun dibimbing 
pengawas, Tutor dan guru pemandu; (2) menampung dan memecahkan 
masalah yang dihadapi guru dalam kegiatan belajar-mengajar melalui 
pertemuan, dikusi, contoh mengajar, demonstrasi penggunaan           
dan pembuatan alat peraga. Sedangkan tujuan dari KKG adalah 
membantu meningkatkan kemampuan guru secara profesional dalam 
melaksanakan tugasnya yaitu keberhasilan kegiatan belajar-mengajar.                     
(Depdikbud 1995/1996:17-21).  
 
 
Oleh karena itu keberadaan KKG sudah barang tentu harus eksis agar di 

masa datang, para guru mempunyai kepekaan yang tinggi dalam mengantisipasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi memasuki gerbang 

otonomi daerah yang ditandai adanya desentralisasi pendidikan menuntut berbagai 
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pembaharuan dari manajemen pendidikan yang bersifat sentralistik menuju kearah 

desentralistik. 

Menurut Fattah (2000:80), proses belajar-mengajar dalam manajemen 

sentralistik berjalan secara rutin dan mekanistik. Hal tersebut dilakukan karena 

tujuan proses belajar-mengajar adalah menguasai standar nasional. Kondisi ini, 

dipertegas lagi dengan dilaksanakannya evaluasi nasional yang cenderung 

membuat keseragaman. Dalam manajemen desentralisasi, memberikan peluang 

penyajian situasi belajar-mengajar yang lebih konkret. Peserta didik diarahkan 

untuk menampilkan kreativitas dan menggali potensi bakat dan mendorong 

semangat berprestasi, sehingga proses penalaran dapat dilakukan secara wajar. 

Pembinaan guru melalui KKG diharapkan mampu membekali pemahaman 

guru agar dalam proses belajar-mengajar dapat menumbuhkembangkan kreativitas 

dan potensi peserta didik. Realisasi fungsi dan tujuan luhur KKG agaknya perlu 

mendapat perhatian lantaran ada kecenderungan para guru dalam melaksanakan 

KKG tidak berorientasi pada aktualisasi fungsi dan tujuan yang diharapkan 

menuju peningkatan kompetensi, namun hanya memenuhi suatu kewajiban saja. 

 

2.14. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi kelompok kerja guru dan kepengurusanya sesuai 

dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1996/1997 yang 

masih dipakai sampai sekarang adalah sebagai berikut: (terlihat pada gambar 1 

dan  gambar 2).              
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Gambar 1  Struktur dan Mekanisme Kerja Gugus Sekolah Kepengurusan 
Gugus Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
(Sumber: Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, Depdikbud, 1996/1997:34) 
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Gambar 2  Struktur Organisasi KKG  Berdasarkan Bidang Studi/Mata  

Pelajaran 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, Depdikbud, 1996/1997:24)  

 
Keterangan: 

KKG Pendidikan Jasmani di tingkat gugus di Kecamatan Pedurungan tidak ada, 

maka sebagai wadah pembinaan profesional dibentuk KKG  Pendidikan Jasmani 

tingkat kecamatan yang anggotanya semua guru pendidikan jasmani SD se 

Kecamatan Pedurungan. 
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2.15. Penelitan Yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Margono (2001) dengan judul 

“Pelaksanaan Fungsi Organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan 

Jasmani SLTP di Kabupaten Sleman” diperoleh gambaran tentang kondisi serta 

kebutuhan pelaksanaan program peningkatan profesional pendidikan jasmani. 

Penelitian yang dilakukan Broto Sedjati (2001) menyimpulkan bahwa ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara keikutsertaan guru dalam kegiatan 

KKG dengan kemampuan profesional guru Sekolah Dasar Negeri di Kota 

Semarang. 

Penelitian serupa juga berkaitan dengan pembinaan profesional guru yang 

dilakukan oleh Mulyono (2002) dengan judul “Pelaksanaan Program Gugus 

Sekolah Dasar Sebagai Wadah Pembinaan Profesional” memberi gambaran 

mengenai keadaan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan guru sebagai upaya 

peningkatan kemampuan profesional. 

 

2.16. Kerangka Berpikir 

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil 

pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh 

sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui 

kegiatan belajar mengajar. Namun demikian posisi strategis guru untuk 

meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh penguasaan 

kompetensi guru. 
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Dalam kontek kegiatan belajar mengajar, guru dapat melakukan 

serangkaian kegiatan yang bermuara pada peningkatan kompetensi baik 

kompetensi personal, profesional dan kemasyarakatan. Salah satu usaha yang 

dapat dilakukan guru yakni melalui kegiatan KKG. 

Proses peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar melalui sistem 

pembinaan profesi dapat terlihat pada gambar tiga berikut ini:  

 
 

Gambar 3 Proses Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Melalui 
Sistem Pembinaan Profesi 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Sumber: Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1996/1997:31) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.10. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, agar dapat mendeskripsikan secara rinci dan jelas serta mendapatkan 

data yang mendalam sesuai fokus penelitian. 

Bogdan dan Taylor (1992:21-22) mendefinisikan bahwa metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif; 

ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.  

Data tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan  pada latar individu secara 

holistik  (utuh).  Sedang menurut Nasution (1992:5) penelitian kualitatif pada 

hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi 

dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia 

sekitarnya.   

Adapun ciri-ciri penelitian yang dikemukakan Bogdan dan Biklen            

(1990:33-36) ada lima karakteristik, yaitu 1) riset kualitatif mempunyai latar 

alami karena yang merupakan alat penting adalah sumber data yang langsung 

dan peristiwanya, 2) riset kualitatif itu bersifat deskriptif, 3) periset kualitatif 

lebih memperhatikan proses dari pada hasil atau produk semata, 4) periset 

kualitatif cenderung menganalisa data secara induktif, dan 5) makna 

merupakan soal esensial untuk rancangan kualitatif.  
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Terdapat beberapa pendekatan dan metode yang digunakan sebagai dasar 

teoretis penelitian kualitatif, yaitu pendekatan fenomenologis, interaksi simbolik, 

kebudayaan dan etnometodologis. Dalam penelitian ini,  peneliti menggunakan 

pendekatan fenomenologis dalam mengamati peristiwa dan kaitannya. 

Penelitian aliran fenomenologis berusaha memahami apa makna kejadian 

dan interaksi bagi orang biasa pada situasi tertentu (Bogdan dan Biklen, alih 

bahasa Munandir, 1990:38). Agar memahami peristiwa-peristiwa dan kaitannya, 

maka peneliti memulai dengan sikap “diam”. Hal ini bertujuan untuk berusaha 

menghayati dan tidak menganggap telah mengetahui makna apa yang sedang 

diteliti, sehingga peneliti mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya pengertian 

yang sedang berkembang di sekitar peristiwa yang terjadi.     

Agar kegiatan guru di KKG dalam pengembangan profesional guru dapat 

diketahui secara rinci maka penelitian ini dirancang mengunakan rancangan studi 

kasus. Seperti yang dinyatakan Vredenbregt,  (1980:38) bahwa rancangan studi 

kasus digunakan untuk mempertahankan keutuhan dari obyek, artinya data yang 

dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang 

terintegrasi. 

 

3.11. Kehadiran Peneliti di Lokasi 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpul 

data, menganalisis, menafsir data dan pada akhirnya menjadi  pelapor hasil 

penelitiannya. Peneliti dalam melakuan penelitian berperan sebagai instrumen 

utama, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan, karena 
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penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah atau pada kontek dari suatu 

keutuhan. Hal ini disebabkan karena latar alamiah menghendaki adanya 

kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika 

dipisahkan dari konteknya. Peneliti sebelum terjun ke lapangan melaksanakan 

penelitian terlebih dahulu memohon ijin kepada kepala instansi terkait yaitu 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.  

 Pada penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci, maka 

peneliti berusaha sebaik-baiknya dan sewajar mungkin, tidak menonjolkan diri, 

selalu rendah hati dan bertindak sopan dalam penggalian data. Selain itu 

peneliti juga selalu membina hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat 

dalam penelitian dengan mengembangkan rasa saling mempercayai. Untuk 

menjaga nama baik lembaga dan para informan  peneliti menggunakan kode 

atau nama samaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan informan, 

sehingga informan memberikan keterangan secara jujur dan terbuka.  

 

3.12. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil subyek guru-guru pendidikan jasmani 

sekolah dasar baik negeri maupun swasta di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang sebagai peserta KKG Pendidikan Jasmani. Pengambilan penarikan 

subyek meliputi keputusan-keputusan tentang orang-orang yang akan diamati 

atau diwawancarai mengenai latar belakang, peristiwa-peristiwa dan proses-

proses sosial (Miles, Matthew B and M. Huberman, 1992:47).  

Sumber data dalam  penelitian ini yaitu: 
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(10) Guru-guru Pendidikan Jasmani sebagai anggota KKG Kecamatan 

Pedurungan 

(11) Ketua dan pengurus KKG Pendidikan Jasmani Kecamatan Pedurungan 

(12) Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Pedurungan 

(13) Pembina Teknik Pendidikan Jasmani Kecamatan Pedurungan 

(Pengawas). 

 

3.13. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

Lokasi tersebut berada di bagian timur Kota Semarang, dengan batas-batas di 

sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, 

sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Genuk, sebelah selatan berbatasan 

dengan kecamatan Tembalang dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan 

Gayamsari. 

Kegiatan KKG Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan pada 

dasarnya juga mengacu pada pelaksanaan kegiatan gugus sekolah pada umumnya, 

hanya kegiatan KKG Pendidikan Jasmani diadakan di tingkat kecamatan yang 

diikuti oleh semua Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar se Kecamatan 

Pedurungan. 

 

3.14. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diinginkan peneleti menggunakan tiga 

macam teknik pengumpulan data pokok yaitu; 1) interview / wawancara,                  
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2) observasi/pengamatan 3) dokumentasi dan teknik pengumpulan data 

pelengkap yaitu fotografi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Robert C.Bogdan dan Kopp Biklen 

(1982) metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah observasi, dokumentasi dan metode wawancara secara mendalam              

(in depth interview).  Selain metode pokok tersebut, dalam penelitian kualitatif 

digunakan metode pelengkap yaitu foto. Foto yang memungkinkan data 

diskriktif yang cukup berharga yang sering digunakan untuk menelaah segi-

segi subyektif dan hasilnya dianalisis secara induktif.  

Adapun data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian 

yaitu : (1) program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani kecamatan Pedurungan, 

(2) pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani sebagai wadah 

pembinaan profesional guru, (3) faktor-faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan Kegiatan KKG Pendidikan Jasmani, (4) upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan KKG Pendidikan 

Jasmani, (5) partisipasi Guru Pendidikan Jasmani terhadap pelaksanaan KKG 

Pendidikan Jasmani, (6) keuntungan yang diperoleh guru dalam mengikuti 

kegiatan KKG Pendidikan Jasmani.   

Sebagai acuan untuk penjaringan data, berikut ini disajikan rincian 

fokus penelitian, dapat terlihat dalam tabel 1 berikut ini.  

Tabel 1.  Matriks Rincian Fokus Penelitian 
 

NO FOKUS SUB FOKUS KOMPONEN METODE 
1 2 3 4 5 
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1. Program Kegiatan 
KKG Penjas 
Sekolah Dasar 
Kecamatan 
Pedurungan   

Program 
Kegiatan KKG 

• Adakah program 
kegiatan KKG Penjas 

• Apa saja program 
kegiatan KKG Penjas   

Wawancara/ 
Dokumentasi 

 

NO FOKUS SUB FOKUS KOMPONEN METODE 
1 2 3 4 5 

2. Pelaksanaan 
Program Kegiatan 
KKG Penjas 
sebagai wadah 
pembinaan 
profesional guru 

Pelaksanaan 
Kegiatan KKG 
Penjas 

• Langkah-langkah 
kegiatan KKG 

• Keaktifan guru dalam 
mengikuti kegiatan 
KKG  

• Pemberdayaan tutor 
sebaya  

• Hubungan kerja antar 
personal  

Wawancara/ 
Obsevasi  

 

  Faktor-faktor 
yang mendukung 
dan menghambat 
pelaksanaan 
KKG 

1. Faktor yang 
mendukung 

 
 

2. Faktor yang 
menghambat 

 

 

 

 

• Faktor pendidikan 
• Faktor usia 
• Faktor idealisame 
• Faktor motivasi 
 
• Faktor sarana dan 

prasarana 
• Faktor lingkungan 
• Faktor penghargaan 

dan kesejahteraan 

 Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Upaya-upaya 
yang dilakukan 
untuk mengatasi 
hambatan-
hambatan dalam  
pelaksanaan 
KKG 
a. Faktor SDM 

pendidikan  

 

 
 
 
 
 
 
 
• Meningkatkan kuali-

fikasi pendidikan 
• Memacu dedikasi dan 

loyalitas 
• Meningkatkan 

frekuensi kordinasi 
• Meningkatkan 

idealisme guru 

Wawancara / 
Dokumentasi
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  b. Ketersediaan 
dana 

 

 

• Pengusulan dana ke 
pemerintah kota atau 
pusat 

• Koordinasi dengan 
komite sekolah 

 

NO FOKUS SUB FOKUS KOMPONEN METODE 
1 2 3 4 5 
  c. Penghargaan 

dan 
kesejahteraan 

• Obyektivitas 
pengangkat-an kepala 
sekolah 

• Obyektivitas 
penilaian angka 
kredit 

• Memberikan tanda 
penghargaan 

 

  Partisipasi guru 
pendidikan 
jasmani terhadap 
pelaksana-an 
program kegiatan 
KKG 

• Keaktifan guru dalam 
mengikuti kegiatan 

• Keseriusan guru 
dalam mengikiti 
kegiatan KKG 

Wawancara/ 
Observasi 

  Keuntungan  • Pengetahuan dan 
keterampilan  

• Memperoleh piagam  
• Memacu diri agar 

tidak ketinggalan 

Wawancara 

 
Peneliti memulai kegiatan penelitian dan melakukan pendekatan kepada 

subyek penelitian setelah mendapat surat ijin penelitian. Kegiatan penelitian 

dan pendekatan kepada subyek penelitian diperkirakan dapat berjalan lancar, 

karena peneliti dan subyek penelitian mempuyai keterkaitan di bidang tugas, 

maka diharapkan kegiatan tersebut dapat berjalan baik dalam suasana yang 

akrab.  

Data yang terkumpul dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu data 

utama dan data pendukung. Data utama merupakan data yang diperoleh dari 

para informan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sesuai 
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dengan fokus penelitian. Sedang data pendukung diperoleh dari sumber bukan 

manusia, antara lain dokumen, foto dan bahan-bahan lain yang mendukung 

dalam penelitian ini. 

Data utama dari penelitian ini diperoleh dari Pengawas Pendidikan 

Jasmani kecamatan Pedurungan, Kepala Sekolah Dasar, Ketua KKG beserta 

pengurus dan beberapa Guru Pendidikan Jasmani, karena mereka merupakan 

orang-orang yang mengetahui sekaligus pelaksana kegiatan sistem pembinaan 

profesional guru khususnya Guru Pendidikan Jasmani yang dilaksanakan 

melalui wadah KKG. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, obsevasi dan teknik 

dokumentasi.   

 

3.14.1. Wawancara 

Wawancara ialah percakapan antara dua orang (tetapi kadang lebih) 

yang diarahkan oleh salah satu orang sebagai maksud memperoleh keterangan 

(Bogdan dan Biklen, alih bahasa Munandir, 1990:78). Senada dengan 

pernyataan tersebut Nasution (1988:73) menyebutkan bahwa tujuan wawancara 

ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, 

bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita 

ketahui melalui observasi. 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sesuai yang disarankan 

Faisal (1990:61-62) agar 1) peneliti dapat menggali tidak saja apa yang 

diketahui dan dialami subyek yang diteliti, tetapi juga yang tersembunyi jauh 
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di dalam diri subyek penelitian, 2) apa yang ditanyakan kepada informan bisa 

mencakup masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Sebelum 

pelaksanaan wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan kesepakatan 

dengan informan mengenai kapan, di mana dan pukul berapa dapat dilakukan 

wawancara. Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan subyek 

penelitian dapat mengungkapkan segala pikiran maupun pendapatnya dengan 

hati senang dan leluasa. 

Agar data dapat terkumpul dengan baik, maka peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: (1) menetapkan kepada siapa wawancara                

itu dilakukan, (2) menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan, (3) mengawali atau membuka alur wawancara, (4) melangsungkan 

arus/alur wawancara, (5) mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan 

mengakhirinya, (6) menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan,  

(7) mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh, 

Lincoln dan Guba (dalam Faisal, 1990:63). Ada dua jenis wawancara yaitu 

terstruktur dan tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Adapun tujuan dari 

wawancara ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan 

leluasa, tanpa harus terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan 

terlebih dahulu. Namun demikian sebelum mengadakan wawancara peneliti 

terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan fokus yang 

diteliti. Karena wawancara yang dilakukan tidak terstruktur, maka peneliti 

setiap kali merumuskan pertanyaan baru sesuai dengan yang dikatakan oleh 
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orang yang diwawancarai. Kemudian data yang diperoleh melalui wawancara 

akan diperhalus, dirinci dan diperdalam. Agar data menjadi mantap, maka 

setiap data yang diperoleh dicek kebenarannya dan dibandingkan dengan data 

lain. 

Dalam memperoleh data melalui wawancara, mula-mula peneliti 

mendatangi Pengawas Pendidikan Jasmani kecamatan Pedurungan sebagai 

imforman pertama, selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang 

pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani sebagai wadah 

pembinaan profesional guru. Pertanyaan melalui wawancara secara  langsung  

kepada informan bertujuan untuk memperoleh data sesuai fokus dan sub fokus 

dalam  penelitian. Setelah informasi dan data yang diperoleh dari informan 

pertama dianggap cukup, wawancara diakhiri, selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara dengan ketua KKG yang dipandang mampu memberikan informasi 

yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai informan ke dua.  

Pelaksanaan wawancara dengan informan ke dua dilakukan sesuai 

dengan prosedur wawancara pada informan pertama, agar mendapatkan 

informasi sesuai dengan fokus penelitian. Setelah kegiatan wawancara 

dianggap cukup, maka peneliti memohon kesediaan informan ke dua untuk 

menunjuk Guru Pendidikan Jasmani lain sebagai informan ke tiga. Cara 

penelitian yang digambarkan seperti ini disebut dengan snow ball sampling 

atau sampel bola salju (Nasution, 1988:51). 
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Adapun informan yang ditentukan dengan cara tersebut di atas dapat 

dinyatakan dalam tabel 2 halaman berikut: 

Tabel 2.  Informan Penelitian 

 

NO INFORMAN JUMLAH 

1 Pembina Teknik Pendidikan Jasmani ( Pengawas ) 1 

2 Kepala Sekolah Dasar 2 

3 Pengurus KKG Pendidikan Jasmani 4 

4 Guru anggota KKG Pendidikan Jasmani 4 

 Jumlah  11 
  

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah informan adalah 

sebanyak 11 orang, hal ini dipandang sudah cukup memadahi sebagai sumber 

data untuk memperoleh informasi atau data yang akan diungkapkan dalam 

penelitian ini. Informan tersebut merupakan sumber atau orang-orang yang 

dianggap dapat mewakili populasi pada KKG Pendidikan Jasmani kecamatan 

Pedurungan yang mengetahui masalah penelitian ini. 

         

3.14.2. Observasi 

Observasi diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu 1) observasi 

partisipatif, 2) observasi terus terang dan tersamar, 3) observasi yang tak 

terstruktur  (Faisal, 1990:79). 

Observasi partisipatif bertujuan agar dapat memperoleh data yang 

lengkap dan rinci melalui pengamatan yang seksama dengan melibatkan diri 

dan berpartisipasi dalam fokus yang diteliti. Observasi partisipatif digolongkan 
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menjadi empat tingkatan, yaitu: 1) partisipasi, 2) partisipasi moderat,                       

3) partisipasi aktif dan  4) partisipasi sepenuhnya. 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi 

partisipasi aktif. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat 

mempelajari dan memahami perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya 

dangan jalan berpartisipasi aktif bersama para partisipan. Dalam melakukan 

penelitian, peneliti selalu mengendalikan diri sendiri agar hasil pengamatan 

yang dilakukan tidak dipengarui oleh latar belakang dan kebudayaan peneliti. 

Berkaitan dengan pengamatan dan keterlibatan peneliti, terdapat 

beberapa kegiatan yang diobservasi dan diikuti antara lain (1) penyusunan 

struktur program dan silabi KKG Pendidikan Jasmani  (2) penyusunan materi 

kegiatan KKG Pendidikan Jasmani, (3) diskusi tentang strategi pelaksanaan 

kegiatan KKG Pendidikan Jasmani, (4) pelaksanaan kegiatan KKG Pendidikan 

Jasmani, (5) pembahasan permasalahan (problematika) proses belajar mengajar 

mata pelajaran pendidikan jasmani, (6) pemilihan dan penggunaan alat 

pelajaran mata pelajar pendidikann jasmani. Informasi yang dikumpulkan 

diusahakan sebanyak mungkin degan berusaha mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi peristiwa yang berkaitan dengan informasi tersebut. Dengan 

demikian pengamatan yang dilakukan seluas mungkin dan catatan hasil 

observasi selengkap mungkin.  
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3.14.3. Dokumentasi   

Untuk melengkapi data wawancara dan observasi, peneliti 

menambahkan bahan-bahan dokumentasi. Bahan-bahan dokumentasi tersebut 

antara lain berupa surat-surat, gambar, atau catatan-catatan lain yang 

berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun salah satu keuntungan 

pengunaan dari bahan-bahan ini karena telah ada, telah tersedia dan siap pakai. 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena memiliki sejumlah alasan, 

seperti yang diungkapkan Lincoln dan Guba (Moleong, 1999:161) yaitu:           

1) dokumen merupakan sumber yang setabil, kaya dan mendorong, 2) berguna 

sebagai bukti untuk suatu penyajian, 3) berguna dan sesuai dengan penelitian 

kualitatif karena bersifat alamiah, sesuai konteks, lahir dan berada dalam 

konteks, 4) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk memperluas 

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Beberapa dokumen yang 

digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain: (1) program kerja KKG  

Pendidikan Jasmani tahun 2001 s.d. 2004, (2) struktur organisasi KKG 

Pendidikan Jasmani kecamatan Pedurungan, (3) laporan kegiatan KKG 

Pendidikan Jasmani tahun 2004, (4) absensi peserta kegiatan KKG Pendidikan 

Jasmani tahun 2004-2005. Dokumen tersebut diperoleh peneliti dengan cara 

meminta foto copy laporan kegiatan yang ada di sekretariat dan laporan  

kegiatan yang dikirim ke Cabang  Dinas Pendidikan kecamatan Pedurungan.   
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3.15. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan suatu yang penting dalam penelitian kualitatif, 

karena merupakan jaminan kepercayaan dalam pemecahan permasalahan yang 

diteliti. 

Agar diperoleh data yang dapat dijamin kepercayaannya, maka penelitian 

menggunakan empat kriteria yaitu: (1) kredibilitas/derajat kepercayaan 

(credibility), 2) trasnferabilitas/keteralihan (transferability), (3) dependabilitas/ 

diandalkan (dependability), dan (4) konfirmabilitas/kepastian (confirmability).  

1) Kredibilitas 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengecekan 

kredibilitas data yaitu: (1)  triangulasi, (2) pengecekan anggota, dan (3) diskusi 

teman sejawat. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dalam sumber data adalah 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Dengan demikian triangulasi 

sumber data dilakukan dengan menanyakan kebenaran data atau informasi tertentu 

yang diperoleh dari informan lainnya. 

Pengecekan data dilakukan dengan cara menunjukkan data atau informasi, 

termasuk hasil interprestasi peneliti yang ditulis dalam format catatan lapangan 

atau transkrip wawancara kepada informan lainnya yang dianggap perlu. 
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Komentar reaksi atau tambahan data informasi tersebut digunakan untuk merevisi 

catatan lapangan atau transkip wawancara. 

Diskusi teman sejawat, ditempuh peneliti sebagai salah satu cara untuk 

memeriksa keabsahan data. Diskusi sejawat ini perlu dilakukan peneliti dengan 

cara membicarakan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian kepada 

teman-teman sejawat. Maksud dilakukannya diskusi sejawat ini adalah untuk 

membicarakan kebasahan data, meminta masukan dan saran serta pendapat 

mengenai data, temuan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan fokus 

penelitian 

2) Transferabilitas 

Sejauh mana hasil penelitian diaplikasikan atau digunakan pada situasi 

lain. Transferbilitas dapat dipenuhi dengan memberi diskripsi secara rinci dan 

mendalam tentang hasil dan kontek penelitian. Bila terpenuhi maka hasil 

penelitian dapat di transfer ke dalam situasi dan kontek yang serasi untuk 

memenuhi tuntutan tersebut. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti 

adalah mendeskripsikan informasi yang diperoleh dilapangan berikut konteknya 

secara rinci dan jelas.  

3) Dependibilitas  

Dependibilitas adalah kriteria untuk menilai apakah proses penelitian 

bermutu atau tidak. Dependibilitas menurut istilah konvensional disebut 

reliabilitas. Agar peneliti dapat memenuhi syarat reliabilitas yang dapat dilakukan 
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peneliti adalah menyatukan dependibilitas dengan confirmabilitas (Nasution, 

1992:114). 

4) Konfirmabilitas 

Lincoln dan Guba (Moleong, 2003:173) menjelaskan konfirmabilitas 

berkaitan dengan masalah kebenaran naturalistik yang ditunjukkan oleh 

dilaksanakannya proses alur pemeriksaan audit trail. Trail artinya jejak yang 

dapat dilacak atau ditelusuri. Audit artinya pemeriksaan terhadap ketelitian yang 

dihasilkan sehingga timbul keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu benar apa 

adanya. 

3.16. Desain Penelitian 

Penyusunan desain penelitian dalam penelitian ini secara terus menerus 

akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini seperti yang 

disebutkan oleh Lexy J. Moleong (1994:7-8), bahwa dalam penelitian kualitatif 

tidak menggunakan desain penelitian yang disusun secara ketat dan kaku. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu; 

1. Tidak dapat dibayangkan dengan pasti sebelumnya tentang kenyataan-

kenyataan di lapangan. 

2. Tidak dapat diramalkan sebelumnya. 

Adapun desain dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 4 
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Gambar 4. Komponen-komponen Analisis Data Model Alir  

 

Masa Pengumpulan Data 
Reduksi Data 

 
 Antisipasi Selama Pasca 

 
Penyajian Data 

  Selama  Pasca 
 

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
  Selama Pasca 
 

 
(Sumber: Miles dan Hubberman, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, 

1992;18) 

 

3.17. Teknik Analisis Data 

Pengertian analisis data dalam penelitian kualitatif menurut (Moleong, 

1994:103) dari hasil sintesis pendapat beberapa ahli seperti Patton, Bogdan dan 

Taylor adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif, 

sehingga laporan dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk narasi yang 

bersifat deskriptif dari data berbagai peristiwa. Data yang diperoleh dari lapangan 

segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Menurut Miles dan 

Huberman (1984:23) mengembangkan analisis dengan menggunakan empat 
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komponen yang saling berinteraksi yaitu: pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

 

3.17.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data-data lapangan itu dicatat dalam catatan lapangan berbentuk 

deskriptif tentang apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami atau 

dirasakan oleh subyek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa 

adanya dari lapangan tanpa adanya komentar atau tafsiran dari peneliti tentang 

fenomena yang dijumpai, dari catatan penelitian perlu membuat catatan refleksi 

yang merupakan catatan dari peneliti sendiri yang berisi komentar, kesan, 

pendapat dan penapsiran terhadap fenomena yang ditentukan berdasarkan fokus 

penelitian tentang pelaksanaan program KKG Pendidikan Jasmani di Kecamatan 

Pedurungan. 

3.17.2. Reduksi Data     

Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan peneliti melalui 

pemilihan, pemutusan, penyederhanaan, abstraksi dan transparansi data kasar 

yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis di lapangan, selanjutnya 

membuat ringkasan, mengkode, penelusuran tema-tema, membuat gugus-gugus, 

membuat partisi dan menulis catatan kecil (memo) pada kejadian seketika yang 

dirasa penting.  
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3.17.3. Penyajian Data      

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif 

dari catatan lapangan. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis 

dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Penyajian data bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

penelitian, karena data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat atau 

paragraf-paragraf, maka perlu disajikan dalam bentuk naratif.   

 

3.17.4. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

Menarik simpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi 

utuh, karena penarikan simpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya 

penelitian hingga akhir penelitian yang merupakan suatu proses berkeseimbangan 

dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan simpulan berusaha mencari makna 

dari komponen-komponen yang disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, 

penjelasan, konfigurasi, hubungan, sebab akibat dan proposisi dalam penelitian. 

Dalam melakukan verifikasi dan penarikan simpulan, kegiatan peninjauan 

kembali terhadap penyajian data dan catatan lapangan melalui diskusi dengan 

teman sejawat adalah hal yang penting (Nasution, 1992:120).       

Berdasarkan uraian di atas, secara umum analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut: 1) mencatat semua temuan 

fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi 

dalam bentuk catatan lapangan 2) menelaah kembali catatan lapangan hasil 
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pengamatan, wawancara, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak 

penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan 

klasifikasi 3) mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan, untuk kepentingan 

penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian                       

4) membuat analisis akhir yang memungkinkan dituangkan data laporan untuk 

kepentingan penulisan tesis ini. 

 

3.18. Tahap-tahap Penelitian 

Ada tiga tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:              

(1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap penyusunan laporan. 

 

3.18.1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini peneliti melakukan berbagai upaya dalam 
merumuskan masalah penelitian. Mula-mula masalah  penelitian 
didiskusikan dengan teman sejawat agar mendapatkan masukan dan 
pendapat tentang layak atau tidaknya rumusan masalah diangkat 
sebagai masalah penelitian. Salanjutnya, berdasarkan masukan dari 
beberapa teman peneliti mengkonsultasikan permasalahan tersebut 
kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan saran dan petunjuk. 
Setelah mendapat arahan dari para dosen pembimbing, peneliti 

mengangkat permasalahan dengan judul “Pelaksanaan Progran Kegiatan KKG 

Pendidikan Jasmani SD Sebagai Wadah Pembinaan Profesional Guru”  (Studi 

kasus di KKG Pendidikan Jasmani Kecamatan Pedurungan), dalam bentuk usulan 

tesis. Selanjutnya proposal tesis tersebut diseminarkan atau dievaluasi pada 

tanggal        18 Mei 2005 untuk mendapatkan saran dan masukan dari evaluator, 
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serta para peserta seminar, kemudian peneliti melakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing untuk melakukan revisi sesuai saran dan masukan evaluator.  

Setelah direvisi dan disetujui dosen pembimbing kemudia peneliti 

mengurus surat ijin kepada Direktur Program Pasca Sarjana Universitas 

Negeri Semarang untuk melakukan penelitian. Pada tanggal 8 Juni 2005 

surat ijin Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang 

keluar dengan Nomor: 483/J40.4.01/PG/2005. Dengan dasar surat ijin dari 

Direktur Program Pasca Sarjana, kemudian mengajukan surat ijin 

penelitian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Surat ijin 

peneliti Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang keluar dengan Nomor: 

070/2123 tanggal 16 Juni 2005.  

 

3.18.2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah mendapatkan surat ijin penelitian, peneliti memulai kegiatan 

penelitian, kegiatan ini dimulai bulan Juni minggu ke empat dengan 

melakukan orientasi lapangan. Dalam orientasi lapangan tersebut 

beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) menjumpai Kepala 

Seksi Pengembagan Profesi Guru Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan 

Kota Semarang, untuk berkonsultasi dan menyampaikan maksud serta 

tujuan berdasar surat ijin penelitian, pertemuan tersebut disambut 

dengan baik dan akan membantu pelaksanaan kegiatan penelitian 

hingga selesai. (2) menjumpai Pengawas Pendidikan Jasmani 

kecamatan Pedurungan, peneliti menyampaikan maksudnya untuk 

mengadakan penelitian yang sama dengan Kepala Seksi Pengembagan 

Profesi Guru Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, (3) 

melakukan sosialisasi kepada pengurus dan anggota KKG Pendidikan 

Jasmani tentang penelitian. Hal ini dilakukan agar kegiatan penelitian 

yang akan dilakukan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak 

yang terkait. Dari hasil orientasi baik kepada pejabat maupun para 

pengurus Kelomok Kerja Guru Pendidikan Jasmani peneliti merasa 
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bahwa yang akan dilakukan disambut dengan baik. Penelitian dimulai 

minggu pertama bulan Juli tahun 2005 dengan mengadakan wawancara 

terhadap informan. Informan yang pertama ditemui adalah Pengawas 

Pendidikan Jasmani kecamatan Pedurungan. Wawancara yang masih 

bersifat umum tersebut secara garis besar  dapat menjadi acuan 

penelitian untuk menggali informasi yang lebih dalam. Agar peneliti 

dapat menggali informasi lebih dalam maka Pengawas Pendidikan 

Jasmani kecamatan Pedurungan menunjuk Ketua KKG Pendidikan 

Jasmani periode 2001 sampai dengan 2004 untuk menjadi informan 

kunci berikutnya, dan beliau berjanji untuk dapat bertemu lagi 

melakukan wawancara berikutnya. 

Sesuai dengan arahan Pengawas Pendidikan Jasmani, selanjutnya peneliti 

melakukan wawancara dengan Ketua KKG Pendidikan Jasmani tentang 

hal-hal yang bersifat umum. Dari wawancara yang bersifat umum tersebut 

kemudian menuju ke yang lebih khusus akhirnya terfokus. Hasil 

wawancara dicatat oleh peneliti, selanjutnya dibuat transkrip wawancara. 

Tiap kali mengakhiri wawancara peneliti meminta informasi kepada 

informan tentang anggota KKG Pendidikan Jasmani lain yang ditunjuk 

sebagai informan selanjutnya. Kegiatan ini dilakukan terus menerus oleh 

peneliti hingga data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dapat 

terkumpul. Berikut ini disajikan rencana jadwal penelitian, seperti terlihat 

dalam tabel 3.   

 
Tabel 3. Rencana Jadwal Penelitian 
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No 

Bulan / Minggu Jul
i 

Ag
ust
us 

Se
pt
e
m
be
r  

Tahap 3 4 3 4

Perijinan  

Orientasi untuk 
memperoleh 
gambaran umum 

Pengumpulan data / 
eksplorasi fokus 

Analisis data 

Laporan hasil 
analisis data 

Perencanaan untuk 
pemeriksaan 
keabsahan data 

Penyusunan 
laporan 

 
 Selain kegiatan wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan atau 
observasi terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan KKG Pendidikan 
Jasmani SD di Kecamatan Pedurungan, agar data yang didapat terkumpul 
lebih lengkap dan terpercaya. Dalam kegiatan tersebut peneliti berusaha 
untuk membaur dengan para anggota KKG Pendidikan Jasmani saat 
kegiatan berlangsung.  
Kegiatan lain yang dilakukan peneliti selain wawancara dan observasi 
adalah studi dokumentasi agar dapat melengkapi hasil kegiatan tersebut. 
Dokumentasi ini dilakukan antara lain dengan cara memotret kegaiatan 
yang sedang berlangsung. Hasil dokumen tersebut sebelum dibuat 
ringkasannya dilakukan analisis terlebih dahulu. Selama pengumpulan 
data peneliti juga melakukan analisis data tersebut. Dari kegiatan analisis 
ini mendapat keuntungan: (1) untuk mendapatkan data sesuai fokus, (2) 
untuk merencanakan pengumpulan data berikutnya, (3) menyiapkan 
pertanyaan berikut. 
Kegiatan yang dilakukan kurang lebih 4 (empat) bulan tersebut dengan 
metode wawancara mendalam, observasi dan studi dukumentasi. Dalam 
pelaksanaan kegiatan tersebut peneliti selain harus mencari data juga 
melakukan konsultasi terhadap hasil temuannya kepada dosen 
pembimbing. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.3. HASIL PENELITIAN 

4.3.1. Deskripsi Latar Penelitian 

4.3.1.1. Letak Wilayah 

KKG Penjas kecamatan Pedurungan berada di wilayah Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang. Lokasi kecamatan Pedurungan berbatasan 

dengan; sebelah timur kecamatan Mranggen kabupaten Demak, di sebelah 

utara berbatasan dengan kecamatan Genuk, di sebelah barat berbatasan dengan 

kecamatan Gayamsari dan di sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan 

Tembalang. Kecamatan Pedurungan terbagi menjadi 12 kelurahan yaitu;           

1) kelurahan Tlogosari Kulon, 2) kelurahan Tlogosari wetan, 3) kelurahan 

Muktiharjo Kidul, 4) kelurahan Penggaron Kidul, 5) kelurahan Pedurungan 

Lor, 6) kelurahan Pedurungan Kidul, 7) kelurahan Pedurungan Tengah,            

8) kelurahan Palebon, 9) kelurahan Kalicari, 10) kelurahan Gemah,                 

11) kelurahan Tlogomulyo dan 12) kelurahan Plamongansari. Untuk 

melaksanakan kegitan KKG Pendidikan Jasmani berpusat di SD Muktiharjo 

Kidul 01 kelurahan Muktiharjo Kidul yang juga sebagai sekretariat KKG 

Pendidikan Jasmani Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, peta wilayah 

Kecamatan Pedurungan dapat terlihat dalam gambar 5. 
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Gambar 5. Peta Wilayah Kecamatan Pedurungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumen Kantor Pemerintah Kecamatan Pedurungan) 

 
4.3.1.2. Budaya Masyarakat 

Kecamatan Pedurungan yang luasnya 2072 hektar berpenduduk 148.555 

orang, terdiri dari laki-laki 73.842 orang dan perempuan 74.713 orang 

tergabung dalam 974 RT dan 144 RW. Masyarakat di lingkungan kecamatan 

Pedurungan termasuk masyarakat perkotaan yang memiliki kebiasaan hidup 

yang kritis dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap arti pentingnya 

pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang 

menyekolahkan anaknya, juga partisipasi masyarakat untuk memberikan 

bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga dapat 

memperlancar kegiatan belajar mengajar. 
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4.3.1.3. KKG Pendidikan Jasmani 

Pelaksanaan kegiatan KKG Pendidikan Jasmani sesuai jadwal yang 

telah disepakai bersama dalam pertemuan KKG yaitu satu minggu satu kali 

pada hari Jum’at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, yang 

diawali senam bersama pada pukul 07.00 WIB bersama seluruh Kepala 

Sekolah satu kecamatan. Adapun anggota KKG Penjas terdiri dari semua guru 

penjas Sekolah Dasar se Kecamatan Pedurungan sejumlah 50 sekolah, daftar 

nama SD dan guru penjas dapat dilihat dalam tabel 4. Pelaksanaan KKG 

Pendidikan Jasmani tidak dilaksanakan di masing-masing gugus karena tidak 

semua Sekolah Dasar memiliki Guru Penjas dan Pengawas Pendidikan Jasmani 

satu kecamatan hanya satu orang hal ini untuk memudahkan pemantauan dan 

pengawasan. 

 
Tabel 4. Data Guru Penjas SD Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 
 
 
No Nama SD Nama Guru Penjas Tempat/Tgl. Lahir 
1. Kalicari 1 Drs. Suratno Semarang, 04-05-1959  
2. Kalicari 2 Sutopo, Am Yogya, 24-07-1954 
3. Kalicari 3 Guru Kelas - 
4. Kalicari 4 Sri Haryati Kendal, 31-01-1962 
5. Kalicari 5 Subiyanto Kendal, 28-07-1963 
6. Palebon 1 Amat Sofian Semarang, 02-12-1965 
7. Palebon 2 Darto Semarang, 03-10-1959 
8. Palebon 3 Sukarno Ngawi, 05-02-1962 
9. Palebon 4 Edy Suharsono Semarang, 02-01-1960 
10 Palebon 5  Guru Kelas - 
11. Tlogosari Kulon 2 Guru Kelas - 
12. Tlogosari Kulon 3 Sadikin Grobogan, 10-10-1964 
13. Tlogosari Kulon 4 Muhdhor Demak, 12-03-1966 
14. Tlogosari Kulon 5 Suriyah Semarang, 01-01-1962 
15. Tlogosari Kulon 6 Ninok Sugiarti, S.Pd Nganjuk, 06-11-1961 



 

 

75

No Nama SD Nama Guru Penjas Tempat/Tgl. Lahir 
16. Tlogosari Kulon 7 Muhtarom Semarang, 02-06-1962 
17. Tlogosari Wetan 1 Gatot Iriyanto Blowang, 13-03-1963 
18. Tlogosari Wetan 2 Guru Kelas - 
19. Tlogosari Wetan 3 Maksum Semarang, 01-01-1960 
20 Muktiharjo Kidul 1 Wasito, S.Pd Grobogan, 02-08-1964 
21. Muktiharjo Kidul 2 Gunawan Budi Handoyo Demak, 08-06-1966 
22. Muktiharjo Kidul 3 Ayi Herawati Tasik, 28-11-1968 
23. Muktiharjo Kidul 4 Siswanto Semarang, 04-03-1969 
24. Pedurungan Kidul 1 Supartono Semarang, 01-01-1963 
25. Pedurungan Kidul 2 Sadiran Wihadjaya Boyolali, 08-08-1959 
26. Pedurungan Kidul 3 Guru Kelas - 
27. Pedurungan Kidul 4 Guru Kelas - 
28. Pedurungan Kidul 7 Guru Kelas - 
29. Pedurungan Kidul 8 Frans. Didik Sugiantoro, BA Semarang, 05-10-1963 
30 Pedurungan Lor 1 Sukmono Damani Semarang, 09-05-1967 
31. Pedurungan Lor 2 Guru Kelas - 
32. Pedurungan Lor 3 Guru Kelas - 
33. Pedurungan Tengah 1 Ngadiyem Wonogiri, 17-07-1965 
34. Pedurungan Tengah 2 Sri Iriani Purwodadi, 04-10-1961 
35. Pedurungan Tengah 3 Rojikin, S.Pd Semarang, 21-09-1966 
36. Plamongansari 1 Kasmiyati Semarang, 16-08-1960 
37. Plamongansari 2 Soeryandari Agustin Semarang, 01-08-1961 
38. Gemah 1 Kasmiyatun Boyolali, 01-06-1964 
39. Gemah 2 Guru Kelas - 
40 Tlogomulyo  Guru Kelas - 
41. Penggaron Kidul Guru Kelas - 
42. Sang Timur Yosep Sugeng Semarang, 10 – 6 – 1973
43. Supriyadi Sunardi Semarang, 27 – 6 – 1967
44. PL. Tarsisius Guru Kelas - 
45. Kanisius Tlogosari Kulon Guru Kelas - 
46. Budi Luhur Guru Kelas - 
47. Kemala Bhayangkari Guru Kelas - 
48. Harapan Bunda Guru Kelas - 
49. Muhamadiyah 08 Guru Kelas - 
50 Muhamadiyah 18 Guru Kelas - 

 

(Sumber: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pedurungan Kota 
Semarang) 

 



 

 

76

4.3.1.4. Pusat Kegiatan Guru 

Pusat Kegiatan Guru yang dilengkapi dengan sarana prasarana berfungsi 

sebagai bengkel kerja dan pusat kegiatan yang berfungsi untuk menerima dan 

menularkan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kemampuan 

profesional. Pusat kegiatan Guru Pendidikan Jasmani berada di sekretariat KKG 

Pendidikan Jasmani yaitu di SD Muktiharjo Kidul 01 Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang dengan sarana prasarana yang masih terbatas. Barang inventaris 

yang dimiliki yaitu stempel organisasi, buku absen, buku notula dan buku 

keuangan. 

 

4.3.2. Deskripsi Temuan  

4.3.2.1. Program Kegiatan KKG Pendidikan Jasmani Wadah Pembinaan 

Profesional  

Perencanaan yang efektif harus melihat fakta, bukan berdasarkan kepada  

keinginan atau kehendak pribadi. Jadi pembuatan rencana berarti suatu 

kemampuan menghubungkan pengetahuan atau pengalaman dengan fakta atau 

keadaan sekarang untuk mencapai tujuan yang akan datang.  

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, KKG Pendidikan 

Jasmani kecamatan Pedurungan teleh melaksanakan serangkaian kegiatan dengan 

melakukan berbagai kegiatan pada kegiatan awal yang merupakan bagian dari 

perencanaan yaitu menyusun instrumen KKG yang terdiri dari  pemilihan 

pengurus KKG maupun menyusun program kegiatan yang berisi; jadwal kegiatan, 

rencana materi yang akan dibahas, merencanakan pembiayaan sampai ke 
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pelaksanaan evaluasi kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Pengawas Pendidikan Jasmani kecamatan Pedurungan selaku pembina teknis 

dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2005. Berikut ini adalah 

cuplikan hasil wawancara tersebut. 

 
Langkah-langkah pembentukan kepengurusan KKG Penjas dan 
Pemandu di Kecamatan Pedurungan yaitu dengan mengusulkan para 
calon pengurus dari masing-masing daerah binaan 1 sampai dengan 
daerah binaan 7 sebagai calon ketua, wakil ketua, sekretaris dan 
bendahara, dan penetapan guru pemandu serta penyusunan jadwal 
pelaksanaan pemilihannya.  
(Pengawas Pendidikan Jasmani WI.1.05) 

 

 
Gambar 6. Foto wawancara Peneliti dengan Drs. Toto Purwantono, MM 

Pengawas Penjas (Dokumentasi, Kamis, 07 Juli 2005) 
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Sedangkan penyusunan Program KKG Pendidikan Jasmani dilaksanakan 

oleh pengurus terpilih beserta para pemandu di bawah bimbingan Pengawas 

Pendidikan Jasmani selaku pembina teknis untuk menyususn rancangan program 

satu semester di awal semester, dari rencana tersebut kemudian dimatangkan 

dalam forum KKG Penjas secara lengkap. Berikut ini adalah cuplikan hasil 

wawancara dengan Bu Ninok Ketua KKG Penjas periode 2001 – 2004 pada hari 

Rabu tanggal 13 Juli 2005 sebagai berikut:  

Proses penyusunan Program Kegiatan KKG Pendidikan Jasmani di bawah 
bimbingan Pengawas Pendidikan Jasmani oleh pengurus inti bersama para 
pemandu untuk menyusun rancangan progaram satu semester, program 
disusun pada awal semester yang materi rancangannya meliputi; tanggal, 
tempat, topik/materi, pemandu/penyaji, dari rancangan tersebut kemudian 
dimatangkan dalam forum KKG. (Ketua KKG Penjas periode 2001 – 2004 
WI.2.01) 

 
Gambar 7. Foto kegiatan wawancara Peneliti dengan Ibu Ninok Sugiarti, S.Pd 

Ketua KKG Penjas periode 2001 – 2004 (Dokumentasi, Rabu,                
13 Juli 2005) 
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4.3.2.2. Pelaksanaan Program Kegiatan KKG 

Pelaksanaan program kegiatan berpedoman pada kriteria yang menjadi 

standar pencapaian yang sudah ditentukan oleh Dirjen Dikdasmen tahun 

1996/1997 dan mengacu pada program yang sudah dibuat dan disepakati oleh 

KKG Penjas. Agar kualitas kegiatan belajar mengajar selalu meningkat maka 

KKG Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan mengintensifkan kegiatan 

pembahasan materi baru yang diperoleh para guru Pendidikan Jasmani melalui 

pendidikan dan pelatihan atau penataran maupun materi dari pembahasan buku. 

Selain itu juga melakukan pembahasan permasalah yang muncul pada saat guru 

melaksanakan proses belajar mengajar. Mekanisme atau langkah-langkah kegiatan 

KKG adalah sebagai berikut: untuk pembahasan materi yang diperoleh dari salah 

satu guru yang mengikuti pelatihan atau penataran, sifatnya adalah penularan.  

Adapun langkah-langkahnya adalah pertama guru yang telah mengikuti 

pelatihan menyampaikan materi hasil pelatihan pada forum kegiatan KKG, kedua 

pembahasan dengan cara diskusi, selanjutnya materi yang harus diperagakan 

dilakukan praktek atau micro teaching. Sedangkan langkah-langkah pembahasan 

permasalahan yang muncul pada saat guru Pendidikan Jasmani melakukan 

kegiatan belajar mengajar adalah; guru yang menjumpai masalah yang muncul 

saat mengajar menyampaikannya dalam forum KKG yang dipandu pengurus 

sesuai jadwal kegiatan yang telah disepakati, sedangkan peserta lain memberi 

masukan alternatif pemecahan masalah tadi. Langkah-langkah kegiatan tersebut 

diungkapkan oleh Bapak Wasito, S.Pd sekretaris KKG Penjas pada saat 
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wawancara dengan peneliti, pada hari Jum’at tanggal 18 Juli 2005. Adapun 

cuplikan hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:  

“Jadi begini pak, …… langkah-langkah atau mekanisme kegiatan KKG 
Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan sebagai berikut; pertama 
guru Pendidikan Jasmani yang mempunyai permasalahan saat 
menyampaikan materi dalam kegiatan belajar mengajar mengungkapkan 
dalam forum KKG yang dipandu salah satu pengurus KKG atau pemandu, 
sedang peserta lain menyimak selanjutnya memberi masukan alternatif 
pemecahan masalah” (Sekretaris, WI.4.07)  
Gambar wawancara dengan sekretaris KKG terlihat pada gambar 8. 

 Gambar 8. Foto kegiatan wawancara Peneliti dengan Sekretaris KKG Penjas 
Bapak Wasito, S.Pd  (Dokumentasi, Kamis, 18 Juli 2005) 

 

 

Kegiatan KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan berjalan cukup lancar 

karena dukungan dari berbagai pihak, terutama keaktifan dan semangat para guru 

Pendidikan Jasmani dalam mengikuti kegiatan. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru Pendidikan Jasmani peserta 

kegiatan KKG bahwa setiap ada jadwal kegiatan KKG selalu diikuti dengan aktif 

dan penuh semangat, baik dalam menyampaikan materi dan permasalahan 
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maupun dalam menanggapi dan menyampaikan alternatif pemecahan masalah 

yang disampaikan oleh teman lain. Hal itu tentu sangat berpengaruh terhadap 

kualitas kegiatan KKG Penjas dalam upaya peningkatan kemampuan profesional. 

Berikut ini cuplikan hasil wawancara dengan Bu Kamsiatun Bendahara KKG 

Penjas pada tanggal 20 Juli 2005 di SD Gemah 01 sebagai berikut:  

“Ya … kami guru Pendidikan Jasmani bersemangat dan aktif, karena 
dengan mengikuti kegiatan KKG Pendidikan Jasmani kami akan 
bertambah pengetahuan, wawasan serta keterampilan, khususnya 
kemampuan untuk menyajikan materi pelajaran Pendidikan Jasmani.” 
(Bendahara KKG, W1.5.02) 

 
Gambar 9. Foto kegiatan wawancara Peneliti dengan Ibu Kamsiatun 

Bendahara KKG Penjas (Dokumentasi, Rabu, 20 Juli 2005) 
 

 

Agar kegiatan KKG Penjas berlangsung secara efektif, efisien, demokratis, 

serta para guru Pendidikan Jasmani anggota KKG aktif untuk memberikan 

pendapatnya, disetiap kegiatan memberdayakan tutor sebaya. Dengan tutor sebaya 

diharapkan : (1) para guru Pendidikan Jasmani anggota KKG dapat lebih 
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bersemangat dalam menerima dan memberi pendapat untuk kepentingan 

perbaikan cara melakukan kegiatan belajar mengajar serta terhindar dari situasi 

kaku; (2) terciptanya situasi yang demokratis dalam upaya peningkatan 

profesional guru, yang diharapkan dapat berimbas ke dalam proses pembelajaran; 

(3) munculnya kreatifitas guru dalam mengembangkan ide-ide segar yang 

berkaitan dengan inovasi pendidikan. Dari berbagai pertimbangan maka KKG 

Pendidikan Jasmani kecamatan Pudurungan selalu memberdayakan tutor sebaya 

dalam kegiatan KKG, agar upaya peningkatan profesional guru dapat terlaksana 

secara optimal. Berikut adalah cuplikan dari hasil wawancara dengan Ibu Ninok 

pada tanggal 13 Juli 2005 di SD Tlogosari Kulon 06. 

 
“…. dalam kegiatan KKG mengutamakan kegiatan dari guru, oleh guru 
untuk guru dengan kata lain pemberdayaan tutor sebaya, sehingga semua 
peserta KKG diperdayakan tanpa kecuali, karena permasalahan yang ada 
dibahas bersama-sama, kemudian hasil pembahasan dijadikan pengalaman 
untuk melakukan pembaharuan sistem pembelajaran.” (Ketua periode 
2001 – 2004, WI.2.05) 

 

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu guru 

baik melalui penataran, diklat maupun seminar, tetapi kenyataan di lapangan 

bahwa kegiatan KKG masih merupakan yang efektif guna meningkatkan 

profesionalisme guru, hal ini disebabkan karena tingkat keterlibatan guru terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan cukup besar. Kegiatan KKG yang memakai pola 

pembahasan dari guru untuk guru dengan model setiap selesai pembahasan terus 

diimpletasikan di kelas riel, akan berdampak positif pada guru untuk 

melaksanakan pembelajaran Pendidikan Jasmani lebih terstruktur dan dinamis. 

Hal ini sebagai bukti bahwa pemberdayaan KKG cukup berpengaruh terhadap 
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profesionalisme guru, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Subiyanto dalam 

wawancara pada hari Senin tanggal 26 Juli 2005 di SD Kalicari 05 yang sebagian 

dari hasil wawancaranya sebagai berikut:  

“… KKG Pendidikan Jasmani ini cukup dominan dalam meningkatkan 
profesional guru, karena lembaga ini dibentuk dan didesain untuk 
melaksanakan sistem pembinaan profesional guru, KKG juga dirancang 
sedemikian rupa sehingga seluruh anggota aktif, sekaligus dapat memupuk 
semangat melaksanakan KKG.” (Guru Pemandu, WI. 6.03) 

 
Gambar wawancara dengan guru pemandu KKG terlihat pada gambar 10. 

Gambar 10. Foto kegiatan wawancara Peneliti dengan Bapak Subiyanto guru 
pemandu (Dokumentasi, Selasa, 22 Juli 2005) 

 

 

 

4.3.2.3. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan 

Pelaksanaan Kegitan KKG Pendidikan Jasmani 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan KKG antara lain; lingkungan sekolah terutama sumber daya manusia 
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yaitu siswa guru dan Kepala Sekolah yang kurang mendukung, sarana prasarana 

dan dana yang terbatas, serta penghargaan dan kesejahteraan yang belum 

memadai. 

Agar pelaksanaan KKG Pendidikan Jasmani sebagai wadah pembinaan 

profesional dapat berjalan dengan baik maka setiap hambatan yang terjadi diubah 

menjadi tantangan. 

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan lingkungan yang kurang 

baik dengan cara melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah juga kepada 

Pengawas Pendidikan Jasmani selaku pembina teknis untuk memotivasi para guru 

agar senantiasa bekerja dengan baik dan berorientasi pada prestasi, serta untuk 

merumuskan program peningkatan mutu pendidikan. 

Dengan mengintensifkan koordinasi maka permasalahan yang muncul 

dapat dipecahkan dengan baik. Seperti apa yang disampaikan Pak Karno Ketua 

KKG periode tahun 2005 s.d 2008, dalam wawancara tanggal 15 Juli 2005 

Berikut cuplikan sebagian hasil wawancara tersebut. 

 
“untuk mengatasi hambatan lingkungan yang kurang kondusif selama ini 
yang kami lakukan adalah koordinasi dengan pengawas Pendidikan 
Jasmani untuk memotivasi para guru agar senantiasa bekerja dengan baik 
dan berorientasi pada prestasi juga untuk merumuskan program 
peningkatan mutu pendidikan” (WI.3.09) 
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Gambar 11. Foto kegiatan wawancara Peneliti dengan Bapak Sukarno Ketua 
KKG Penjas periode 2005 – 2008 (Dokumentasi, Jum’at,                       
15 Juli 2005) 

 

 

Selain mengefektifkan fungsi koordinasi pengurus KKG Pendidikan 

Jasmani juga selalu mendorong agar guru Pendidikan Jasmani meningkatkan 

kualifikasi pendidikan (dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan semangat kerja). Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seorang tentu yang bersangkutan akan memiliki pengetahuan, 

kecakapan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas secara profesioanl, juga 

memiliki semangat dan dedikasi yang lebih baik dibanding para guru yang 

berpendidikan lebih rendah seperti apa yang disampaikan Bu Ninok dalam 

wawancara tanggal 13 Juli 2005. Berikut sebagian hasil wawancara tersebut: 

“ Kami pengurus KKG Penjas selalu mendorong agar teman-teman guru 
penjas mau meningkatkan kualifikasi pendidikan karena bagi guru yang 
memiliki pendidikan lebih tinggi berdampak psikologis bagi guru tersebut 
untuk melaksanakan tugas lebih baik. Karena di samping memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik mereka juga dituntut untuk 
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melaksanakan tugas yang lebih baik dibanding teman lain yang 
berpendidikan lebih rendah.” (WI.2.11) 

 

KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan dalam upaya pemenuhan dana 

dengan cara iuran dari anggota yang bersumber dari masyarakat melalui komite 

sekolah. Di samping berkoordinasi dengan komite sekolah lewat Kepala Sekolah 

juga mengusulkan dana operasional kepada pemerintah lewat Cabang Dinas 

Pendidikan kecamatan Pedurungan, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu 

Kamsiatun selaku bendahara KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan dalam 

wawancara tanggal 21 Juli 2005. Berikut cuplikan hasil wawancara tersebut. 

 
“Begini pak, ….dalam pemenuhan dana kami mendapatkan dari para anggota 
dan bantuan dari KKKS yang bersumber dari sekolah, juga kami mengajukan 
dana kepada pemerintah kota maupun pusat melalui Kepala Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan Pedurungan.” (WI.5.04) 
 
 

Berkaitan dengan kesejahteraan dan penghargaan bagi para anggota yang 

aktif dalam kegiatan KKG Penjas. Dinas Pendidikan Kota Semarang akan 

menerbitkan piagam yang dihargai sebanding dengan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan selama 30 jam. Piagam tersebut diberikan kepada peserta kegiatan KKG 

Penjas yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dengan cara menunjukan 

proposal dan piagam tersebut dapat digunakan untuk kepentingan kenaikan 

pangkat. Hal tersebut disampaikan oleh pengawas penjas dalam wawancara 

tanggal 07 Juli 2005. Berikut cuplikan sebagian hasil wawancara tersebut. 

 

“….dalam upaya pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan 
bagi peserta KKG Penjas, Dinas Pendidikan Kota Semarang akan 
menerbitkan piagam bagi peserta yang memenuhi syarat, dan piagam 
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tersebut dihargai sebanding dengan mengikuti penataran selama 30 jam” 
(WI.1.10)  

 

4.3.2.4. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan 

Kegiatan KKG Pendidikan Jasmani 

Pelaksanaan KKG Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang sebagai pembinaan profesional guru dipengaruhi beberapa faktor antara 

lain, kualifikasi pendidikan, usia, idealisme, motivasi para peserta, sarana 

prasarana, lingkungan kerja, penghargaan serta kesejahteraan. Hal tersebut 

disampaikan oleh Pak Wasito sekretaris KKG dalam wawancara tanggal 18 Juli 

2005, adapun cuplikan wawancaranya sebagai berikut:  

 

“Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 
pembinaan profesionalisme guru Pendidikan Jasmani lewat kegiatan 
KKG antara lain: (1) kualifikasi pendidikan, (2) usia, (3) motivasi, (4) 
sarana prasarana, (5) lingkungan, (6) penghargaan dan kesejahteraan.” 
(Sekretaris, WI.4.08) 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan KKG sebagai 

wadah pembinaan profesional tersebut dikelompokan menjadi dua yaitu faktor 

yang mendukung dan faktor yang menghambat. Beberapa faktor pendukung 

kegiatan KKG Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan dalam 

meningkatkan profesionalisme guru antara lain sebagai berikut: dilihat dari usia 

para guru Pendidikan Jasmani yang ada mereka rata-rata berusia 42 tahun, 

sehingga mereka memiliki idealisme, semangat dan motivasi yang tinggi untuk 

meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dibidangnya. Faktor 

idealisme dan semangat guru serta kebijakan yang diambil oleh Kepala Cabang 
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Dinas Pendidikan Kecamatan Pedurungan sangat mendukung terwujudnya 

pelaksanaan kegiatan pembinaan profesional melalui kegiatan KKG. Hal tersebut 

disampaikan oleh Bu Ninok dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal               

13 Juli 2005 di SD Tlogosari Kulon 06, berikut ini sebagian cuplikan wawancara 

tersebut. 

 
“….. guru Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan rata-rata berusia 
muda, memiliki idealisme dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan 
tugas juga dipangaruhi oleh dorongan dan perlakuan yang obyektif dari 
pimpinan instansi tingkat kecamatan.” (WI.2.09) 
  

 Keberhasilan peningkatan profesionalisme guru melalui kegiatan KKG 

akan sukses apabila didukung oleh pihak-pihak terkait. Dukungan tersebut antara 

lain terciptanya kerjasama sesama guru, kerjasama antara guru dan Kepala 

Sekolah serta perhatian dari pejabat struktural yang ada, seperti apa yang 

disampaikan Pak Sukarno Ketua KKG penjas periode 2005 – 2008 dalam 

wawancara tanggal 15 Juli 2005 di SD Palebon 02, 03. Berikut ini cuplikan hasil 

wawancaranya. 

 
“….. yang mendukung keberhasilan peningkatan kemampuan profesional 
guru melalui kegiatan KKG Penjas antara lain kerjasama yang baik sesama 
guru penjas, guru dengan Kepala Sekolah serta perhatian dari para pejabat 
struktural terutama perlakuan yang obyektif.” (Ketua KKG periode 2005 – 
2008, WI.3.07) 
 
Sejalan dengan pendapat tersebut Pak Totok pengawas penjas dalam 

wawancara tanggal 7 Juli 2005 menyebutkan bahwa faktor koordinasi sangat 

penting, lebih-lebih yang dilakukan oleh KKG, KKKS dan Kepala Cabang Dinas 

Pendidikan setempat, berikut cuplikan hasil wawancaranya. 
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Peningkatan profesional guru melalui KKG Penjas sangat dipengaruhi 
oleh koordinasi yang dilakukan oleh KKG, KKKS dan Kepala Cabang. 
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dimaksud sebagai pembina 
adminsistratif dan fasilitator dalam hal kebijakan. (WI.1.07) 
 
Selain faktor pendukung, terdapat beberapa faktor penghambat, misalnya 

lingkungan sekolah, penghargaan dan kesejahteraan serta sarana prasarana. 

Lingkungan sekolah dimaksud adalah keberadaan guru, Kepala Sekolah dan 

siswa. Ini sangat berpengaruh terhadap semangat dan motivasi kerja, walaupun 

guru Pendidikan Jasmani di suatu Sekolah Dasar memiliki semangat dan motivasi 

tinggi, bila ada guru lain yang memiliki semangat dan motivasi rendah serta 

Kepala Sekolah yang tidak pernah memberi perhatian atau motivasi hal ini 

merupakan penghambat. Keberadaan guru yang tidak memiliki tanggung jawab 

juga akan mengganggu, membuat cemburu guru lain yang bertanggungjawab dan 

miliki loyalitas tinggi, dalam pelaksanaan kegiatan KKG maupun pelaksanaan 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Dwi Hastuti 

Kepala SDN Tlogosari Wetan 01 dalam wawancara tanggal 9 September 2005. 

Berikut ini cuplikat hasil wawancara sebagai berikut:  

“… tidak semua guru memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap 
tugas, sehingga keberadaan mereka bukan hanya tidak mendukung tetapi 
juga membuat guru yang baik menjadi cemburu hal ini menjadi faktor 
penghambat, karena secara psikologis keadaan ini akan menurunkan 
semangat kerja bagi guru yang baik.” (Kepala SDN Tlogosari Wetan 01, 
WI.08.03) 
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Gambar 12. Foto kegiatan wawancara Peneliti dengan Ibu Dwi Hastuti, S.Pd 
Kepala SDN Tlogosari Wetan 01 (Dokumentasi, Jum’at,                       
9 September 2005) 

 

 

Faktor penghambat lain adalah masalah penghargaan dan kesejahteraan. 

Sebagiamana teori Maslow bahwa setiap manusia menginginkan untuk mendapat 

penghargaan, begitu juga guru tentu butuh penghargaan atas jerih payahnya. 

Tetapi kenyataan di lapangan para guru belum mendapat penghargaan yang layak 

sesuai jerih payah mereka, yang lebih menyakitkan lagi ada sebagian para pejabat 

yang belum memberi perlakuan yang adil terhadap guru yang berprestasi dan 

berdedikasi tinggi dengan guru yang berdedikasi dan prestasi rendah. 

Sebagaimana pernyataan Bapak Subiyanto dalam wawancara tanggal 26 Juli 2005 

berikut ini sebagian cuplikan hasil wawancara tersebut.  

 
“Untuk meningkatkan semangat para guru, seharusnya guru yang 
berdedikasi tinggi dan berprestasi diberi penghargaan, tetapi kenyataannya 
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penghargaan itu tidak diberikan, terbukti dalam masalah kenaikan pangkat 
antara guru yang berprestasi dengan guru yang dedikasi dan loyalitas 
rendah sama saja.” (WI.6.08) 
 
Begitu juga masalah kesejahteraan, karena penghasilan guru belum 

mencukupi kebutuhan hidupnya, maka guru terpaksa mencari penghasilan 

tambahan. Hal ini akan menggangu kinerja guru baik dalam kegiatan belajar 

mengajar maupun dalam pelaksanaan kegiatan KKG karena waktu yang 

semestinya dipergunakan untuk hadir dan aktif dalam kegiatan KKG atau 

membuat perencanaan pengajaran serta pendalaman materi terpaksa dipakai 

kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disampaikan oleh Bu 

Kamsiatun dalam wawancara tanggal 21 Juli 2005. Berikut ini cuplikan hasil 

wawancara tersebut. 

 
Selama ini penghasilan guru belum mencukupi kebutuhan hidup termasuk 
biaya pendidikan putra-putrinya, sehingga sebagian guru terpaksa harus 
mencari penghasilan tambahan. Dampaknya guru tersebut tidak dapat aktif 
dalam kegiatan KKG serta memanfaatkan waktu untuk mendalami materi 
dan berpikir tentang pembaharuan pengajaran. ( WI.5.06) 
 

Faktor lain yang menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan KKG penjas 

adalah belum memiliki sarana prasarana, inventaris yang ada yaitu stampel, buku 

notula, buku absen dan buku kas umum dapat terlihat dalam tabel 5. Sampai saat 

ini pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan sarana prasaran kegiatan KKG 

Pendidikan Jasmani. Keterbatasan sarana tersebut menjadi penghambat 

pelaksanaan kegiatan KKG Pendidikan Jasmani. Agar KKG Pendidikan Jasmani 

berjalan optimal sesuai tujuan yang diharapkan harus didukung dengan peralatan 
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yang memadai. Sebagaimana disampaikan Pak Wasito dalam wawancara tanggal 

18 Juli 2005 yang sebagian cuplikan hasil wawancaranya sebagai berikut:  

 
“Sarana prasarana yang kami miliki masih sangat terbatas pak, inventaris 
yang ada yaitu stempel KKG, buku notula, buku absen dan buku kas 
umum, padahal agar kegiatan KKG penjas berjalan sesuai tujuan yang 
dicanangkan, faktor sarana prasarana sangat berpengaruh, sarana yang 
kami butuhkan antara lain seperangkat pengeras suara, alat-alat senam, 
atletik dan berbagai alat permainan yang berkaitan dengan materi 
pembelajaran, apalagi KKG penjas yang kegiatannya sering praktek, 
otomatis membutuhkan peralatan olahraga”  ( Sekretaris KKG, WI.4.11) 

 

 

Tabel 5.  Daftar Inventaris KKG Penjas Kecamatan Pedurungan Kota Semarang  

No Nama Barang Jumlah Keterangan 

1. Stempel 1  

2. Buku Notula 2  

3. Buku Absensi 2  

4. Buku Kas Umum 1  
 
(Sumber: Dokumen pengurus KKG Penjas Kecamatan Pedurungan) 

 

4.3.2.5. Partisipasi Guru Terhadap Pelaksanaan Program Kegiatan KKG 

Pendidikan Jasmani  

Tiga aspek penting dalam partisipasi kerja, yaitu keterlibatan emosi dan 

mental pegawai, motivasi untuk menyumbang (kontribusi), serta penerimaan 

tanggung jawab. Dengan partisipasi kerja tinggi maka akan tampak dalam 

perilakunya yaitu aktivitas kerja yang kreatif dan semangat kerja tinggi. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan mutu kegiatan KKG sebagai wadah pembinaan 

profesional perlu diketahui seberapa tinggi partisipasi kerja para anggotanya. 
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Hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti pada saat pelaksanaan 

kegiatan KKG tanggal 19 Agustus 2005 di SD Muktiharjo Kidul 01 

menunjukan bahwa aktifitas para guru Pendidikan Jasmani peserta yang hadir 

cukup tinggi dengan kreatifitas yang memadai, sebagaimana disampaikan oleh 

Bu Suriyah guru penjas SD Muktihrjo Kidul 04 sebagai anggota dalam 

wawancara tanggal 28 Juli 2005 yang sebagian cuplikan dari hasil wawancara 

sebagai berikut:  

 
“Kami semua cukup aktif mengikuti kegiatan KKG pak, secara umum 
guru-guru Pendidikan Jasmani memiliki semangat yang tinggi, hal ini 
diperlihatkan keaktifan Bapak/Ibu guru Pendidikan Jasmani pada saat 
membahas materi dan mengikuti praktek atau simulasi model 
pembelajaran.” (Anggota KKG, WI.7.04) 

 

Gambar wawancara dengan anggota KKG terlihat pada gambar 11 pada 

halaman berikut. 

 

Gambar 13. Foto kegiatan wawancara Peneliti dengan Ibu Suriyah anggota 
KKG penjas (Dokumentasi, Kamis, 28 Juli 2005) 
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Kesungguhan guru Pendidikan Jasmani dalam mengikuti KKG, ditunjukan 

melalui kemauan mengikuti kegiatan, pembahasan permasalahan yang di dapat 

saat mengajar dan motivasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Gagasan baru 

disampaikan untuk penyempurnaan proses kegiatan belajar mengajar. Gagasan 

baru tersebut disampaikan dengan penuh semangat, berdasarkan pengalaman 

lapangan. Berikut ini sebagai cuplikan hasil wawancara dengan Pak Subiyanto 

guru pemandu pada tanggal 26 Juli 2005 di SD Kalicari 05. 

 
“Ya….pada saat pembahasan materi, teman-teman semuanya aktif untuk 
menyampaikan pendapat atau menyampaikan permasalahan yang muncul. 
Semangat mereka ditunjukan melalui dengan rajin mencatat dan 
menyampaikan permasalahan yang didapat saat mengajar.” 
(Guru Pemandu, WI.6.04) 

 

 

4.3.2.6. Keuntungan Yang Diperoleh Guru Penjas Selama Mengikuti KKG 

Bagi mereka yang aktif mengikuti kegiata KKG penjas, disamping 

mendapatkan piagam sebagai penghargaan atas jerih payahnya mereka juga 

mendapatkan keuntungan-keuntungan antara lain: 1) pengetahuan dan 

keterampilan di bidang penjas yang menjadi tanggung jawabnya meningkat,           

2) pengetahuan yang didapat akan meningkatkan percaya diri sehingga bekerja 

akan semakin baik, 3) bertemu dengan teman sejawat sebagai wahana untuk 

memacu diri agar tidak ketinggalan dari yang lain; Guru Penjas SD dalam satu 

korp akan semakin kuat, kekompakan akan semakin mampu menyuarakan ide, 

gagasan dan keinginan dalam memperjuangkan keberadaan mapel penjas yang 
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diampunya sebagaimana yang diungkapkan Ibu Ninok dalam wawancara tanggal 

13 Juli 2005. Berikut cuplikan hasil wawancara tersebut. 

 
“…. kami akan memperoleh keuntungan-keuntungan antara lain; mendapat 
piagam bila mengusulkan, pengetahuan dan keterampilan kami di bidang 
penjas meningkat, bertemu dengan teman sejawat sebagai wahana untuk 
memacu diri agar tidak ketinggalan dari yang lain dan kami satu korp guru 
penjas SD semakin kompak karena dengan kekompakan tersebut kami 
memiliki kemampuan lebih untuk memperjuangkan keberadaan mata 
pelajaran penjas.” (WI.2.11) 
 
 

4.4. PEMBAHASAN 

Pembahasan penelitian ini dikaji dari hasil penelitian yang dilaksanakan 

dalam kegiatan KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

Pembahasan di maksudkan untuk mengetahui makna yang mendasari temuan-

temuan penelitian yang diperoleh peneliti. Mengacu pada perumusan tujuan 

penelitan, maka pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:  

4.4.1. Program Kegiatan KKG Pendidikan Jasmani 

Dalam manajemen dikenal tiga fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam kegiatan manajemen, 

karena suatu kegiatan tergantung dari baik tidaknya menyusun suatu rencana. 

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang dari hal-hal yang dikerjakan dimasa yang akan datang 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 1985). 

Perencanaan yang baik harus memiliki fungsi antara lain: 1) sebagai acuan dalam 

melaksanakan tugas, 2) sebagai alat pengendali dalam melakukan suatu kegiatan, 

3) sebagai tolok ukur kegiatan evaluasi yang akan dilaksanakan, 4) sebagai materi 
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yang akan dinilai dalam suatu program, 5) untuk mengetahui unsur penunjang dan 

penghambat dalam pelaksanaan program, 6) untuk merumuskan kriteria 

keberhasilan pelaksanaan program. Program dimaksud adalah rencana mengenai 

azas-azas serta dengan usaha-usaha (Purwadarminta, 1984:769). Penyusunan 

program kegiatan dalam KKG harus berupaya untuk meningkat-kembangkan 

penguasaan kompetensi menuju terwujudnya guru yang bermutu, sehingga dapat 

memberikan andil yang besar dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Secara 

kuantitas program kegiatan KKG dalam setahun adalah 52 minggu, maka 

diharapkan pertemuan KKG dilakukan satu minggu sekali atau dua minggu sekali 

sehingga setiap guru mengalami bantuan professional 52 kali atau sekurang-

kurangnya 26 kali setahun. (Depdikbud, 1995/1996:26).  

Berdasarkan paparan data di atas, KKG Penjas kecamatan Pedurungan 

telah melaksanakan serangkaian kegiatan yaitu menyusun program kegiatan yang 

berisi jadwal kegiatan, rencana materi yang akan dibahas, merencanakan 

pembiayaan sampai ke pelaksanaan evaluasi kegiatan. Berdasarkan pengamatan 

peneliti, program KKG penjas yang telah tersusun dalam satu tahun mencapai 42 

kali pertemuan, hal ini sudah sesuai standar yang telah ditentukan oleh Depdiknas 

yaitu setiap guru harus mengalami bantuan professional sekurang-kurangnya 26 

kali atau 52 kali dalam setahun malalui pertemuan KKG. Penyusunan progaram 

kegiatan KKG penjas dilaksanakan oleh pengurus terpilih beserta para pemandu 

di bawah bimbingan Pengawas Penjas untuk menyusun program satu semester 

yang dilaksanakan setiap awal semester, yang materinya meliputi tanggal dan 

tempat pelaksanaan, topik atau materi yang akan dibahas, pemandu atau penyaji 

materi. Program yang disusun sesuai dengan pedoman pengelolaan gugus sekolah 
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yaitu pertemuan KKG diadakan sekali dalam seminggu, setelah berakhirnya jam 

pelajaran dan alternatif lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien 

(Depdikbud, 1996/1997:39). 

 

4.4.2. Pelaksanaan Program Kegiatan KKG Pendidikan Jasmani 

Kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program 

kegiatan KKG Penjas Sekolah Dasar di Kecamatan Pedurungan adalah 

melaksanakan apa yang sudah direncanakan atau diprogramkan. Sesuai paparan 

pada diskripsi temuan yaitu KKG dilaksanakan untuk: memecahkan 

permasalahan kegiatan belajar mengajar yang meliputi; menyusun program 

pengajaran, memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, 

menentukan alat peraga yang susuai dengan materi, cara memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar; memecahkan permasalahan anak yang 

menemui kesulitan belajar; memecahkan permasalahan yang ada hubungannya 

dengan orang tua siswa; memecahkan permasalahan guru dalam mengajar dan 

menularkan dan mengembangkan hasil penataran atau ide-ide baru, maka agar 

kualitas kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani selalu meningkat, KKG 

Penjas mengintensifkan kegiatan pembahasan materi baru yang diperoleh para 

guru penjas melalui pelatihan atau penataran. Selain itu juga melakukan 

pembahasan permasalahan yang didapat saat guru penjas melaksanakan 

kegiatan proses belajar mengajar. Jalannya kegiatan KKG Penjas Sekolah Dasar 

di Kecamatan Pedurungan cukup lancar karena didukung oleh berbagai pihak 

terutama keaktifan dan semangat para guru penjas dalam mengikuti kegiatan. 
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Kegiatan KKG Penjas Sekolah Dasar di Kecamatan Pedurungan juga 

dilaksanakan dengan model memberdayaan tutor sebaya, melalui diskusi, 

praktek contoh mengajar, demontrasi penggunaan dan pembuatan alat peraga. 

Hal tersebut dilaksanakan agar kegiatan KKG Penjas berlangsung secara 

efektif, efisien dan demokratis, juga merupakan upaya agar peningkatan 

profesionalisme guru penjas dapat terlaksana secara optimal hal ini sesuai 

dengan salah satu fungsi KKG sebagaimana yang tertuang dalam pedoman 

pengelolaan gugus sekolah (Depdikbud:1995/1996) yaitu menampung dan 

memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam kegiatan belajar mengajar 

melalui pertemuan, diskusi, contoh mengajar, demontrasi penggunaan dan 

pembuatan alat peraga.   

 

4.4.3. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan 

Kegiatan KKG Penjas 

Keberhasilan pengembangan profesional guru melalui pelaksanaan 

kegiatan KKG Penjas sangat ditentukan oleh sikap positif para guru penjas serta 

dukungan dari birokrasi dan masyarakat terhadap setiap program yang telah 

disusun. 

Secara sederhana teori tindakan menyatakan bahwa seseorang akan 

melakukan sesuatu perbuatan apabila ia mamandang positif dan bila ia percaya 

bahwa orang lain ingin melakukannya. Pada umumnya indvidu cenderung 

memiliki sikap yang searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Orang 

yang dianggap penting misalnya orang tua, teman sebaya, teman dekat, guru, 
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teman kerja, orang yang diidolakan dan orang yang status sosialnya lebih 

tinggi. Sikap antara staf dan pimpiman semata-mata didasari oleh kepercayaan 

yang tinggi kepada atasan karena pengalaman yang dimiliki. 

Adanya dukungan para guru, birokrasi dan masyarakat terhadap 

pelaksaaan kegiatan KKG Penjas didasarkan pada integritas peneliti dari 

pernyataan rumusan temuan peneliti sebagai berikut: sikap positif dan 

dukungan diberikan karena: 1) telah disadari bahwa profesionalisme 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap mutu pendidikan, 2) telah 

disadari bahwa kegiatan KKG Penjas sangat membantu dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru, 3) program yang disusun berdasarkan pada 

materi KBM yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan. 

Dukungan yang lain juga karena kondisi usia para guru penjas yang rata-

rata relatif muda serta idealisme, semangat dan motivasi guru penjas yang 

tinggi untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan di 

bidangnya. 

Sebagaimana terurai pada diskripsi temuan, disamping terdapat faktor 

pendukung terhadap pelaksanaan program kegiatan KKG Penjas di Kecamatan 

Pedurungan juga terdapat faktor-faktor penghambat. Faktor penghambat yang 

sangat berpengaruh adalah adanya lingkungan sekolah yang kurang kondusif 

yaitu apabila ada guru lain yang semangat dan motivasinya rendah dalam unjuk 

kerja serta Kepala Sekolah yang kurang memberi perhatian dan motivasi. 

Penghargaan dan kesejahteraan juga merupakan penghambat yang 

sangat berpengaruh. Sebagaimana terori Maslow bahwa setiap manusia 

menginginkan untuk mendapatkan penghargaan, begitu juga guru penjas tentu 
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butuh penghargaan atas jerih peyahnya. Mereka para guru penjas belum 

merasakan adanya perlakuan yang adil terhadap guru yang berprestasi dan 

berdedikasi tinggi dengan guru yang prestasi dan dedikasinya biasa-biasa saja. 

Faktor lain yang manghambat pelaksanaan kegiatan KKG Penjas 

Kecamatan Pedurungan adalah minimnya sarana prasarana yang dimiliki. 

Keterbatasan sarana merupakan penghambat dalam pelaksanaan KKG Penjas, 

apalagi dalam pelaksanaan KKG Penjas yang kegiatannya sering praktek 

membutuhkan alat-alat olahraga seperti matras, alat untuk senam, alat 

permainan, baik untuk bola kecil maupun permainan bola besar dan masih 

banyak lagi kebuatuhan alat untuk praktek berbagai cabang olahraga yang 

diajarkan di SD. Sampai saat ini pemerintah juga belum bisa memenuhi 

kebutuhan sarana untuk praktek olahraga khususnya dalam kegiatan KKG 

Penjas sebagai wahana peningkatan kemampuan profesionalisme guru di 

Sekolah Dasar. 

 

4.4.4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan 

Pelaksanaan Kegiatan KKG Pendidikan Jasmani 

Berdasarkan paparan data tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan dapat diketahui bahwa untuk mengatasi permasalahan 

lingkungan sekolah yang belum kondusif terutama dari segi motivasi kerja para 

guru penjas, kepala sekolah beserta pengawas penjas selaku pembinaan teknis 

memberi dorongan agar para guru penjas sadar akan tugas dan tanggung jawab 

yang diembannya. Dorongan dan motivasi diberikan oleh pembina pada saat 
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pertemuan rutin KKG juga pada saat melaksanakan supervisi. Untuk mengatasi 

keluhan guru bahwa mereka belum mendapat penghargaan yang seimbang, 

maka para pembina di samping memberi motivasi juga membicarakan kepada 

para kepala sekolah dan pelaku birokrasi baik di tingkat kecamatan maupun 

tingkat kota Semarang. Sedangkan untuk mengatsi masalah masih rendahnya 

kesejahteraan guru, upaya yang dilakukan adalah Kepala Sekolah berserta 

Komite dan Kapala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan membicarakan serta 

mengusulkan ke lembaga di atasnya yaitu kepada Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Semarang. Dalam upaya mengatasi hambatan sarana prasarana dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan KKG Penjas disamping mengusulkan ke 

pemerintah juga membicarakan dengan masyarakat lewat komite sekolah. 

 

4.4.5. Partisipasi Guru Penjas Terhadap Pelaksanaan Program KKG 

Pendidikan Jasmani 

Berpartisipasi berarti melibatkan emosi dan mental, guru yang 

mempunyai partisipasi kerja tinggi akan tampak dalam perilaku yaitu aktivitas 

kerja yang kreatif dan semangat kerja yang tinggi, juga meningkatkan motivasi 

dalam membantu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Partisipasi juga 

menuntut guru untuk mampu menerima tanggungjawab dalam kegiatan 

kelompok. 

Hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti pada saat 

pelaksanaan KKG Penjas, menunjukan bahwa aktivitas para guru penjas 

peserta kegiatan KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan yang hadir, cukup 
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tinggi dengan kreatifitas yang memadai. Kesungguhan guru penjas dalam 

mengikuti KKG, ditunjukan melalui kemauan mengikuti kegiatan pembahasan 

permasalahan yang di dapat saat mengajar dan motivasi untuk menyampaikan 

gagasan-gagasan baru untuk penyempurnaan proses pembelajaran. Namun 

masih ada sebagaian kecil para guru penjas di Kecamatan Pedurungan yang 

cenderung dalam melaksanakan kegiatan KKG tidak berorientasi pada aktivitas 

fungsi dan tujuan yang diharapkan menuju peningkatan kompetensi, tetapi 

hanya memenuhi suatu kewajiban saja. 

 

4.4.6. Keuntungan Yang Diperoleh Guru Penjas Setelah Mengikuti 

Kegiatan KKG Pendidikan Jasmani 

Pembetukan KKG dimaksudkan untuk dapat memperlancar upaya 

peningkatan mutu pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan 

profesional guru Sekolah Dasar dalam meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar dengan pemberdayaan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh 

sekolah. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan KKG dapat berfungsi sebagai:          

1) wahana pembinaan profesional guru, 2) wadah penyebaran informasi dan 

inovasi sistem pembelajaran, 3) wahana untuk menumbuh-kembangkan 

semangat kerjasama secara kompetitif dikalangan anggota KKG dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan, 4) upaya meningkatkan koordinasi dan peran 

sertanya dalam membantu penyelenggaraan pendidikan, 5) wadah penyemaian 

jiwa persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam 

menyelesaikan tugas bagi guru. 
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Mengacu dari beberapa fungsi KKG tersebut, maka program kegiatan 

dan pelaksanaan kegiatan KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan 

memperhatikan aspek-aspek di dalamnya sehingga keberadaan KKG dapat 

bermanfaat bagi upaya peningkatan profesional guru. Sebagai mana terurai 

dalam deskripsi temuan, peserta yang aktif dalam KKG Penjas akan 

memperoleh keuntungan disamping mendapatkan piagam dari Dinas 

Pendidikan yang dihargai sebanding dengan mengikuti penataran selama 30 

jam, juga mendapatkan informasi dan inovasi sistem pembelajaran penjas, 

bertemu dengan teman sejawat sebagai wahana untuk memacu diri agar tidak 

ketinggalan dari yang lain, guru-guru penjas SD akan semakin kompak dalam 

menyuarakan ide, gagasan dan keinginan dalam memperjuangkan keberadaan 

mata pelajaran penjas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa berbagai 

kegiatan yang telah dilaksanakan KKG Penjas SD di Kecamatan Pedurungan 

merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dengan demikian 

KKG Penjas mempunyai peran penting dalam meningkatkan kompetensi Guru 

Penjas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.3 Simpulan 

Berdasarkan paparan data pada hasil penelitian (bab IV) maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut:  

1. Sebelum melakukan kegiatan KKG Pendidikan Jasmani di Kecamatan 

Pedurungan para guru dan pengurus menyusun program kegiatan, penyusunan 

program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan di 

bawah bimbingan pengawas Pendidikan Jasmani. Program disusun mengacu 

pada materi inti mata pelajaran disetiap pokok bahasan pada kurikulum yang 

diberikan pada saat kegiatan belajar mengajar.  

2. Pelaksanaan kegiatan KKG pendidikan jasmani di Kecamatan Pedurungan 

kota Semarang sesuai dengan program yang telah disepakati, dengan 

mengintensifkan kegiatan pembahasan materi baru yang diperoleh dari hasil 

penataran maupun dari permasalahan yang didapat saat guru penjas 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan KKG penjas juga 

dilaksanakan dengan model pemberdayaan tutor sebaya. Kegiatan tersebut 

berjalan cukup lancar karena dukungan berbagai pihak terutama keaktifan dan 

semangat para guru penjas dalam mengikuti kegiatan. 

3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan 

Jasmani sebagai wadah pembinaan profesionalisme guru antara lain idealisme 

dan motivasi kerja para guru, kualifikasi pendidikan para Guru Pendidikan 
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Jasmani, koordinasi dan kerja sama yang baik antar Guru Pendidikan Jasmani, 

Guru Pendidikan Jasmani dengan Kepala Sekolah dan pembina serta peran 

serta masyarakat. Adapun faktor penghambat yang ada adalah keadaan 

sekolah yang belum sepenuhnya kondusif, belum adanya penghargaan yang 

seimbang, masih rendahnya kesejahteraan yang diterima oleh para guru, serta 

terbatasnya sarana prasarana. 

4. Upaya yang dilakukan KKG Penjas berkaitan dengan keadaan lingkungan 

Sekolah Dasar yang kurang kondusif atau keadaan guru yang kinerjanya 

kurang baik dan kurang aktif dalam kegiatan KKG Penjas yaitu dengan cara 

memberi motivasi kepada guru penjas untuk senantiasa menjalankan tugas 

dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab, meningkatkan koordinasi antara 

pengurus, Kepala SD dan pengawas pendidikan jasmani juga meningkatkan 

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas penjas selaku pembina 

teknis. Untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan minimnya 

kesejahteraan dan dana penyelenggaraan kegiatan KKG, pengurus KKG 

membicarakan dan mengusulkan kepada komite sekolah melalui Kepala 

Sekolah juga mengusulkan kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota 

Semarang. 

5. Aktivitas para guru penjas peserta kegiatan KKG penjas di Kecamatan 

Pedurungan kota Semarang yang hadir cukup baik dengan partisipasi dan 

kreativitas yang memadai. Kesungguhan guru penjas dalam mengikuti 

kegiatan KKG ditunjukan melalui kemauan dan keaktifan mengikuti 

pembahasan permasalahan, pelaksanaan praktek maupun simulasi kegiatan 

belajar mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani. 
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6. Para guru penjas yang aktif mengikuti kegiatan KKG penjas akan memperoleh 

keuntungan mendapatkan informasi baru tentang sistem pembelajaran penjas, 

meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan sehingga tidak 

ketinggalan dari yang lain, mendapatkan piagam penghargaan yang dihargai 

sebanding dengan mengikuti penataran selama 30 jam, juga para guru penjas 

SD akan semakin kompak dalam menyuarakan ide, gagasan dan keinginan 

dalam memperjuangkan kebenaran mata pelajaran penjas maupun eksistensi 

guru penjas sendiri.  

Dalam peningkatan kompetensi para guru di samping melalui peningkatan 

kualifiaksi pendidikan, penataran dan diklat keguruan juga dilaksanakan 

melalui pemberdayaan KKG sebagai wadah pembinaan profesi guru, sehingga 

para guru dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya sebagai 

modal untuk menjadi guru profesional. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik simpulan teoritik subtantif 

yang berupa tema-tema sebagai berikut:  

1. Berbagai jenis kegiatan yang telah dilakukan guru penjas dalam KKG 

memberi sumbangan yang besar dalam peningkatan profesionalisme guru. 

2. Pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal setiap guru. 

3. Pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani dipengaruhi oleh 

sikap positif dan besarnya dukungan kepada kebijakan yang telah diputuskan 

oleh forum musyawarah KKG Pendidikan 
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4. Pelaksanaan program kegiatan KKG Pendidikan Jasmani dapat meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan guru untuk menjadi guru Pendidikan Jasmani 

yang profesional. 

 

5.4 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang ada, maka 

peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait dalam 

melakukan upaya peningkatan profesional guru sebagai berikut: 

1. Dalam penyusunan program kegiatan KKG Penjas perlu memperhatikan 

kebiasaan kegiatan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, agar 

pelaksanaan kegiatan KKG Penjas tidak terganggu oleh kegiatan 

kemasyarakatan yang ada. 

2. Hendaknya para guru penjas lebih aktif mengikuti setiap kegiatan yang telah 

ditentukan dalam KKG. Selain itu juga diharapkan agar selalu meningkatkan 

motivasi diri untuk dapat bekerja secara profesional. 

3. Untuk mengatasi hambatan lingkungan sekolah yang kurang kondusif, maka 

perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi antara pihak terkait serta 

mengoptimalkan pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh pengawas 

Pendidikan Jasmani kepada Kepala Sekolah dan Guru Penjas di 

lingkungannya. Untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan 

penghargaan, kesejahteraan dan terbatasnya sarana prasarana, di samping 

mengusulkan kepada pemerintah juga agar memberdayakan masyarakat 
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sekitar untuk berpartisipasi aktif mendukung penyelenggaraan pendidikan 

khususnya upaya peningkatan profesionalisme Guru Pendidikan Jasmani. 

4. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan agar mengupayakan 

anggaran untuk peningkatan pelaksanaan KKG, pemenuhan sarana dan 

kesejahteraan bagi guru anggota KKG penjas. 

5. Untuk meningkatan partisipasi aktif dan semangat para guru penjas dalam 

pelaksanaan kegiatan KKG perlu lebih mengaktifkan model tutor sebaya, 

dalam pelaksanaan kegiatan lebih bervariasi, perlu juga mendatangkan nara 

sumber dari lembaga lain yang terkait. 

6. Agar para peserta KKG penjas yang aktif memperoleh piagam yang dihargai 

sebanding dengan mengikuti penataran selama 30 jam, maka dalam 

pelaksanaan kegiatan KKG harus tertib administrasi dan pengurus 

mengkoordinir  pembuatan  usulan  kepada  Kepala   Dinas   Pendidikan   kota 

Semarang. 
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Pedoman wawancara untuk Pengawas Pendidikan Jasmani  
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

 
Sumber Informan :  .......................................  

Setting :  ......................................................  
Hari/Tanggal :  .......................................  
Waktu :  .......................................  

 

No Pertanyaan 
Deskripsi 

hasil 
wawancara 

1. Dalam rangka penyusunan tesis, saya akan meneliti pelaksanaan 
Program kegiatan KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan. 
Bagaimana menurut Pak Toto? 

 

2. Apakah Pak Toto bisa membantu saya memberi informasi secara umum 
tentang pelaksanaan kegiatannya ? 

 

3. Apakah bapak selalu melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan 
KKG Penjas? 

 

4. Apakah Dinas Pendidikan Kota Semarang menginstruksikan agar KKG 
Penjas berjalan dengan baik dalam rangka peningkatan profesionalisme 
guru? 

 

5. Bagaimanakah langkah-langkah pembentukan pengurus KKG Penjas 
dan pemilihan guru pemandu di Kecamatan Pedurungan? 

 

6. Bagaimana proses pembuatan program kegiatan KKG Penjas?  

7. Apa yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan KKG Penjas 
sehingga dapat berfungsi sebagai wahana peningkatan 
profesionalisme guru? 

 

8. Apakah ada panduan pelaksanaan tentang KKG Penjas? Kalau 
tidak ada panduan apa yang digunakan ? 

 

9. Sudahkah KKG Penjas menunjang pemenuhan kebutuhan guru 
yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar (menyangkut 
materi, metodologi, sistem evaluasi dan sarana penunjang) ? Bila 
sudah jelaskan! 

 

10. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka memenuhi 
kesejahteraan para guru anggota KKG Penjas di Kecamatan 
Pedurungan ? 

 

Lampiran 1 
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Pedoman wawancara 
untuk Ketua KKG Penjas 

periode 2001 – 2004  
Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang 
Sumber Informan ............................................................................................................ :   
Setting :  ......................................................  

Hari/Tanggal :  .......................................  
Waktu :  .......................................  

 
 

No Pertanyaan 
Deskripsi 

hasil 
wawancara

1. Bagaimanakah proses penyusunan program KKG Penjas 
SD di Kecamatan Pedurungan 

 

2. Apasajakah program KKG penjas SD di Kecamatan 
Pedurungan ? 

 

3. Bagaimanakah langkah-langkah kegiatannya ?  
4. Bagaimanakah peranserta dan keaktifan pada guru 

penjas dalam mengikuti KKG ? 
 

5. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan tutor sebaya 
dalam kegiatan KKG penjas di Kecamatan Pedurungan ? 

 

6. Bagaimanakah hubungan kerja antar personal dalam 
kegitan KKG ? 

 

7. Bagaimanakah Pemberdayaan KKG Penjas ?  
8. Bagaimanakah Keseriusan guru dalam mengikuti KKG 

Penjas ? 
 

9. Apa sajakah faktor pendukung dalam pelaksanaan KKG 
Penjas? 

 

10. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan KKG 
Penjas ? 

 

11. Apa sajakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan 
dari faktor pelaksanaan KKG Penjas ? 

 

12. Apakah Bu Ninok dapat menyebutkan keuntungan-
keuntungan yang diperoleh guru penjas mengikuti 
kegiatan KKG ? 

 

 

 

Lampiran 2 
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Pedoman wawancara 
untuk Ketua KKG Penjas 

periode 2005 – 2008 
Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang 
 

Sumber Informan ............................................................................................................ :   
Setting :  ......................................................  

Hari/Tanggal :  .......................................  
Waktu :  .......................................  

 

No Pertanyaan 
Deskrip
si hasil 
wawanc

ara 
1. Bagaimanakah persepsi para guru terhadap peran dan 

manfaat KKG Penjas ? 
 

2. Bagaimana pengaruh kegiatan KKG Penjas terhadap 
profesionalisme guru? 

 

3. Bagaimana partisipasi guru Penjas terhadap 
pelaksanaan kegiatan pengembangan profesionalisme 
guru melalui KKG Penjas ? 

 

4. Bagaimana peran pengurus KKG Penjas terhadap 
pelaksanaan KKG Penjas ? 

 

5. Apakah Kepala Sekolah memberi dukungan terhadap 
pelaksanaan KKG Penjas ? 

 

6. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun program 
KKG Penjas ? 

 

7. Faktor apa yang mendukung kegiatan KKG Penjas 
sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan baik ? 

 

8. Disamping faktor pendukung tentunya ada faktor 
penghambat, sudilah kiranya Bapak menjelaskan apa 
saja yang menjadi faktor penghambat dalam 
pelaksanaan KKG Penjas ? 

 

9. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 
KKG Penjas terutama lingkungan yang kurang kondusif ? 

 

10. Apakah dalam pelaksanaan KKG Penjas didukung 
sarana prasarana yang memadai ? 

 

11. Apakah Pengawas Penjas memberi pembinaan secara 
intensif terhadap guru dalam pelaskanaan kegiatan KKG 
Penjas ? 

 

Lampiran 3 
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12. Bagaimana efektifitas dan dampak dari kegiatan KKG 
Penjas sebagai wadah pembinaan profesional guru ? 

 

13. Bagaimana motivasi teman-teman dalam mengikuti 
kegiatan KKG dan apakah teman-teman juga yakin 
bahwa kegiatan KKG berdampak terhadap peningkatan 
kemampuannya ? 

 

14. Apakah ada keuntungan yang diperoleh dalam mengikuti 
KKG Penjas ? Kalau ada mohon ceritakan ! 
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Pedoman wawancara 
untuk Sekretaris KKG 

Penjas                 
Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang 
 

Sumber Informan ............................................................................................................ :    
Setting :  ......................................................  

Hari/Tanggal :  .......................................  
Waktu :  .......................................  

 

No Pertanyaan 
Deskripsi 

hasil 
wawancara

1. Bagaimana persepsi para guru terhadap peran dan 
manfaat KKG Penjas? 

 

2. Bagaimana pengaruh kegiatan KKG Penjas terhadap 
profesionalisme guru ? 

 

3. Bagaimana partisipasi guru Penjas terhadap 
pelakasanaan kegiatan pengembangan profesionalisme 
guru melalui KKG Penjas ? 

 

4. Bagaimana peran pengurus KKG Penjas terhadap 
pelaksanaan KKG Penjas ? 

 

5. Apakah kepala sekolah memberi dukungan terhadap 
pelaksanaan KKG Penjas? 

 

6. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun program 
kegiatan KKG Penjas? 

 

7. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya ?  
8. Faktor apa saja yang mendukung kegiatan pembinaan 

profesionalisme guru penjas lewat KKG Penjas sehingga 
kegiatan tersebut berjalan dengan baik ? 

 

9. Disamping faktor pendukung tentunya ada faktor 
penghambat, sudilah kiranya Bapak menjelaskan apa 
saja yang menjadi faktor penghambat  dalam 
pelaksanaan KKG Pendidikan Jasmani ? 

 

10. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 
KKG Pejas ? 

 

11. Apakah dalam pelaksanaan KKG Penjas didukung 
sarana prasarana yang memadai ? 

 

12. Apakah Pengawas Penjas memberi pembinaan secara 
intensif terhadap guru dalam pelaksanaan kegiatan KKG 

 

Lampiran 4 
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Penjas ? 

 
13. Bagaimana motivasi teman-teman dalam 

mengikuti kegiatan KKG dan apakah teman-
teman juga yakin bahwa kegiatan KKG 
berdampak terhadap peningkatan 
kemampuannya ? 

 

14. Apakah ada keuntungan yang diperoleh dalam 
mengikuti KKG Penjas? Kalau ada mohon 
ceriterakan ! 
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Pedoman wawancara untuk 
Bendahara KKG Penjas            

Kecamatan Pedurungan Kota 
Semarang 

Sumber Informan :   
Setting :  ......................................................  
Hari/Tanggal :  .......................................  
Waktu :  .......................................  

No Pertanyaan 
Deskripsi 

hasil 
wawancara

1. Bagaimana proses penyusunana perencanaan program 
kegiatan KKG Penjas? 

 

2. Bagaimana dengan keaktifan teman-teman guru penjas 
dalam pelaksanaan Kegiatan KKG? 

 

3. Disamping Ibu apakah pengurus yang lain juga aktif 
mengikuti KKG Penjas? 

 

4. Bagaimanakan cara pengurus untuk memenuhi fasilitas 
yang mendukung kegiatan KKG Penjas? 

 

5. Bagaimana dengan pendanaan dalam pelaksanaan KKG 
Penjas ? 

 

6. Setiap kegiatan suatu organisasi sering muncul 
permasalahan yang menghambat. Apakah dalam 
pelaksanaan kegiatan KKG Penjas sering ada 
permasalahan yang menghambat, bagaimana dengan 
masalah kesejahteraan guru ? 

 

7. Apakah ada faktor yang berpengaruh terhadap 
pelaksanaan kegiatan KKG Penjas baik positif ataupun 
negatif? 

 

8. Bagaimana partisipasi guru anggota KKG Penjas dalam 
pelaksanaan program? 

 

9. Apakah KKG Penjas sudah menyebarkan informasi 
tentang segala kebijakan yang berkaitan dengan usaha 
pembaharuan pendidikan dalam bidang kurikulum, 
metode, evaluasi?  
Bila sudah informasi jenis apa yang sering disampaikan, 
dengan cara bagaimana informasi tersebut 
disebarluaskan? 

 

10. Masihkah diperlukan KKG Penjas di Kecamatan 
Pedurungan? Bila masih apa alasannya, bila tidak apa 
alasannya? 
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Pedoman wawancara 
untuk Guru Pemandu 
Pendidikan Jasmani 

Kecamatan Pedurungan 
Kota Semarang 

 
Sumber Informan :  .......................................  

Setting :  ......................................................  
Hari/Tanggal :  .......................................  
Waktu :  .......................................  

 

No Pertanyaan 
Deskripsi 

hasil 
wawancara 

1. Bagaimana perasaan Bapak dalam mengikuti kegiatan KKG 
Penjas? 

 

2. Apakah program kegiatan KKG Penjas disusun berdasarkan 
kebutuhan pengembangan profesionalitas guru? 

 

3. Apakah Bapak yakin bahwa KKG penjas dapat meningkatkan 
profesionalisme guru dan berpengaruh terhadap peingkatan mutu 
pendidikan ? 

 

4. Apakah seluruh guru anggota KKG Penjas yang hadir 
berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan ? 

 

5. Bagaimana sikap teman-teman dalam mengikuti kegiatan KKG 
Penjas? 

 

6. Mungkin Bapak dapat menceritakan tentang pelaksanaan program 
kegiatan KKG Penjas di sini? 

 

7. Apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 
KKG Penjas? Kalau ada sebutkan ! 

 

8. Bagaimana dengan masalah penghargaan bagi guru penjas yang 
aktif ? 

 

9. Keuntungan apa saja yang di rasakan selama mengikuti kegiatan 
KKG Penjas? 

 

10. Bapak bisa menceritakan apa saja yang berkaitan dengan sarana 
prasarana pendukung kegiatan KKG Penjas! 

 

11. Bagaimana dengan lingkungan sekolah Bapak, apakah kepala 
sekolah dan guru lain serta komite dan masyarakat sekitar 
mendukung pelaksanaan kegiatan KKG Penjas dalam rangka 
peningkatan profesionalisme guru?   

 

Lampiran 6 
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Pedoman wawancara 
untuk Anggota  KKG 
Pendidikan Jasmani  

Kecamatan Pedurungan 
Kota Semarang 

 
Sumber Informan :  .......................................  

Setting :  ......................................................  
Hari/Tanggal :  .......................................  
Waktu :  .......................................  

 
 

No Pertanyaan 
Deskripsi 

hasil 
wawancara

1. 
 

Bagaimana perasaan Ibu selama mengikuti kegiatan 
KKG Penjas? 

 

2. Apakah program kegiatan KKG Penjas disusun 
berdasarkan kebutuhan pengembangan profesionalitas 
guru? 

 

3. Apakah Ibu yakin bahwa profesionalisme guru sangat 
berpengaruh terhadap peingkatan mutu pendidikan ? 

 

4. Apakah seluruh guru anggota KKG Penjas berpartisipasi 
aktif dalam mengikuti kegiatan ? 

 

5. Apakah motivasi Ibu dengan teman-teman dalam 
mengikuti kegiatan KKG Penjas? 

 

6. Mungkin Ibu dapat menceritakan tentang pelaksanaan 
program kegiatan KKG Penjas di sini? 

 

7. Apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
kegiatan KKG Penjas? Kalau ada sebutkan ! 

 

8. Disamping faktor penghambat pelaksanaan KKG Penjas 
apakah ada faktor lain yang mempengaruhi ? 

 

9. Keuntungan apa saja yang di rasakan selama mengikuti 
kegiatan KKG Penjas? 

 

10. Bagaimana dengan lingkungan sekolah Ibu, apakah 
kepala sekolah dan guru lain serta komite dan 
masyarakat sekitar mendukung pelaksanaan kegiatan 
KKG Penjas dalam rangka peningkatan profesionalisme 
guru? 
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 Pedoman wawancara 
untuk Kepala Sekolah 
Pendidikan Jasmani  

Kecamatan Pedurungan 
Kota Semarang 

 
Sumber Informan :  .......................................   

Setting :  ......................................................  
Hari/Tanggal :  .......................................  
Waktu :  .......................................  

 

No Pertanyaan 
Deskripsi 

hasil 
wawancara

1. Sudilah kiranya Ibu selaku Kepala Sekolah memberi 
informasi secara umum tentang KKG Penjas di 
Kecamatan Pedurungan ! 

 

2. Apakah Ibu juga memantau pelaksanaan KKG Penjas? 
Mengapa? 

 

3. Bagaimana dengan kondisi kesetiaan dan semangat 
mereka ? 

 

4. Kegiatan KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan 
dilaksanakan pada hari apa ? Berapa kali dalam satu 
bulan ? 

 

5. Bagaimana efektifitas dan pengaruh dari KKG Penjas 
sebagai wadah pembinaan profesionalis? 

 

6. Apakah Ibu selaku Kepala Sekolah juga mendorong guru 
penjas untuk aktif dalam kegiatan KKG? Mengapa? 

 

7. Apakah Kepala Sekolah juga mambantu pelaksanaan 
kegaitan KKG Penjas? Apa sajakah bentuk bantuannya. 

 

8. Bagaimana menurut Ibu bentuk atau langkah-langkah 
kegiatan KKG Penjas agar dapat berjalan dengan baik? 

 

9. Dalam suatu kegaitan tidak terlepas dari dana, 
bagaimana menurut Ibu untuk mencukupi kebutuhan 
dana dalam pelaksanaan KKG Penjas di Kecamatan 
Pedurungan? 

 

10. Apakah keuntungan yang diperoleh guru penjas dalam 
mengikuti kegaitan KKG Penjas? 

 

11. Apakah KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan masih 
diperlukan? Apa alasannya? 
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Pedoman Observasi / 
Pengamatan pada KKG 

Pendidikan Jasmani  
Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang 
 

 

No 
Hal – 
hal 

yang 
Diamati  

Deskripsi 
wawancara 

 Pengawas Penjas  

1. Kehadiran Pengawas  

2. Program Pengawas  
   
 Pengurus Penjas  

1. Struktur Organsasi  

2. Program Kegiatan  

3. Prasarana dan Sarana  

4. Perhatian pengurus saat pelaksanaan KKG  
   
 Guru Penjas / Anggota KKG  

1. Kehadiran  

2. Partisipasi / keaktifan  

3. Metode Pelaksanaan KKG  

4. Jumlah Anggota KKG  

5. Motivasi Guru  
   
 Kepala Sekolah  

1. Perhatian kepada Guru Penjas  

2. Bantuan Prasarana - Sarana  

3. Bantuan Pendanaan  
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Foto Kegiatan selama Penelitian di KKG Penjas  
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

 
 

Foto 1.  Pengawas Penjas Kecamatan Pedurungan didampingi 
Ketua KKG Penjas sedang memberi pembinaan teknis. 
(Dokumentasi: Jumat, 5 Agustus 2005) 

 

 
 
Foto 2.  Pelaksanaan kegiatan KKG Penjas di dalam ruangan 

(Dokumentasi: Jumat, 5 September 2005) 
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Foto 3. Peserta KKG Penjas melakukan praktek lompat 

kangkang (Dokumentasi: Jumat, 19 Agustus 2005) 
 

 
 
 
Foto 4.  Pak Gandi guru pemandu memberi contoh gerakan 

pendaratan dalam senam 
 (Dokumentasi: Jumat, 19 Agustus 2005) 
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Foto 5. Peserta KKG Penjas bersama Kepala SD melakukan 

senam bersama sebelum KKG Penjas  
 (Dokumentasi: Jumat, 25 November 2005) 
 

 
 
 
 
 
Foto 6. Pengurus inti beserta guru pemandu dan perwakilan 

Kepala SD sedang rapat koordinasi. 
 (Dokumentasi: Jumat, 9 Desember 2005) 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

C.L. Nomor : WI.01 
Wawancara :  Kamis, 07 Juli 2005 
Informan :  Drs. Toto Purwantono, MM 
  ( Pengawas Penjas ) 
Waktu :  09.00 – 11.00 WIB 
Tempat : Ruang Pengawas (Kantor Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Pedurungan) 
 

Suasana kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pedurungan 

pada tanggal 7 Juli 2005 cukup sibuk, karena para staf sedang mengawali 

kegiatan hari itu. Sementara di ruang pengawas yang tertata rapi dan 

kelihatan bersih walau lantainya terbuat dari tegel produksi tahun 1980 an. 

Ruang pengawas yang berukuran 7 x 7 m terdapat 8 meja pengawas dan 

1 meja penilik, di meja pengawas penjas tertata buku-buku dan map 

secara rapi, terlihat Bapak Drs. Toto Purwantono, MM pengawas penjas 

dengan berpakaian dinas harian sedang membuka-buka map yang berisi 

arsip surat-surat. Peneliti mencoba masuk ke ruang pengawas, lalu 

menyapa dan menyampaikan permasalahannya.  

Setelah berbincang-bincang sejenak Pak Toto lalu menayakan 

apakah ada yang dapat saya bantu. Lalu dijawab peneliti terimakasih atas 

kesediaannya. Selanjutnya peneliti mengutarakan maksud rencana 

peneliti, yang dijawab silahkan, …..silahkan pak, berbagai informasi akan 

saya sampaikan sebatas apa yang saya kuasai dan kalau kurang jelas 

dapat menanyakan kepada para pengurus KKG penjas beserta 

anggotanya. Berikuti ini merupakan transkrip kegiatan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti (p) dengan pengawas penjas kecamatan 

Pedurungan (WI.01).  
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P.  Dalam rangka penyusunan 

tesis, saya akan meneliti pelaksanaan 

Program kegiatan KKG Penjas di 

Kecamatan Pedurungan. Bagaimana 

menurut Pak Toto? 

Pengawas Sangat baik, dengan penelitian Bapak akan berguna bagi Kelompok 

Kerja Guru Penjas khususnya di Kecamatan Pedurungan dalam 

proses belajar mengajar. 

 
P. Apakah Pak Toto bisa 

membantu saya memberi informasi 

secara umum tentang pelaksanaan 

kegiatannya ? 

Pengawas  Pelaksanaan kegiatan KKG Penjas sesuai dengan program yang telah 

disusun bersama yaitu tiap hari Jum’at pukul 07.00 – selesai. Bila ada 

informasi penting dari Dinas Pendidikan Kota mengambil waktu 

tersendiri untuk mengadakan pertemuan, setelah jam mengajar, 

termasuk program try out ke luar daerah 

 
P. Apakah bapak selalu 

melaksanakan monitoring terhadap 

pelaksanaan KKG Penjas? 

Pengawas  Monitoring dilaksanakan setiap saat pada kegiatan KKG Penjas, 

kecuali ada tugas yang bersama di Dinas Pendidikan Kota. 

 
P. Apakah Dinas Pendidikan 

Kota Semarang menginstruksikan 

agar KKG Penjas berjalan dengan 

baik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru? 
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Pengawas  Melalui pertemuan para pengawas Penjas agar KKG Penjas di 

Kecamatan ditingkatkan dengan bimbingan pengawas penjas untuk 

meningkatkan profesionalisme guru penjas dalam mengajar maupun 

bermasyarakat. 

 

P. Bagaimanakah langkah-

langkah pembentukan pengurus 

KKG Penjas dan pemilihan guru 

pemandu di Kecamatan Pedurungan? 

Pengawas  Langkah-langkah pembentukan kepengurus KKG Penjas dan 

pemilihan guru pemadu di Kecamatan Pedurungan yaitu dengan 

mengusulkan para calon pengurus dari masing-masing daerah binaan 

1 sampai dengan daerah binaan 7 sebagai calon ketua, wakil ketua, 

sekretaris, bendahara dan penetapan guru pemandu serta penyusunan 

jadwal pelaksanaan pemilihannya 

 
P. Bagaimana proses pembuatan 

program kegiatan KKG Penjas? 

Pengawas  Proses penyusunan progaram dibawah bimbingan pengawas, 

pengurus inti dan para pemandu untuk menyusun progaram satu 

semester (program disusun pada awal semester) 

 
P. Apa yang mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan KKG Penjas 

sehingga dapat berfungsi sebagai 

wahana peningkatan profesionalisme 

guru? 

Pengawas  Peningkatan profesionalisme guru melalui kegiatan KKG Penjas 

sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang dilakukan KKG, KKKS dan 

kepala cabang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dimaksud sebagai 

pembina administratif dan fasilitator dalam hal kebijakan.  
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P. Apakah ada panduan 

pelaksanaan tentang KKG Penjas? 

Kalau tidak ada panduan apa yang 

digunakan ? 

Pengawas  Panduan tentang, pelaksanaan kegiatan KKG Penjas ada, melalui 

gugus masing-masing untuk mengefektifkan KKG di Kecamatan 

Pedurungan dilaksanakan 1 (satu) kali seminggu di tingkat 

kecamatan. 

 

P. Sudahkah KKG Penjas 

menunjang pemenuhan kebutuhan 

guru yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar (menyangkut 

materi, metodologi, sistem evaluasi 

dan sarana penunjang) ? Bila sudah 

jelaskan! 

Pengawas  Untuk materi belum cukup, karena terbentur dana kegiatan yang 

belum ada 

Untuk siswa disesuaikan dengan kondisi di sekolah, serta sarana dan 

prasarana yang ada. 

Kita menggunakan kurikulum tahun 1994 dan 2004 (silabus, program 

semester) dengan metode 

• ceramah, demontrasi, pemberian tugas 

• menyusun program, menyajikan progaram, melaksanakan 

program evaluasi 

• evaluasi 

mengevaluasi KBM sesuai dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
yang ditentukan 

 

P. Upaya-upaya apa yang 

dilakukan dalam rangka memenuhi 



 

 

130

kesejahteraan para guru anggota 

KKG Penjas di Kecamatan 

Pedurungan ? 

Pengawas “Dalam upaya pemberian penghargaan dan peningkatan 

kesejahteraan bagi para peserta KKG Penjas Dinas Pendidikan Kota 

Semarang akan menerbitkan piagam penghargaan bagi peserta yang 

memenuhi syarat, dan piagam tersebut dihargai sebanding dengan 

mengikuti penataran selama 30 jam” 
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TRANSKRIP  
WAWANCARA 

 

C.L. Nomor : WI.2 
Wawancara : Rabu, 13 Juli 2005 
Informan : Ninok Sugiarti, S.Pd 
  (Ketua KKG Penjas Periode 2001 s.d 2004)  
Waktu : 09.30 – 11.30 WIB 
Tempat : SDN TLOGOSARI KULON 06 

 

 

Pada hari itu Rabu 13 Juli peneliti mengunjungi SD Negeri Tlogosari 

Kulon 06 dengan maksud untuk mengadakan wawancara dengan pengurus KKG 

Penjas. Pagi itu cuaca cukup panas, maklum saat itu masih dalam musim 

kemarau, dimana hujan sudah beberapa hari tidak turun. Peneliti dengan 

mengendari sepeda motor suzuki plat merah menuju tempat Bu Ninok mengajar. 

Situasi jalan menuju SD Negeri Tlogosari Kulon 06 walaupun agak ramai tetapi 

lancar-lancar saja. 

Peneliti sampai di SD Negeri Tlogosari Kulon 06 pukul 09.15 WIB, 

langsung disambut dan diajak ke ruang guru oleh Ibu Ninok, karena peneliti dan 

Bu Ninok sebelumnya sudah sepakat bahwa hari itu akan wawancara, maka 

setelah minta ijin Kepala Sekolah langsung memulai wawancara. 

Situasi wawancara sangat akrab dan diselingi dengan canda dan tawa pada 

saat itu peneliti memulai bertanya secara singkat. Berikut ini transkrip hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti (P) dengan Ibu Ninok Sugiyarti, S.Pd (WI.02) 

P. Bagaimanakah proses 

penyusunan program KKG Penjas 

SD di Kecamatan Pedurungan 

(WI.2.01) Proses penyusunan progaram kegiatan KKG Penjas dibawah 

bimbingan pengawas penjas oleh pengurus inti bersama para pemandu 

Lampiran 11 
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untuk menyusun rancangan program 1 (satu) semester, program 

disusun pada awal semester yang materi rancangannya meliputi; 

tanggal, tempat, topik/materi, pemandu/penyaji dari rancangan 

tersebut kemudian dimatangkan dalam forum KKG 

 
P. Apasajakah program KKG 

penjas SD di Kecamatan Pedurungan 

? 

(WI.2.02) Program KKG Penjas antara lain: 

 Melaksanakan kegiatan KKG 

 Melaksanakan senam bersama antara karyawan Kantor Cabang 

Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru Penjas yang 

dilaskanakan setiap 2 minggu sekali sesuai dengan jadwal yang 

telah dibuat. 

 Melaksanakan kegiatan olahraga nasional (HAORNAS) 

 Melaksanakan seleksi POPDA tingkat kecamatan 

 Mengadakan studi banding (Try out) ke Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan lain. 

 Membuat materi UUS dan UAT 

 Melaksanakan kegiatan sosial antar guru penjas. 

 
P. Bagaimanakah langkah-

langkah kegiatannya ? 

(WI.2.03) Langkah-langkah kegiatannya adalah 

 Melaksanakan kegiatan KKG sesuai dengan materi yang telah 

dibuat pengurus 

 Pemandu yang telah ditunjuk pengurus menyampaikan materi 

sesuai dengan materi yang telah ditentukan (sesuai jadwal) baik 

secara teori maupun praktek. 

 Mengadakan evaluasi KKG pada akhir pertemuan 
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P. Bagaimanakah peranserta dan 

keaktifan pada guru penjas dalam 

mengikuti KKG ? 

(WI.2.04) Keaktifan Guru Penjas dalam mengikuti KKG sebagai berikut;  

 Pada umumnya dalam setiap pertemuan KKG, hampir 90% guru 

Penjas yang ada selalu hadir dan mengikuti kegiatan dari awal 

hingga akhir tanpa ada yang meninggalkan kegiatan. 

 Kalaupun ada sebagian dari guru Penjas yang tidak hadir dalam 

pertemuan KKG, selalu memberi keterangan kepada pengawas 

Penjas atau pengurus tentang ketidakhadirannya. 

 Kegiatan KKG dimulai pukul 07.00 s.d 11.00 WIB 

 

P. Bagaimana pelaksanaan 

pemberdayaan tutor sebaya dalam 

kegiatan KKG penjas di Kecamatan 

Pedurungan ? 

(WI.2.05)  Dalam kegiatan KKG 

mengutamakan kegiatan dari guru, 

oleh guru, untuk guru dengan kata 

lain pemberdayaan tutor sebaya, 

sehingga semua peserta KKG 

diperdayakan tanpa kecuali, karena 

permasalahan yang ada dibahas 

bersama-sama, kemudian hasil 

pembahasan dijadikan pengalaman 

untuk melakukan pembaharuan 

sistem pembelajaran 

 

P. Bagaimanakah hubungan 

kerja antar personal dalam kegitan 

KKG ?  
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• Hubungan kerja antar personal  

Hubungan kerja pengurus dengan pengawas Penjas sangat baik 

Pengurus selalu berkoordinasi dengan pengawas Penjas 

mengenai program dan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan 

oleh pengurus demi kemajuan dan kekompakan seluruh guru 

penjas yang ada di Kecamatan Pedurungan. 

• Bagaimana hubungan kerja pengurus dengan pengurus ? 

Pengurus selalu mengadakan pertemuan setiap satu semester 

gurna membahas dan mengevaluasi hal-hal yang telah 

diprogramkan selama satu semester apakah progaram yang telah 

dibuat dapat berjalan sesuai dengan harapan seluruh pengurus, 

sebab maju dan tidaknya kegiatan KKG Penjas pengurus merasa 

bertanggung jawab atas dasar kepercayaan yang telah diberikan 

anggota kepada pengurus. 

• Hubungan kerja pengurus dengan anggota ? 

Pengurus selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai 

mufakat apabila akan mengadakan kegiata-kegiatan, sebab tanpa 

ada dukungan dari anggota kegiatan yang telah diprogramkan oleh 

pengurus tidak mungkin bisa berjalan. Pengurus selalu 

mengadakan pendekatan kepada anggota apabila diantara anggota 

ada yang mempunyai masalah tentang kedinasan (pekerjaan) dan 

apabila pengurus tidak bisa membantu menyelesaikan maka 

pengurus akan meminta bantuan kepada pengawas Penjas atau 

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan. 

 

P. Bagaimanakah 

Pemberdayaan KKG Penjas ? 

 Upaya pengurus dalam kegiatan KKG Penjas dengan rasa 

tanggung jawab dan penuh kesabaran melaksanakan tugas yang 

telah dipercayakan dengan senang hati oleh Dinas 

(WI.2.06) 

(WI.2.07) 
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 Pengurus selalu berusaha bagaimana agar kegiatan Penjas dapat 

berjalan dengan lancar dan untuk kemajuan sesuai dengan harapan 

guru Penjas. 

 Mengadakan Try Out untuk meningkatkan persahabatan serta 

mengukur kemampuan organisasi KKG Penjas. 

 

P. Bagaimanakah Keseriusan 

guru dalam mengikuti KKG Penjas ? 

(WI.2.08) Keseriusan guru 

dalam mengikuti KKG Penjas sangat 

antusias terbukti walupun dengan 

tempat pelaksanaan KKG yang selalu 

berpindah dan jauh dari asal guru itu 

mengajar hampir 90% mereka hadir, 

mengingat di Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Pedurungan 

tempat untuk melaksanakan kegiatan 

KKG Penjas belum ada. Maka setiap 

kegiatan KKG dilaksanakan dengan 

berpindah-pindah dari satu sekolah 

ke sekolah yang lain dan pengurus 

dalam menyusun materi KKG selalu 

menyesuaikan dengan sarana yang 

dimiliki sekolah yang akan 

ditempati. Walupun demikian Guru 

Penjas tidak ada yang keberatan 

dengan kondisi yang demikian. 

 

P. Apa sajakah faktor 

pendukung dalam pelaksanaan KKG 

Penjas? 
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(WI.2.09) Faktor pendukung dalam pelaksanaan KKG Penjas dilihat dari: 

Pendidikan: sebagian besar pendidikan guru Penjas yang ada di 

Cabang Dinas Pedurungan mempunyai latar belakang pendidikan D2, 

terbukti dengan jumlah 31 guru Penjas baik di SD Negri maupun 

Swasta yang berpendidikan D2: 19. Dengan latar belakang pendidikan 

tersebut di atas maka siswa yang dibimbing akan mendapat 

bimbingan yang optimal. 

Bagaimana dengan usia guru ? 

Guru pendidikan jasmani di Kecamatan Pedurungan rata-rata berusia 

42 tahun, memiliki idealisme dan motivasi yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas, juga dipengaruhi oleh dorongan dan perlakuan 

yang obyektif dari pimpinan instansi tingkat kecamatan 

 

P. Apa sajakah faktor 

penghambat pelaksanaan KKG 

Penjas ? 

(WI.2.10) Faktor penghambat pelaksanaan KKG Penjas dilihat dari: 

- Sarana prasarana: setiap kali mengadakan kegiatan KKG sarana 

dan prasarana sangat kurang sekali mengingat banyak sekolah 

yang ditempati untuk melaksanakan KKG sarana yang ada tidak 

mencukupi kebutuhan, bahkan ada sekolah yang tidak punya. 

- Lingkungan yang ada: dalam pelaksanaan KKG yang selalu 

berpindah-pindah tempat dan tidak seluruh guru Penjas 

mengetahui sekolah yang akan ditempati untuk KKG maka ada 

sebagian kecil guru yang kadang putus asa karena tidak 

mengetahui sekolah itu di mana dan apalagi bila sekolah tersebut 

sulit dijangkau oleh transportasi umum maka akhirnya guru 

tersebut tidak berangkat KKG tapi tetap berangkat di sekolah 

mereka mengajar. 
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- Guru yang berprestasi membina siswa dalam mengikuti lomba 

dan mendapat juara juga belum ada penghargaan yang diberikan 

kepada guru tersebut dari Cabang Dinas Kecamatan maupun kota. 

 

P. Apa sajakah upaya-upaya 

untuk mengatasi hambatan dari 

faktor pelaksanaan KKG Penjas ? 

(WI.2.11) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dari faktor 

 Sumber daya manusia 

Kami pengurus KKG Penjas selalu mendorong agar teman-teman 

guru penjas mau meningkatkan kualifikasi pendidikannya, karena 

bagi guru yang memiliki pendidikan lebih tinggi berdampak 

psikologis bagi guru tersebut, untuk melaksanakan tugas lebih 

baik. Karena disamping memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang lebih baik, mereka juga dituntut untuk melaksanakan tugas 

yang lebih baik dibanding teman  lain yang berpendidikan lebih 

rendah. 

 Bagaimana dengan ketersediaan dana ? 

- Pengurus berusaha menggali dana dari iuran yang telah 

disepakati bersama dalam musyawarah anggota guna 

memenuhi anggaran yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam pelaksanaan KKG maupun kegiatan yang lain 

yang sudah diprogramkan pengurus. 

- Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk 

melaksanakan kegiatan (misal: seleksi POPDA) maka pengurus 

dengan membuat proposal mencari sumber dana dari FKKP, 

STP2K maupun dari donatur (sponsor)  

 Penghargaan dan kesejahteraan bagaimana ? 

Sebagai upaya pengurus berusaha membantu anggota untuk 

mengusulkan kepada kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan 
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maupun tingkat kota guna mendapat piagam penghargaan atas 

kehadiran dalam mengikuti KKG. 

  

P. Apakah Bu Ninok dapat 

menyebutkan keuntungan-

keuntungan yang diperoleh guru 

penjas mengikuti kegiatan KKG ? 

(WI.2.12) Kami akan 

memperoleh keuntungan-keuntungan 

antara lain; mendapatkan piagam bila 

mengusulkan, pengetahuan dan 

keterampilan kami di bidang penjas 

meningkat, kami bertemu dengan 

teman sejawat sebagai wahana untuk 

memacu diri agar tidak ketinggalan 

dari yang lain dan kami satu korp 

guru penjas SD semakin kompak 

karena dengan kekompakan tersebut 

kami memiliki kemampuan lebih 

untuk memperjuangkan keberadaan 

mata pelajaran penjas. 
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TRANSKRIP  
WAWANCARA 

 

C.L. Nomor : WI.3 
Wawancara : Jum’at, 15 Juli 2005 

Informan : SUKARNO  
  (Ketua KKG Penjas periode 2005 s.d 2008) 

Waktu : 09.00 – 11.00 WIB 
Tempat : SD PALEBON 2-3 

 

 

Pada hari itu Jum’at tanggal 15 Juli 2005, keadan cuaca cerah dan udara 

terasa panas, namun di halaman SD Palebon 2,3 masih terasa sejuk karena sinar 

matahari terhalang oleh bangunan SD yang bertingkat. Di halaman sekolah yang 

berpaving itu suasana cukup lengang karena para siswa masih dalam situasi KBM 

di kelas masing-masing. 

Peneliti sampai di SD Palebon 2,3 pukul 08.30 WIB, pintu gerbang SD 

dalam keadaan tertutup, beruntung penjaga sekolah masih berjalan di teras 

mengetahui peneliti berusaha membuka pintu gerbang, dengan berjalan agak cepat 

penjaga menuju pintu gerbang dan membukakan pintu lalu mengantar peneliti 

menuju ruang Kepala Sekolah. 

Selamat pagi Bu, sapa peneliti kepada Kepala Sekolah yang di jawab 

serempak oleh dua Kepala Sekolah “Selamat pagi”. Setelah berbincang-bincang 

sebentar peneliti menjelaskan maksud kedatangan di SD Negeri Palebon 2,3 untuk 

mengadakan wawancara dengan Pak Sukarno guru penjas di SD tersebut 

berkaitan dengan penelitian tentang KKG penjas di Kecamatan Pedurungan. 

Tidak lama kemudian Kepala Sekolah memanggil Pak Karno yang berada di 

ruang guru. Guru penjas masuk ruang Kepala Sekolah dan duduk berdampingan 

dengan peneliti. 

Lampiran 12 
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Karena sebelumnya telah sepakat kami berdua langsung mengadakan 

wawancara. Wawancarapun berjalan dengan baik dan lancar. Berikut ini transkrip 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti (P) dengan Pak Sukarno, Ketua KKG 

periode 2005 s.d 2008. (WI.03)  

P. Bagaimanakah persepsi para 

guru terhadap peran dan manfaat 

KKG Penjas ? 

(WI.3.01) Sangat baik, para guru penjas memandang dan meyakini bahwa 

kegiatan KKG sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan, 

pengetahuan guru dibidangnya. 

 

P. Bagaimana pengaruh 

kegiatan KKG Penjas terhadap 

profesionalisme guru? 

(WI.3.02) Pengaruhnya sangat positif bagi guru penjas, sebab bila 

guru itu aktif mengikuti KKG pengetahuan dan keterampian sebagai guru 

penjas akan meningkat 

 

P. Bagaimana partisipasi guru 

Penjas terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengembangan 

profesionalisme guru melalui KKG 

Penjas ? 

(WI.3.03) Sangat antusias, sangat baik terlihat saat mereka mengikuti kegiatan 

KKG sangat aktif dan baik dalam menyampaikan permasalahan 

maupun menyampaikan alternatif pemecahan masalah. 

 

P. Bagaimana peran pengurus 

KKG Penjas terhadap pelaksanaan 

KKG Penjas ? 
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(WI.3.04) Sangat berperan dan mendukung kegiatan KKG Penjas walaupun 

kadang ada pengurus yang lupa akan tugasnya. 

 

P. Apakah Kepala Sekolah 

memberi dukungan terhadap 

pelaksanaan KKG Penjas ? 

(WI.3.05)  Sangat mendukung, 

Kepala Sekolah juga berperan serta 

terutama mana kala sekolah tersebut 

mendapat giliran tempat untuk 

pelaksanaan KKG. 

 

 

P. Bagaimana langkah-langkah 

dalam menyusun program KKG 

Penjas ?  

Program disusun oleh pengurus terpilih bersama pemandu dibawah 

bimbingan pengawas penjas kecamtan Pedurungan 

 

P. Faktor apa yang mendukung 

kegiatan KKG Penjas sehingga 

kegiatan tersebut berjalan dengan 

baik ? 

(WI.3.07) Yang mendukung 

keberhasilan peningkatan 

kemampuan profesional guru melalui 

kegiatan Kelompok Kerja Guru 

Pedidikan Jasmani antara lain kerja 

sama yang baik sesama guru, guru 

dengan Kepala Sekolah serta 

(WI.3.06) 
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perhatian dari para pejabat struktural 

terutama perlakuan yang obyektif 

 

P. Disamping faktor pendukung 

tentunya ada faktor penghambat, 

sudilah kiranya Bapak menjelaskan 

apa saja yang menjadi faktor 

penghambat dalam pelaksanaan 

KKG Penjas ? 

• Pendanaan/keuangan yang terbatas tidak cukup untuk memenuhi 

jalannya kegiatan. 

• Sarana minimum, selama ini menggunakan alat yang dimiliki SD 

yang sangat terbatas. 

• Lingkungan sekolah yang kurang baik dalam arti ada guru yang 

disiplin dan dedikasinya rendah membuat cemburu yang aktif 

 

P. Upaya apa saja yang 

dilakukan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan yang muncul 

dalam pelaksanaan KKG Penjas 

terutama lingkungan yang kurang 

kondusif ? 

(WI.3.09) Untuk mengatasi hambatan lingkungan yang kurang kondusif selama 

ini yang kami lakukan adalah koordinasi dengan pengawas penjas, 

untuk memotivasi para guru agar senantiasa bekerja dengan baik dan 

berorientasi kepada prestasi, juga untuk merumuskan program 

peningkatan mutu pendidikan. 

P. Apakah dalam pelaksanaan 

KKG Penjas didukung sarana 

prasarana yang memadai ? 

(WI.3.08) 
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(WI.3.10) Sarana dan prasarana seperti yang saya sampaikan di atas sangat 

kurang KKG Penjas dalam kegiatan meminjam alat kepada SD-SD 

yang ditempati 

 
P. Apakah Pengawas Penjas 

memberi pembinaan secara intensif 

terhadap guru dalam pelaskanaan 

kegiatan KKG Penjas ? 

(WI.3.11) Ya, selalu memberi pembinaan setiap pertemuan, terutama berkaitan 

dengan informasi kedinasan 

 
P. Bagaimana efektifitas dan 

dampak dari kegiatan KKG Penjas 

sebagai wadah pembinaan 

profesional guru ? 

(WI.3.12) Sangat baik sekali 

bagi guru penjas dalam peningkatan 

profesionalisme juga meningkatkan 

mutu pendidikan 

 
P. Bagaimana motivasi teman-

teman dalam mengikuti kegiatan 

KKG dan apakah teman-teman juga 

yakin bahwa kegiatan KKG 

berdampak terhadap peningkatan 

kemampuannya ? 

(WI.3.13) Teman-teman 

memiliki motivasi dan semangat 

yang tinggi juga berdampak sekali 

bagi pengembangan dan penambahan 

wawasan tentang perkembangan 

penjas khususnya kemampuan dan 



 

 

145

keterampilan guru penjas dalam 

KBM 

 
P. Apakah ada keuntungan yang 

diperoleh dalam mengikuti KKG 

Penjas ? Kalau ada mohon ceritakan 

! 

• Bisa sambung rasa antar guru penjas 

• Dapat meningkatkan mutu pendidikan di bidang penjas 

• Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang didapat 

saat KKG Penjas di lingkungan sekolah masing-masing. 

• Dapat mempersatukan masing-masing guru penjas apabila terdapat 

persepsi yang tidak sama 

(WI.3.14) 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
C.L. Nomor : WI.4 

Wawancara : Jumat, 18 Juli 2005 
Informan : WASITO, S.Pd 
   (Sekretaris)  
Waktu : 09.30 – 11.30 WIB 
Tempat : Sekretariat KKG (SD Muktiharjo Kidul 01) 

 

Pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2005 situasi di SD Mukti 01 sangat tenang, 

jalan di depan SD tidak ada lalu lalang kendaraan, pada saat itu guru dan siswa 

sedang melaksanakan KBM. Saat peneliti datang di depan SD nampak  penjaga 

membersihkan rumput di pinggir taman, peneliti bertanya kepada penjaga yang 

langsung disambut dan diarahkan masuk ruang Kepala Sekolah. 

Setelah jam istirahat, oleh Kepala 

Sekolah dipersilahkan menemui pak 

Warsito guru penjas yang menjadi 

sekretaris KKG. Begitu bertemu Pak 

Wasito yang bercelana training 

warna hitam dan kaos warna putih 

lengan pendek biru, karena 

sebelumnya sudah ada komunikasi 

maka peneliti, langsung mengadakan 

wawancara, berikut transtrip 

wawancara yang dilakukan peneliti 

(P) dengan Pak Wasito (WI.4).  

 
P. Bagaimana persepsi para guru terhadap peran dan manfaat 

KKG Penjas? 

(WI.4.01) Pada dasarnya menganggap positif, bisa menyamakan persepsi, 

memberikan masukan bagi rekan guru yang masih membutuhkan. 

  

Lampiran 13 
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P. Bagaimana pengaruh kegiatan KKG Penjas terhadap 

profesionalisme guru ? 

(WI.4.02) Sangat baik, KKG memberikan input yang sangat positif sehingga 

outputnya bisa dilihat dan dinilai oleh guru yang lain, misal dalam 

porseni, juga dalam try out keluar kecamatan / kota. 

P. Bagaimana partisipasi guru Penjas terhadap pelakasanaan 

kegiatan pengembangan profesionalisme guru melalui KKG 

Penjas ? 

(WI.4.03) Pada dasarnya partisipasi teman-teman baik, kerena kami yakin 
melalui kegiatan KKG wawasan dan pengetahuan kami akan 
meningkat. 

  

P. Bagaimana peran pengurus KKG Penjas terhadap 

pelaksanaan KKG Penjas ? 

(WI.4.04) Peran pengurus aktif dalam arti setiap ada pertemuan kita koordinasi 

dengan baik, datang lebih awal, sebelumnya kita pertemuan 

mengadakan kros cek tempat. 

  

P. Apakah kepala sekolah memberi dukungan terhadap 

pelaksanaan KKG Penjas? 

(WI.4.05) Ya, mendukung, apa bila pelaksanaan KKG di SD yang 

bersangkutan mereka bahkan ikut membantu mempersiapkan alat-

alat yang akan dipakai. 

  

P. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun program 

kegiatan KKG Penjas? 

(WI.4.06) Kalau tahun lalu program disusun oleh pengurus inti, sedang 

sekarang bersama pemandu menyusun program satu semester pada 

awal semester. 

  

P. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya ? 

(WI.4.07) Jadi begini pak,…. langkah-langkah atau mekanisme kegiatan KKG 
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Pendidikan Jasmani di Kecamatan Pedurungan sebagai berikut: 

pertama guru pendidikan jasmani yang mempunyai permasalahan 

saat menyampaikan materi dalam kegiatan belajar mengajar 

mengungkapkan dalam forum KKG, yang dipandu salah satu 

pengurus KKG atau pemandu, sedang peserta lain menyimak, 

selanjutnya memberi masukan alternatif pemecahan masalah. 

  

P. Faktor apa saja yang mendukung kegiatan pembinaan 

profesionalisme guru penjas lewat KKG Penjas sehingga 

kegiatan tersebut berjalan dengan baik ? 

(WI.4.08) Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 

pembinaan profesionalisme guru pendidikan jasmani lewat kegiatan 

Kelompok Kerja Guru antara lain: (1) kualifikasi pendidikan,  

(2) usia, (3) motivasi, (4) sarana prasarana, (5) lingkungan,  

(6) penghargaan dari kesejahteraan. 

  

P. Disamping faktor pendukung tentunya ada faktor penghambat, 

sudilah kiranya Bapak menjelaskan apa saja yang menjadi 

faktor penghambat  dalam pelaksanaan KKG Pendidikan 

Jasmani ? 

(WI.4.09) Hambatan yang kami alami dalam pelaksanaan KKG adalah: 

- pemandu terkadang tidak hadir, sarana prasarana yang sangat 

terbatas, dana yang minim,  

- peserta ada yang kurang memperhatikan atau guru yang tidak 

disiplin dan berdedikasi rendah. 

  

P. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan yang muncul dalam pelaksanaan KKG Pejas ? 

(WI.4.10) Pengurus sebelum pertemuan mengadakan koordinasi dengan 

pengawas penjas untuk mengatasi hal yang bekaitan dengan 

semangat dan disiplin guru yang rendah, dengan Kepala Sekolah 
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berkaitan dengan pendanaan. 

  

P. Apakah dalam pelaksanaan KKG Penjas didukung sarana 

prasarana yang memadai ? 

(WI.4.11) Sarana prasarana yang kami miliki masih sangat terbatas pak, 

inventaris yang ada yaitu stempel KKG, buku notula, buku absen dan 

buku kas umum, padahal agar kegiatan KKG penjas berjalan sesuai 

tujuan yang dicanangkan, faktor sarana prasarana sangat berpengaruh, 

sarana yang kami butuhkan antara lain seperangkat pengeras suara, 

alat-alat senam, atletik dan berbagai alat permainan yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran, apalagi KKG penjas yang kegiatannya 

sering praktek, otomatis membutuhkan peralatan olahraga. 

  
P. Apakah Pengawas Penjas memberi pembinaan secara intensif 

terhadap guru dalam pelaksanaan kegiatan KKG Penjas ? 

(WI.4.12) Saya rasa pengawas sudah memberikan pembinaan, lebih-lebih kalau 

ada permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. 

  
P. Bagaimana motivasi teman-teman dalam mengikuti kegiatan 

KKG dan apakah teman-teman juga yakin bahwa kegiatan 

KKG berdampak terhadap peningkatan kemampuannya ? 

(WI.4.13) Teman-teman memberikan motivasi yang baik untuk dampak 

kemampuan, kami yakin berpengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan kami di bidang pengajaran penjas. 

  
P. Apakah ada keuntungan yang diperoleh dalam mengikuti KKG 

Penjas? Kalau ada mohon ceriterakan ! 

(WI.4.14) Ada keuntungan bagi kami selaku pengurus: 
- Dapat mengajak teman-teman untuk bekerjasama bersatu 
- Informasi segera dapat disampaikan kepada teman-teman 
- Kami bisa mengetahui watak dan karakter teman-teman 
- Kami    lebih    memiliki    kekuatan    dalam    memperjuangkan 

kesejahteraan maupun keberadaan mata pelajara penjas 
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TRANSKRIP 
WAWANCARA 

 

C.L. Nomor : WI.5 
Wawancara :  Kamis, 21 Juli 2005 

Informan :  Kamsiatun 
  (Bendahara)  
Waktu :  09.30 – 11.30 WIB 
Tempat :  SD Gemah 01 

 

 

Pada hari Kamis, 21 Juli 2005 langit 
cerah dan udara terasa panas karena 
musim kemarau. Saat itu peneliti 
menuju SD Gemah 1,2 dengan 
menggunakan sepeda motor Suzuki 
plat merah, keadaan jalan menuju 
lokasi sangat ramai dan padat. Lokasi 
SD Negeri Gemah 01,02 berada di 
belakang SMP Negeri 9 dan SMA 2 
Semarang. Keadaan sekolah tersebut 
belum terlihat indah karena masih 
dalam proses perbaikan. 

Suasana sekolah begitu tenang pada saat peneliti datang, karena 

proses belajar mengajar sedang berlangsung. Peneliti langsung menuju 

ruang Kepala Sekolah yang disambut oleh dua Kepala Sekolah. 

Selanjutnya peneliti mengutarakan maksud kedatangannya ingin bertemu 

dengan bu Kamsiyatun guru Penjas di SD tersebut yang sekaligus 

sebagai bendahara KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan. Peneliti 

didampingi Kepala Sekolah menuju ruang UKS dimana Bu Kamsiyatun 

berada. 

Dalam ruang UKS yang berukuran kecil itu pelaksanaan 

wawancara berlangsung tanpa ada kendala dan kecanggungan, karena 

sudah ada kesepakatan sebelumnya. Berikut ini transkrip hasil wawancara 

Lampiran 14 
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yang dilaksanakan peneliti (P) dengan ibu Kamsiyatun, bendahara KKG 

Penjas (WI.5) 

P. Bagaimana proses penyusunana perencanaan program 

kegiatan KKG Penjas? 

(WI.5.01) Proses penyusunan perencanaan progaram kegiatan KKG Penjas 

disusun oleh pengurus dengan pemandu masing-masing cabang 

olahraga dibuat pada awal semester 

  

P. Bagaimana dengan keaktifan teman-teman guru penjas dalam 

pelaksanaan Kegiatan KKG? 

(WI.5.02) Ya,…kami guru pendidikan jasmani bersemangat dan aktif karena 

dengan mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru Penjas kami akan 

bertambah pengetahuan, wawasan serta keterampilan khususnya 

kemampuan untuk meyajikan materi pelajaran pendidikan jasmani. 

  

P. Disamping Ibu apakah pengurus yang lain juga aktif mengikuti 

KKG Penjas? 

(WI.5.03) Pengurus lain juga aktif mengikuti KKG, walaupun ada sebagian 

anggota yang tidak hadir karena ada sesuatu hal yang harus 

diselesaikan. 

  

P. Bagaimanakah cara pengurus untuk memenuhi fasilitas yang 

mendukung kegiatan KKG Penjas ? 

(WI.5.04) Dengan cara dikoordinasikan kepada anggota KKG, di sekolah mana 

yang ada fasilitas untuk kegiatan cabang olahraga tersebut kita 

mangadakan KKG di sekolah itu. 

  

P. Bagaimana dengan pendanaan dalam pelaksanaan KKG 

Penjas ? 

(WI.5.05) Masalah pendanaan dalam pelaksanaan KKG Penjas didapat dari 

iuran para anggota yang setiap bulannya masing-masing anggota  
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Rp. 7.500.- 

  

P. Setiap kegiatan suatu organisasi sering muncul permasalahan 

yang menghambat. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan KKG 

Penjas sering ada permasalahan yang menghambat, 

bagaimana dengan masalah kesejahteraan guru ? 

(WI.5.06) Selama ini penghasilan guru belum mencukupi kebutuhan hidup 

termasuk biaya pendidikan putra-putrinya, sehingga sebagian guru 

terpaksa harus mencari penghasilan tambahan. Dampaknya guru 

tersebut tidak dapat aktif dalam kegiatan KKG serta memanfaatkan 

waktu untuk mendalami materi dan berpikir tentang pembaharuan 

pengajaran 

  
P. Apakah ada faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 

kegiatan KKG Penjas baik positif ataupun negatif? 

(WI.5.07) Pengaruh positif; dengan adanya KKG, apabila ada peraturan-

peraturan yang baru dalam cabang olahraga kita dapat mengetahui 

peraturan yang benar. 

Negatifnya guru yang berdedikasi rendah sering tidak hadir akan 

membuat cembur guru yang rajin hadir dalam KKG. 

  
P. Bagaimana partisipasi guru anggota KKG Penjas dalam 

pelaksanaan program? 

(WI.5.08) Ikut mendukung kegiatan walaupun prosentasinya tidak mencapai 

maksimal 100% karena ada beberapa yang tidak hadir. 

  
P. Apakah KKG Penjas sudah menyebarkan informasi tentang 

segala kebijakan yang berkaitan dengan usaha pembaharuan 

pendidikan dalam bidang kurikulum, metode, evaluasi? Bila 

sudah informasi jenis apa yang sering disampaikan, dengan 

cara bagaimana informasi tersebut disebarluaskan? 

(WI.5.09) Sudah, informasi tentang kebijakan yang baru tentang penilaian, 
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evaluasi dengan cara caramah, fotocopy silabus, peragaan, penularan 

penataran pada saat KKG Penjas berlangsung. 

P. Masihkah diperlukan KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan? 

Bila masih apa alasannya, bila tidak apa alasannya? 

(WI.5.10) Masih diperlukan, alasannya apabila ada perkembangan yang baru 

dalam dunia keolahragaan dapat dengan cepat mendapat informasi 

yang akurat. 
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TRANSKRIP  
WAWANCARA 

 

C.L. Nomor : WI.6 
Wawancara : Selasa, 26 Juli 2005 
Informan : Subiyanto 
  (Guru Pemandu)  
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB 
Tempat : SD KALICARI 05 

 

 

Pada hari Selasa, 26 Juli 2005 suasana SD Negeri Kalicari 05 

begitu ramai, karena pada saat itu kebetulan para siswa dan guru sedang 

memanfaatkan waktu istirahat, ada yang sedang menikmati makanan 

kecil, ada yang bermain kejar-kejaran, ada yang bersendagurau dengan 

teman lainnya dan ada pula yang memanfaatkan waktu untuk membaca di 

perpustakaan. 

Begitu peneliti datang langsung disambuat oleh pak Subiyanto guru Penjas 
di SD tersebut yang sedang berada di ruang guru, memakai celana panjang 
warna hitam, memakai kaos oblong berwarna putih kombinasi orenge, 
bersepatu ket dengan senyum dan menucap salam. Kehadiran peneliti 
sudah diketahui maksud dan tujuannya oleh Pak Subiyanto karena 
sebelumnya memang sudah terjadi negoisasi, 
Peneliti langsung mengadakan wawancara seputur pelaksanaan 

kegiatan KKG Penjas yang disambut dengan penuh antusias. Berikut ini 

merupakan transkrip hasil wawancara yang dilakukan peneliti (P) dengan 

Bapak Subiyanto sebagai guru pemandu (WI.6) 
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P. Bagaimana perasaan Bapak dalam mengikuti kegiatan KKG 

Penjas? 

(WI.6.01) Kami merasa bangga karena banyak guru penjas yang datang dan 

memperoleh penyegaran materi penjas yang sudah lama kita terima 

pada saat di bangku sekolah. 

  

P. Apakah program kegiatan KKG Penjas disusun berdasarkan 

kebutuhan pengembangan profesionalitas guru? 

(WI.6.02) Ya! Dalam menyusun program mengacu pada kurikulum yang baru 

dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan umum olahraga. 

  

P. Apakah Bapak yakin bahwa KKG penjas dapat meningkatkan 

profesionalisme guru dan berpengaruh terhadap peingkatan 

mutu pendidikan ? 

(WI.6.03) Ya…..KKG Penjas ini cukup dominan dalam meningkatkan 

profisionalisme guru, karena lembaga ini dibentuk dan didesain 

untuk melaksanakan sistem pembinaan profesionalisme guru. KKG 

juga dirancang sedemikian rupa sehingga seluruh anggota aktif, 

sekaligus dapat memupuk semangat melaksanakan tugas karena 

terimbas oleh teman sesama anggota KKG. 

  

P. Apakah seluruh guru anggota KKG Penjas yang hadir 

berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan ? 

(WI.6.04) Ya….pada saat pembahasan materi, teman-teman semua aktif untuk 

menyampaikan pendapat atau menyampaikan permasalahan yang 

muncul. Semangat mereka ditunjukan melalui dengan rajin mencatat 

dan menyampaikan permasalahan yang didapat saat mengajar. 

  

  

P. Bagaimana sikap teman-teman dalam mengikuti kegiatan KKG 

Penjas? 
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(WI.6.05) Mereka bersikap baik karena memperoleh penyegaran ilmu dan 

memperluas wawasan dan informasi terbaru, tidak ketinggalan dari 

teman lain juga dapat melakukan olahraga bersama (refresing) 

  

P. Mungkin Bapak dapat menceritakan tentang pelaksanaan 

program kegiatan KKG Penjas di sini? 

(WI.6.06) Program disusun bersama oleh pengurus dan perwakilan dabin, 
dilaksanakan tiap Jum’at dan tiap dua minggu sekali senam bersama 
dengan Kepala Sekolah dan Sfat kantor Cabang Dinas. Pelaksanaan 

tidak menetap di satu tempat (pemerataan dabin I – VII) 
  

P. Apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

KKG Penjas? Kalau ada sebutkan ! 

(WI.6.07) Ada pak,…. Hambatannya antara lain; tempat yang di tempati agak 

jauh/belum tahu tempatnya maka harus mencari, pembagian tugas 

belum merata, sarana prasarana terbatas, guru lain yang berdedikasi 

rendah. 

  

P. Bagaimana dengan masalah penghargaan bagi guru penjas 

yang aktif ? 

(WI.6.08) Untuk meningkatkan semangat para guru, seharusnya guru yang 

berdedikasi tinggi dan berprestasi diberi penghargaan, tetapi 

kenyataannya penghargaan itu tidak diberikan, terbukti dalam 

masalah kenaikan pangkat antara guru yang berprestasi dengan guru 

yang berdedikasi dan loyalitas rendah sama. 

  
P. Keuntungan apa saja yang di rasakan selama mengikuti 

kegiatan KKG Penjas? 

(WI.6.09) Menambah wawasan ilmu yang terbaru, meningkatkan keterampilan, 

penyegaran ilmu pengetahuan dan sebagai ajang silaturahmi sesama 

guru penjas se Kecamatan. 
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P. Bapak bisa menceritakan apa saja yang berkaitan dengan 

sarana prasarana pendukung kegiatan KKG Penjas! 

(WI.6.10) • Administrasi / manajemen yang baik,  

• Ruang untuk pertemuan di dalam, untuk membicarakan materi 

teori dan informasi-informasi baru, 

• Halaman sekolah / lapangan olahraga dan alat olahraga baik alat 

senam, atletik maupun permainan. 

  

P. Bagaimana dengan lingkungan sekolah Bapak, apakah kepala 

sekolah dan guru lain serta komite dan masyarakat sekitar 

mendukung pelaksanaan kegiatan KKG Penjas dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru?   

(WI.6.11) Mendukung pak, kebetulan keadaan Guru dan Kepala Sekolah juga 

komite di sekolah kami sangat mendukung usaha untuk meningkat 

profesional guru termasuk dalam kegiatan KKG. 
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TRANSKRIP  

WAWANCARA 

 

C.L. Nomor :  WI.7 
Wawancara :  Kamis, 28 Juli 2005 

Informan :  Suriyah 
  (Anggota) 
Waktu :  09.30 – 11.00 WIB 
Tempat :  SD Muktiharjo Kidul 04 

 

 

 

Hari Kamis, tanggal 28 Juli 2005 suasana di SD Muktiharjo Kidul 04 

mulanya sangat tenang karena pada saat itu siswa dan guru masih melaksanakan 

KBM sambil menunggu Bu Suriyah guru penjas di SD tersebut yang sebelumnya 

sudah sepakat untuk wawancara, peneliti mengamati beberapa informasi yang 

tertempel di dinding yang antara lain berisi sturuktur organisasi sekolah, jadwal 

pelajaran dan visi, misi sekolah. 

Pukul 09.00 bel berbunyi menandai waktu istirahat, suasana menjadi ramai 

karena anak-anak berhamburan ke luar untuk bermain di halaman menikmati 

waktu istirahat. Bu Suriyah yang waktu itu berpakaian olahraga memasuki ruang 

guru langsung menemui peneliti dengan senyum khasnya sambil menyampaikan 

salam. 

Setelah berbincang-bincang sebentar, peneliti langsung mengadakan 

wawancara, wawancara berjalan lancar disertai sesekali dengan canda. Berikut ini 

transkrip kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti (P) dengan Ibu Suriyah 

(WI.7) 
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P. Bagaimana perasaan Ibu selama mengikuti kegiatan KKG 

Penjas? 

(WI.7.01) Senang, karena dapat bertemu guru-guru penjas dan bertukar 

pikiran/pengetahuan serta pengalaman untuk meningkatkan wawasan 

yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. 

  

P. Apakah program kegiatan KKG Penjas disusun berdasarkan 

kebutuhan pengembangan profesionalitas guru? 

(WI.7.02) Ya, program kegiatan KKG Penjas disusun berdasarkan kebutuhan 

dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) 

  

P. Apakah Ibu yakin bahwa profesionalisme guru sangat 

berpengaruh terhadap peingkatan mutu pendidikan ? 

(WI.7.03) Ya, saya yakin, karena guru sebagai ujung tombak pendidikan, hanya 

di tangan guru yang profesionallah mutu pendidikan akan tercapai. 

  

P. Apakah seluruh guru anggota KKG Penjas berpartisipasi aktif 

dalam mengikuti kegiatan ? 

(WI.7.04) Kami semua cukup aktif mengikuti kegiatan KKG pak, secara umum 

guru-guru penjas memiliki semangat yang tinggi, hal ini 

diperlihatkan kegiatan Bapak/Ibu guru pendidikan jasmani pada saat 

membahas materi dan mengikuti praktek atau simulasi model 

pembelajaran. 

  

P. Apa motivasi Ibu dengan teman-teman dalam mengikuti 

kegiatan KKG Penjas? 

(WI.7.05) Motivasi dalam mengikuti kegiatan KKG Penjas, untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan mendapat pengalaman dan 

pengetahuan 

  

P. Mungkin Ibu dapat menceritakan tentang pelaksanaan 
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program kegiatan KKG Penjas di sini? 

(WI.7.06) • Kegitan KKG dilaksanakan secara bergilir tempatnya. 

• Setiap anggota KKG diberi materi penyegaran dan semua itu 

terjadwal serta terprogram  

• Sebelum pelaksanaan, pemandu berkoordinasi terlebih dahulu 

tentang program dan materi yang akan disajikan 

• Dan jika ada kendala dalam proses KBM dibahas bersama-sama 

  

P. Apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

KKG Penjas? Kalau ada sebutkan ! 

(WI.7.07) Kurangnya sarana perlengkapan/alat-alat olahraga kurangnya dana 

dan guru yang dedikasi dan loyalitas rendah 

  

P. Disamping faktor penghambat pelaksanaan KKG Penjas 

apakah ada faktor lain yang mempengaruhi ? 

(WI.7.08) Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Kelompok 

Kerja Guru Pendidikan Jasmani selain usia para anggota, juga 

fasilitas atau sarana prasarana untuk mendukung kegiatan KKG 

Penjas diperlukan antara lain; alat-alat senam, atletik dan berbagai 

alat permainan. 

  

P. Keuntungan apa saja yang di rasakan selama mengikuti 

kegiatan KKG Penjas? 

(WI.7.09) Antara lain: 

 Lebih mengenal dan meningkatkan tali siratuahmi sesama Guru 

Penjas 

 Dapat / tempat memecahkan masalah dan kendala yang ada 

 Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan  

 Meningkatkan wawasan guru-guru penjas 
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P. Bagaimana dengan lingkungan sekolah Ibu, apakah kepala 

sekolah dan guru lain serta komite dan masyarakat sekitar 

mendukung pelaksanaan kegiatan KKG Penjas dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru? 

(WI.7.10) Ya, sangat mendukung. Karena tempat KKG Penjas bergilir, maka 

hal ini tentunya membutuhkan partisipasi Kepala Sekolah dan Guru-

guru yang lain. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
C.L. Nomor :  WI.8 

Wawancara : Jum’at, 09 September 2005 
Informan : Dwi Hastuti, S.Pd 
  (Kepala Sekolah) 
Waktu :  08.00 – 10.00 WIB 

Tempat : SD TLOGOSARI WETAN 01, 02 
 

 

Suasana SD Negeri Tlogosari Wetan 

01,02 begitu meriah, karena 

kebetulan ada kegiatan senam 

bersama memperingati hari Olahraga 

Nasional tanggal 9 September 2005, 

saat itu hari Jum’at langit sangat 

cerah dan  matahari bersinar terang. 

Peneliti sampai di SD Tlogosari Wetan 01,02 pukul 07.45 WIB 

begitu senam selesai peneliti segera menghampiri Kepala Sekolah yang 

langsung disambut berjabat tangan dengan mengucap selamat pagi. 

Selanjutnya peneliti diajak masuk ke ruang Kepala Sekolah, pada saat itu 

tidak menyampaikan maksud kedatangan ke SD tersebut, karena 

sebelumnya sudah berjanji akan datang ke SD Tlogosari Wetan 01,02 

untuk mengadakan wawancara. 

Sambil menunggu Kepala Sekolah siap diwawancarai, peneliti 

mengamati ruang Kepala Sekolah, walaupun ruang itu sempit namun 

terasa longgar karena tertata rapi. Begitu Kepala Sekolah duduk di depan 

peneliti yang waktu itu mengenakan kaor berwarna merah dengan krah 

putih memakai training warna biru, bersepatu olahraga warna putih, 

peneliti langsung melakukan wawancara. 
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Berikut ini merupakan transkrip kegiatan wawancara yang 

dilakukan peneliti (P) dengan Bu Dwi Hastuti (WI.8).  
P. Sudilah kiranya Ibu selaku Kepala Sekolah memberi informasi secara 

umum tentang KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan ! 

(WI.8.01) Kelompok Kerja Guru Penjas yang dilaksanakan di Pedurungan menurut saya 

berjalan dengan baik, diikuti oleh sebagian besar Guru Penjas Se Cabang Dinas 

Pendidikan Kecamatan Pedurungan dan dibimbing secara teknis oleh Pengawas 

Penjas. 

  

P. Apakah Ibu juga memantau pelaksanaan KKG Penjas? Mengapa? 

(WI.8.02) Saya selakku Kepala Sekolah sering memantau kegiatan KKG Penjas ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung; saya datang ke tempat 

KKG Penjas untuk melihat secara langsung kegiatan guru-guru penjas. 

Secara tidak langsung; saya sering menayakannya kepada guru penjas saya 

tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KKG Penjas. 

Hal ini saya lakukan untuk dapat memberikan motivasi kepada guru-guru penjas se 

cabang Dinas Kecamatan Pedurungan khususnya guru saya untuk dapat 

meningkatkan kemampuan profesionalismenya. 

  

. Bagaimana dengan kondisi kesetiaan dan semangat mereka ? 

(WI.8.03) Tidak semua guru memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap tugas, sehingga 

keberadaan mereka bukan hanya tidak mendukung, tetapi juga membuat guru yang 

baik menjadi cemburu, hal ini menjadi faktor penghambat, karena secara psikologis 

keadaan ini akan menurunkan semangat kerja bagi guru yang baik 

P. Kegiatan KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan dilaksanakan pada hari 

apa ? Berapa kali dalam satu bulan ? 

(WI.8.04) KKG di Kecamatan Pedurungan dilaksanakan pada hari Rabu setelah jam mengajar 

Penjas dan hari Jum’at, hari Rabu khusus untuk cabang bulu tangkis. 

P. Bagaimana efektifitas dan pengaruh dari KKG Penjas sebagai wadah 

pembinaan profesionalis? 

(WI.8.05) Kegiatan KKG Penjas menurut saya sangat efektif sekali untuk meningkatkan 

profesionalisme guru penjas dan pengaruhnya sangat besar terhadap kemampuan 

dan motifasi guru penjas dalam kegiatan belajar mengajar. 

Hal ini terbukti dengan banyaknya kejuaraan-kejuaraan yang di raih oleh anak-anak 

didik yang ada di Kecamatan Pedurungan. 
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P. Apakah Ibu selaku Kepala Sekolah juga mendorong guru penjas untuk aktif 

dalam kegiatan KKG? Mengapa? 

(WI.8.06) Selaku Kepala Sekolah saya selalu mendorong guru penjas untuk aktif ikut dalam 

KKG Penjas karena saya berkeinginan guru penjas memiliki kemampuan 

profesionalisme yang tinggi sehingga akan berdampak positif terhadap KBM di 

sekolah. 

  

P. Apakah Kepala Sekolah juga mambantu pelaksanaan kegaitan KKG 

Penjas? Apa sajakah bentuk bantuannya. 

(WI.8.07) Bantuan yang saya berikan kepada guru penjas dalam pelaksanaan KKG antara 

lain:  

- Motivasi 

Memberikan motivasi kepada guru penjas untuk ikut aktif di dalam 

pelaksanaan KKG Penjas 

- Dana 

Memberikan dana baik dalam bentuk iuran rutin maupun insidentil 

Memberikan kesempatan kepada guru penjas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan 

yang ada 

  

P. Bagaimana menurut Ibu bentuk atau langkah-langkah kegiatan KKG Penjas 

agar dapat berjalan dengan baik? 

(WI.8.08) Bentuk dan langkah-langkah kegiatan KKG Penjas selama ini saya nilai sudah 

cukup baik hanya saja perlu ditingkatkan efektifitas dan kwalitasnya. Kalau selama 

ini KKG Penjas hanya dilakukan satu kali atau dua kali dan dilaksanakan pada hari 

efektif, maka kami berharap untuk dapat dilaksanakan satu kali pada jam efektif dan 

selebihnya dapat dilaksanakan pada sore hari. Peningkatan kwalitas KKG Penjas 

dapat ditingkatkan dengan mendatangkan nara sumber dari luar 

  
P. Dalam suatu kegaitan tidak terlepas dari dana, bagaimana menurut Ibu 

untuk mencukupi kebutuhan dana dalam pelaksanaan KKG Penjas di 

Kecamatan Pedurungan? 

(WI.8.09) Setiap kegiatan selalu membutuhkan dana, saya selaku Kepala Sekolah akan 
memberikan dana untuk pelaksanaan KKG Penjas, baik dana/iuran rutin maupun 
insidentil. Dana iuran rutin yang sekarang ada kalau memang tidak mencukupi 
dapat dimusyawarahkan dengan Kepala Sekolah untuk ditingkatkan. 

  
P. Apakah keuntungan yang diperoleh guru penjas dalam mengikuti kegaitan 
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KKG Penjas? 

(WI.8.10) Keuntungan yang dapat diambil dari pelaksanaan KKG Penjas adalah peningkatan 
profesional Guru Penjas dalam KBM di sekolah. Disamping itu dapat menjalin 
kerjasama di antara Guru Penjas di Kecamatan Pedurungan, sehingga dengan 
kerjasama dan solidaritas yang tinggi akan meningkatkan prestasi baik untuk Guru 
Penjas sendiri, sekolah bahkan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pedurungan. 

  
P. Apakah KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan masih diperlukan? Apa 

alasannya? 
(WI.8.11) KKG Penjas di Kecamatan Pedurungan masih diperlukan untuk meningkatkan 

mutu KBM di sekolah maupun untuk peningkatan prestasi bagi anak didik dan bagi 

guru penjas sendiri. 
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LEMBAR PENGAMATAN 
 

Observasi : Jum’at, 19 Agustus 2005 
Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan KKG (Materi Senam) 
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 
Tempat : Halaman SD Muktiharjo Kidul 01 

 

 

Di pagi yang cerah dan udara terasa kering kebetulan di hari Jum’at 

tanggal 19 Agustus 2005 itu masih musim kemarau. Sejak pukul 06.45 suasana 

halaman SD Muktiharjo Kidul 01 sudah ramai karena kehadiran Kepala Sekolah 

Dasar dan Guru Penjas se Kecamatan Pedurungan untuk melaksanakan kegiatan 

senam bersama. 

Pukul 07.00 kegiatan senam kesegaran jasmani dilaksanakan dengan 

pemandu guru-guru penjas yang bertugas hari itu. Pelaksanaan senam berjalan 

dengan baik, mereka berbaur antara Pengawas, Kepala Sekolah, Staf Kantor 

Cabang Dinas Pendidikan dan Guru-Guru Penjas se Kecamatan Pedurung. 

Setelah pelaksanaan senan usai, kemudian mereka beristirahat sebentar, 

lalu para Kepala Sekolah masuk ruangan mengadakan pertemuan dipimpin 

pengawas TK SD, sedangkan para guru penjas berkumpul di halaman untuk 

melaksanakan kegiatan KKG yang topiknya hari itu adalah senam alat dengan 

kuda-kuda lompat. 

Pada awal kegiatan pak Toto pengawas Penjas yang bercelana panjang 

warna hitam dan berkaos warna orange kombinasi lengan hitam bergaris putih 

dengan sepatu olahraga warna putih memberi pengarahan, yang diikuti oleh guru 

penjas dengan sungguh-sungguh. Kegiatan selanjutnya pak Dandi sebagai guru 

pemandu senam mulai memandu teman-temannya untuk praktek senam alat 

dengan materi atau topik lompat kangkang. 

Mereka melaksanakan kegiatan dengan penuh semangat dan antusias 

terlihat mereka mencoba melakukan gerakan lompat kangkang, baik Bapak 
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maupun Ibu guru penjas. Mereka juga saling berdiskusi, dan menyampaikan 

permasalahan yang dihadapi saat mengajar, yang selanjutnya mencari alternatif 

pemecahan bersama. 

Pada pukul 10.15 pertemuan diakhiri dengan berdoa bersama, kemudian 

mereka beristirahat sambil menikmati konsumsi yang ada. 

 

Komentar Peneliti 

Dari keterlibatan peneliti dalam kegiatan ini diperoleh informasi tentang: 

1. sebelum kegiatan KKG selalu dilakukan pembagian tugas penelaahan materi 

2. kegiatan KKG di laksanakan dengan penuh semangat dan terjadi komunikasi 

antar personal dengan situasi yang baik 

3. terjalin suasana asah, asih dan asuh dalam menyikapi setiap permasalahan 

4. diskusi dilaksanakan secara luwes dan tidak ada kesan kaku dan formal 

5. aspirasi peserta dapat tersalur dalam rangka untuk melakukan kegiatan inovasi 

kegiatan belajar mengajar. 
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Materi Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani  
untuk Jenjang SD/MI 

 
 

KELAS SD / MI 
ASPEK/SUB ASPEK 1 2 3 4 5 6 
PERMINAN DAN OLAHRAGA       
Olahraga tradisional *) x x x x x x 
Permainan (Games) x x x x   
Eksplorasi gerak x x x x   
Keterampilan lokomotor x x x x   
Keterampilan non-lokomotor x x x x   
Keterampilan manipulatif x x x x   
Atletik    x x x 
Kasti    x x x 
Kippers    x x x 
Softball    x x x 
Baseball    x x x 
Bolatangan       
Sepekbola    x x x 
Bolabasket    x x x 
Bolavoli    x x x 
Tenismeja    x x x 
Tenis    x x x 
Bulutangkis    x x x 
Beladiri       
Aktivitas lainnya x x x x x x 
       
ATIVITAS PENGEMBANGAN       
Mekanika/sikap tubuh x x x    
Komponen kebugaran jasmani x x x x x x 
Aktivitas lainnya x x x x x x 
       
UJI DIRI/SENAM       
Ketangkasan sederhana x x     
Ketangkasan tanpa alat x x x x x x 
Ketangkasan dengan alat x x x x x x 
Senam lantai     x x 
Aktivitas lainnya x x x x x x 
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KELAS SD / MI 

ASPEK/SUB ASPEK 1 2 3 4 5 6 
       
AKTIVITAS RITMIK       
Gerak bebas x x x x   
Senam Pagi   x x x x 
SKJ   x x x x 
Senam aerobik      x 
Aktivitas lainnya x x x x x x 
       
AKUATIK (AKTIVITAS AIR)       
Permainan di air x x x x   
Keselamatan di air x x x x x x 
Keterampilan/ketangkasan di air    x x x 
Renang    x x x 
Aktivitas lainnya x x x x x x 
       
PENDIDIKAN LUAR KELAS  
(OUTDOOR EDUCATION) 

      

Piknik x x x x x x 
Pengenalan lingkungan  x x x x x x 
Berkemah     x x 
Menjelajah    x x x 
Mendaki gunung      x 

 
 
(Sumber: KURIKULUM 2004, Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan 

Jasmani, Depdiknas, 2004:4)  
 

Keterangan: 

Permainan dan Olahraga: 

Permainan dan olahraga berisi tentang berbagai permainan dan olahraga 

(permainan kecil tanpa alat dan dengan alat serta permainan besar) baik terstruktur 

maupun tidak yang dilakukan secara perorangan, berpasangan maupun beregu. 

Dalam aktivitas ini termasuk juga pengembangan aspek pengetahuan/konsep yang 

relevan serta sistem nilai yang terkandung di dalamnya seperti: kerjasama, 

sportivitas, jujur, berfikir kritis, dan patuh pada peraturan yang berlaku. 
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Aktivitas Pengembangan: 

Aktivitas pengembangan berisi tentang kegiatan yang berfungsi untuk membentuk 

postur tubuh yang ideal dan pengembangan komponen kebugaran jasmani seperti; 

kekuatan, daya tahan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh, bentuk latihan yang 

dilakukan dalam aktivitas ini misalnya; pull-up, sit-up, back-up, push-up, squat-

jump dan lain-lain. Dalam aktivitas ini termasuk juga pengembangan aspek 

pengetahuan/konsep yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

 
Uji Diri/Senam: 

Aktivitas senam berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan, 

seperti; senam lantai, senam alat dan aktivitas fisik lainnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan gerak disamping melatih keberanian, kepasitas diri, 

dan pengembangan aspek pengetahuan/konsep yang relevan serta niali-nilai yang 

terkandung di dalamnya. 

 
Aktivitas Ritmik: 

Aktivitas ritmik adalah pengembangan keterampilan irama gerak dan seni gerak 

berirama serta pengembangan aspek pengetahuan/konsep yang relevan serta nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajarannya memfokuskan 

pada kesesuaian atau keterpaduan antara gerak dan irama. 

 
Akuatik (Aktivitas Air): 

Akuatik (aktivitas air) berisi tentang kegitan di air, seperti; permainan air, gaya-

gaya renang, dan keselamatan di air, serta pengembangan aspek pengetahuan/ 

konsep yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

 
Pendidikan Luar Kelas (Outdoor Education): 

Aktivitas Luar Sekolah berisi tentang kegiatan di luar kelas/sekolah dan di alam 

bebas lainnya, seperti: bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan 

pertanian/nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat kepetualangan (mendaki 

gunung, menelusuri sungai, cano dan lainnya), serta pengembangan aspek 

pengetahuan/konsep yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 



 

 

171

 

 

 

 
 

SUSUNAN PENGURUS KKG PENJAS SEKOLAH DASAR 
KECAMATAN PERDURUNGAN KOTA SEMARANG 

PERIODE TH. 2001 – 2004 

MASA BAKTI 3 TAHUN 

 
 

Pelindung : Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pedurungan 
Pembina : Pengawas Penjaskes TK / SD / SDLB 

Ketua : NINOK SUGIARTI, A.Ma 

Wakil : DIDIK SUGIANTORO 

Sekretaris : W A S I T O, S.Pd 

Bendahara : ROJIKIN 

Seksi – seksi : 

1. Seksi Permainan : 1.  Seksi Cabang Bola Voli : Dandi + 

Suryandari 

  2.  Seksi Cabang Sepak Bola : Gunawan + Drs. 

Suratno   

  3.  Seksi Cabang Sepak Takrow : Supartono + 

Kasmiyati 

  4.  Seksi Cabang Tenis Meja : Sudarto + Haryati 

  5.  Seksi Cabang Bulu Tangkis : Gatot Irianto + 

Sunardi  

  6.  Seksi Cabang Tenis Lapangan : Joko Wahyu, S.Pd 

+ Narva 

KELOMPOK KEGIATAN GURU ( K 

K G ) 

PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH 

Lampiran 20 
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  7.  Seksi Cabang Renang : Biyanto + 

Sukmono  

 
2. Seksi Atletik : -  Ahmad Sofian 

  -  Maksum 

 
3. Seksi Senam : -  Muhtarom + Suriyah 

 
4. Seksi Catur : -  Edi Suharsono  

 
5. Seksi Pencak Silat : - Sukarno 

 
6. Seksi Konsumsi : -  Ngadiyem 

7. Humas/Ketua KKG Dabin I -  Kamsiyatun 

 II -  Ahmad Safian 

 III -  Ayi Herawati 

 IV -  Gatot Irianto 

 V -  Partono  

Susunan pengurus tersebut di atas merupakan hasil musyawarah guru-

guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar se Kecamatan Pedurungan pada hari 

Jum’at tanggal 18 Januari 2002 di SD Muktiharjo Kidul 01, dengan masa bakti 

2001 – 2004                    (6 Nopember 2001 - 6 Nopember 2004) periode III 

Kecamatan Pedurungan. 

Semarang, 19 Januari 2002 
 

 K e t u a,  Sekretaris, 
 

NINOK SUGIARTI, A.Ma W A S I T O, S.Pd 
 NIP. 131 175 124 NIP. 131 515 021 

Mengetahui, 
 

Ka. Cabang Dinas Pendidikan Pengawas Penjas 
 Kecamatan Pedurungan TK / SD / SLB 

 
 Drs. TARYONO Drs. TOTO PURWANTO 

 NIP. 130 734 260 NIP. 131 632 622 
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PROGRAM UMUM 

Pemenuhan Sarana dan Prasarana muliputi: 

Memenuhi fasilitas olahraga yang belum ada. 

Sosialisasi olahraga di sekolah apabila ada jenis kegiatan yang 

baru. 

Memenuhi Alat Peraga seperti : 

Matras 

Bola 

Stop wath 

Memperbanyak buku-buku Penjaskes kelas I s.d VI 

 

PROGRAM KHUSUS 

Pertemuan Umum : 

Pembuatan Program Kerja 

Perencanaan Program 

Pelaksanaan Program Kerja 

Pengendalian Program Kerja / Controling 

Evaluasi Program. 

Pertemuan Khusus : 

1. Penjelasan tentang Program Kerja 

2. Penjelasan Materi Penjaskes kelas I s.d VI 

3. Melaksanakan Kegiatan Olahraga Nasional antara lain: 

PROGRAM KERJA  
KELOMPOK KERJA GURU PENJASKES 

PERIODE 2001 - 2004 
CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PEDURUNGAN  

KOTA SEMARANG 

Lampiran 21 
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♦ HAORNAS 

♦ PERSENI 

♦ Perebutan Piala Bergilir Kepala Cabang Dinas Pendidikan 

♦ Kegiatan Lomba Olahraga Tingkat Kecamatan 

♦ Kegiatan Lomba Olahraga Tingkat Kota 

♦ Lomba Mapel Penjaskes Tingkat Kota 

PESERTA : 

1. Siswa terseleksi 

2. Guru 

3. Pimpinan / Penanggung Jawab 

4. Pembina teknis Pengawas Penjaskes TK / SD 

JADWAL KEGIATAN KELOMPOK GURU ( K K G ) PENJASKES   
SEMESTER I TAHUN 2002 - 2003 

KECAMATAN PEDURUNGAN SEMARANG 
 

NO BULAN / 
TANGGAL MATERI PEMANDU JABATAN GURU 

PENJAS KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  20 - 12 - 2002  Pembuatan Naskah 

 Soal Praktek  
 Penjaskes/Olahraga  
 Semester I 

 Wasito, S.Pd  Guru Penjaskes : Tempat Dabin I 

    Ninok Sugiarti, A.Ma  SD MUKTIHARJO 
 KIDUL  01 

 SD KALICARI 05 

      SD TLOGOSARI  
 KULON  06 

  

2.  21 - 12 - 2002  Sda  Sda  Sda  Sda 

3.  28 - 12 - 2002  ATLETIK :    Guru Penjaskes :  Tempat Dabin II 

    Lari  F. Didik Sugiantoro  SD PEDURUNGAN   
 KIDUL 08 

 SD PALEBON 01 

    Lempar  Ahmad Sofian  SD PALEBON 01   
    Lompat  Maksum  SD TLOGOSARI  

 WETAN  03 
  

4.  04 - 01 - 2003  PERMAINAN :    Guru Penjaskes :  Tempat Dabin III 

    Sepak Bola  Sutopo, A.Ma  SD Kalicari 01,  02,  03  SD MUKTIHARJO  
 KIDUL 02 

      Gunawan  SD MUKTIHARJO  
 KIDUL  02 

  

5.  08 - 02 - 2003  SENAM :    Guru Penjaskes : Tempat Dabin IV 

    Senam Tanpa alat   
 Santai 

 Muhtarom  SD TLOGOSARI  
 KULON  07 

SD TLOGOSARI KULON 
05 
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    Senam Kesehatan    
 Jasmani 

 Suriyah  SD TLOGOSARI  
 KULON  05 

  

6.  15 - 02 - 2003  PERMAINAN :    Guru Penjaskes : Tempat Dabin V 

    Bola Voli  Dandi Palgunadi  SD TLOGOSARI  
 KULON  04 

 SD KEMALA   
 BHAYANGKARA 

7.  22 - 02 - 2003  PERMAINAN :    Guru Penjaskes : Tempat Dabin V 

    Sepak Takraw  Supartono  SD PEDURUNGAN   
 KIDUL 01 

 SD PEDURUNGAN  
 KIDUL 02,03 

8.  01 - 03 - 2003  Pertemuan Umum  Ka. Cabang Dinas   
 Pendidikan 

 Drs. Taryono  Tempat Dabin VII 

      Pengawasn Penjaskes 
 TK/SD/SDLB 

 Drs. Toto Purwantono  SD PEDURUNGAN  
 KIDUL 01 

9.  08 - 03 - 2003  ATLETIK :    Guru Penjaskes : Tempat Dabin I 
 Lompat Jauh  Maksum  SD TLOGOSARI  

 WETAN 03 
 SD KALICARI 04 

10.  15 - 03 - 2003  PERMAINAN :    Guru Penjaskes :  Tempat Dabin II 
    Bulu Tangkis  Gatot Irianto  SD TLOGOSARI  

 WETAN 01, 02 
 SD PEDURUNGAN   
 KIDUL 02,03 

      Sunardi  SD SUPRIYADI   
11.  22 - 03 - 2003  RENANG :    Guru Penjaskes : Tempat Dabin V 

       Subiyanto, A.Ma  SD KALICARI 05  SD TLOGOSARI  
 KULON 02 

          GELANGGANG   
 MENGUNGGAL JATI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
12.  05 - 04 - 2003  ATLETIK :    Guru Penjaskes : Tempat Dabin IV 

    Lempar Tolak Peluru  F. Didik Sugiantoro  SD PEDURUNGAN  
 KIDUL 08 

 SD TLOGOSARI   
 WETAN 01, 02 

      Maksum  SD TLOGOSARI  
 WETAN 03 

  

13.  12 - 04 - 2003  PERMAINAN :    Guru Penjaskes :  Tempat Dabin V 
    Sepak Bola  Sutopo, A.Ma  SD KALICARI 01, 02, 03  SD TLOGOSARI  

 WETAN 01, 02 
      Gunawan  SD TLOGOSARI  

 WETAN 03 
  

14.  19 - 04 - 2003  PERMAINAN :   Guru Penjaskes : Tempat Dabin VII 
   

  
 Sepak Bola  
 Bulu Tangkis  
 Bola Voli  
 Senam  
 Sepak Takraw 

 Pengurus KKG Guru  
 Penjas 

 Se Kecamatan   
 Pedurungan 

 SD PLAMONGANSARI    
 02 

    

15.  26 - 04 - 2003  Pertemuan Umum  Drs. Taryono  Ka. Cab. Dinas  
 Pendidikan 

 Tempat Dabin VII 

    Rapat Dinas  Drs. Toto Purwantono  Pengawas TK/SD/SDLB  SD PLAMONGANSARI  
 01 

16.  03 - 05 - 2003  SENAM :    Guru Penjaskes :  Tempat Dabin I 
   Muhtarom  SD TLOGOSARI  

 KULON 07 
 SD GEMAH 01, 02 

   Suriyah  SD TLOGOSARI  
 WETAN 05 

  

17.  10 - 05 - 2003  PERMAINAN :  Sudarto  Guru Penjaskes :  Tempat Dabin II 
    Tenis Meja  Hariyati  SD PALEBON 02, 03  SD PEDURUNGAN  

 KIDUL 02,03 
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18.  17 - 05 - 2003  Pembuatan Naskah   
 Semester II Praktek  
 Olahraga 

 Pegurus KKG  Guru Penjaskes :  Tempat Dabin III 

    Guru Penjaskes  Kecamatan Pedurungan  SD TLOGOSARI  
 KULON 06 

19.   24 - 05 - 2003   Sda   Sda   Sda  Tempat Dabin IV 
 SD MUKTIHARJO  
 KIDUL 03 

     

 K e t u a,  Sekretaris, 
      

      
     
 NINOK SUGIARTI, A.Ma  W  A  S  I  T  O,  S.Pd 
 NIP.  131 325 187  NIP.  131 515 021 

Mengetahui, 

 
Kepala Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Pedurungan  
Pengawas Penjaskes  

TK / SD / SLB 

      
      
 Drs. T A R Y O N O  Drs.  TOTO  PURWANTONO 
 NIP.  130 734 360  NIP.  131 632 622 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Pendahuluan 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kami dapat 
mengantarkan kelompok kerja guru pendidikan jasmani kecamatan Pedurungan 
kota Semarang masa bakti 2001 – 2004. 

Keberhasilan pelaksanaan “Program Kerja” KKG Penjas Kecamatan 
Pedurungan, merupakan pertolongan dan petunjuk serta bimbingan dari Allah 
SWT. Berkat kerja sama dengan rekan-rekan guru Pendidikan Jasmani, dukungan 
Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pedurungan, Pengawas 
Pendidikan Jasmani serta seluruh Kepala Sekolah Dasar baik Negeri / Swasta se-
Kecamatan Pedurungan. 

Atas dukungan dari semua pihak tak lupa kami sampaikan ucapan terima 
kasih, dan atas kekurangaanya kami mohon maaf. 

 
Pelaksanaan Program 

Program yang telah dilaksanakan 
Bidang organisasi 

Mengoptimalkan kepengurusan KKG Penjas 
Menjalin kerjasama dengan KKG Penjas kecamatan lain 
Selalu mengkoordinasi dengan Dinas terkait yaitu pengawas Penjas 

dan Kepala Dinas Kecamatan Pedurungan 
Mengkoordinasi kegiatan dengan FKKP 
Melaksanakan Program KKG sesuai Jadwal 
Mengadakan latihan bulu tangkis setiap hari Rabu setelah selesai 

jam mengajar. 
 

Kesiswaan dan kurikulum 
Mengadakan latihan / pembinaan prestasi siswa dalam kaitannya 

dengan pendidikan jasmani (Pembinaan Sepak Bola Mini) 
Mengadakan Turnamen Sepak Bola Mini tingkat kecamatan. 
Mengadakan kegiatan POPDA tingkat Kecamatan 
Menyusun Program semester dan program tahunan 
Menyusun materi EBTA Penjas 
Menyeragamkan standar penilaian EBTA penjas 

Kemasyarakatan 
Mengadakan kegiatan olahraga yang berkaitan dengan hari-hari 

besar (HAORNAS, HUT RI) 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENGURUS KKG PENDIDIKAN JASMANI 

KECAMATAN PEDURUNGAN – KOTA SEMARANG 
MASA BAKTI 2001 – 2004

Lampiran 23 
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Mengadakan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh Kepala 
Cabang Dinas, seluruh Pengawas TK/SD, staf kantor, Kepala 
Sekolah dan guru-guru Penjas. 

Program yang belum dilaksanakan 
Menyeragamkan administrasi guru pendidikan jasmani 
Turnamen sepak bola mini putaran ketiga 
Persahabatan bulu tangkis dengan kecamatan Boja 

Prestasi 
Prestasi yang dicapai oleh pengurus KKG pada masa bakti tahun 2001 – 

2004, dapat mengikutsertakan siswa untuk mengikuti berbagai macam cabang 
olahraga tingkat Kota Semarang, adapun hasil yang diraih cukup memuaskan 
antara lain: 

POPDA TAHUN 2002 

- Atletik Lari 100 meter Juara I ( Putri ) 
 Lompat tinggi, Juara I ( Putri ) 
 

- Sepak Trakrow Juara I ( Putra ) 
 
- Bola Voli Juara I ( Putra ) 
 Juara II ( Putri ) 
 
- Tenis Lapangan Juara II ( Putra ) 
 

POPDA TAHUN 2003 

- Atletik Tolak Peluru Juara III ( Putra ) 
 Lompat tinggi, Juara II ( Putri ) 
  Juara III ( Putra ) 
 Lari 100 meter Juara III ( Putra ) 
 

- Sepak Trakrow Juara I ( Putra ) 
 
- Bola Voli Juara I ( Putra ) 

 
- Renang 3 perunggu putri 

 4 perak putri 
 
- Bulu Tangkis Juara III ( Putra ) 
 Juara II ( Putri ) 

POPDA TAHUN 2004 

- Sepak Bola Mini Juara I ( Putra ) 
 
- Bola Voli Juara I ( Putri ) 

 Juara II ( Putra ) 



 

 

179

- Tenis Lapangan Juara III ( Putra ) 
- Sepak Takrow Juara III ( Putra ) 
 
- Renang 3 emas putri 

 4 perak putri 
 3 perunggu putri 
 

- Atletik 100 meter Juara II ( Putri ) 
 200 meter Juara I ( Putri ) 
 Tolak Peluru Juara III ( Putra ) 
Dengan diraihnya kejuaraan beberapa cabang olahraga maka banyak siswa 

dari Kecamatan Pedurungan, untuk mewakili Kota Semarang untuk menuju ke 
tingkat karisidenan. 

 
Iventaris 

Barang-barang yang dimiliki KKG Penjas antara lain: 
Stempel KKG 
Buku Notulen 
Buku Absensi 
Buku Kas Umum 

 
Keuangan 

Kas KKG Penjas setiap bulan mendapat bantuan dari FKKP sebesar      Rp. 
75.00,- 

Kas Sosial didapat dari iuran guru-guru Penjas setiap bulan Rp. 3.000,- 
(kedaan keuangan terlampir) 
 

Penutup 
Marilah kita tiada henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT, semoga apa yang telah kita lakukan, Allah selalu memberi 
perlindungan dan manfaat segala apa yang telah kita perbuat, serta yang akan 
datang lebih baik dan lebih bersemangat. 

Kekurangan dan kekhilafan yang kami lakukan, baik disengaja maupun 
tidak, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah selalu 
memberi ridho dan petunjuknya. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang,  17 Desember 2004 
 

 K e t u a  Sekretaris 
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 NINOK SUGIARTI, S.Pd W A S I T O,  S.Pd 
 NIP. 131 175 124 NIP. 131 515 025  
 
 
 
 

SUSUNAN PENGURUS KKG 
PENJAS SEKOLAH DASAR KECAMATAN PERDURUNGAN 

KOTA SEMARANG 
PERIODE 2005 – 2008 

 
Pelindung : Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pedurungan 
Pembina : Pengawas Penjaskes TK / SD 
Ketua : S U K A R N O 
Wakil : M A K S U M 
Sekretaris : W A S I T O, S.Pd 
Bendahara : KASMIYATUN 
Seksi – seksi : 

8. Seksi Permainan : 
a. Seksi Cabang Bola Voli : 1. Partono 
  2. Sunardi 
b. Seksi Cabang Sepak Bola : 1. Drs. Suratno 
  2. Sukarno   
c. Seksi Cabang Sepak Takrow : 1. Sukmono 
  2. Sa dikun 
d. Seksi Cabang Tenis Meja : 1. Darto 
  2. Didik 
e. Seksi Cabang Bulu Tangkis : 1. Gatot 
  2. Rojikin 
f. Seksi Cabang Tenis Lapangan : 1. Wasito 
  2. Sadikun 
g. Seksi Cabang Renang : 1. Subiyanto, S.Pd 
 : 2. Muhdhor, S.Pd 
 

9. Seksi Atletik : 1. Maksum 
  2. Ninok, S.Pd 
  3. Ahmad  
 
10. Seksi Senam : 1. Gunawan 
  2. Dandi P 
 
11. Seksi Humas : 1. Suryandari 

KEGIATAN GURU PENDIDIKAN JASMANI 
SEKOLAH DASAR ( K K G ) 

KECAMATAN PEDURUNGAN  - KOTA SEMARANG 
Sekretariat : SD Sidomukti I / 20 Telp. 

6717849 Semarang

Lampiran 24 
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  2. Haryati 
 
12. Seksi Kosumsi : 1. Suriah 
  2. Ayi 
  3. Ngadiyem 
13. Humas : Ketua KKG Dabin Wilayah : 

1. Ketua KKG Dabin I : Rosidi 
2. Ketua KKG Dabin II : Darto / Kholid  
3. Ketua KKG Dabin III : Muhdhor 
4. Ketua KKG Dabin IV : Siswanto 
5. Ketua KKG Dabin V : Ngadiyem 
6. Ketua KKG Dabin VI : Didik S 
7. Ketua KKG Dabin VII : Kasmiyatun 

 
Demikian Susunan Pengurus,  hasil musyawarah Guru Penjas, Pengawas 
Olahraga dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pedurungan 

pada tanggal 29 Juli 2005. 
 

Semarang,  3 Agustus 2005 
 

 K e t u a,  Sekretaris, 
 
 
 
 

 S U K A R N O W A S I T O, S.Pd 
 NIP. 131 325 187 NIP. 131 515 021 

 
Mengetahui, 

 
Ka. Cabang Dinas Pendidikan Pengawas Penjas 
 Kecamatan Pedurungan TK / SD / SLB 

 
 
 
 

 Drs. TARYONO Drs. TOTO PURWANTONO 
 NIP. 130 734 260 NIP. 131 632 622 
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JADWAL KEGIATAN KELOMPOK GURU ( K K G ) PENJASKES   
SEMESTER I TAHUN 2005 – 2006 

KECAMATAN PEDURUNGAN 
 
 

NO HARI / 
TANGGAL 

JENIS 
KEGIATAN MATERI TEMPAT PEMANDU 

KKG 

1 Jum'at,  
22 - 07  - 2005 SENAM + KKG Pembinaan SD Palebon  

02 / 03 

 

Sukarno 
 

Maksum

2 Jum'at,  
29 - 07  - 2005 KKG Senam persiapan 

lomba PGRI Kantor Dinas 
Sunardi 

  
 

3 Jum'at, 
05 - 08  - 2005 SENAM + KKG Permainan bola 

kecil 
SD Palebon  

05 / 06 

Pengawas 
Penjas 

 

Didik 
 

4 Jum'at, 
12 - 08  - 2005 KKG Atletik SD Penggaron 

Lor 02 
Ninok Sugiarti
Amat Sofyan 

 

5 Jum'at, 
19 - 08  - 2005 SENAM + KKG Senam   Mukit Kidul 01 

Pengawas 
Penjas 

Gunawan + 
Dindi P 

6 Jum'at, 
26 - 08  - 2005 KKG Permainan bola 

besar 
SD Islam 
Supriyadi 

Subiyanto 
 

Suratno 
 

7 Jum'at, 
09 - 09  - 2005 SENAM + KKG Senam SD Tlogosari 

Kulon 05 
Sukarno 

 

Maksum 
 

8 Jum'at, 
16 - 09  - 2005 KKG Pembinaan dari 

Dinas 

SD 
Pedurungan 

Kidul 08 

Ka. Dinas / 
Pengawas 
Gunawan + 

Suratno 

9 Jum'at, 
23 - 09  - 2005 SENAM + KKG Senam + Atletik SD Kalicari 

 01 / 02 / 03 
Ninok Sugiarti
Amat Sofyan 

10 Jum'at, 
30 - 09  - 2005 KKG Renang Kolam renang 

Subiyanto 
 
  

11 Jum'at,  
11 - 11  - 2005 SENAM + KKG Senam  

Permainan Plamongan 02 Sukmono 
Didik 

12 Jum'at, 
18 - 11  - 2005 KKG Tray out Kantor Cabang 

Dinas 

Pengawas 
Penjas 

Sukarno

Lanjutan 25 
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13 Jum'at, 
25 - 11  - 2005 SENAM + KKG 

Senam  
Kemala 

Bayangkara 

Gunawan 
Senam Senam 

Alat Dandi 
  

NO HARI / 
TANGGAL 

JENIS 
KEGIATAN MATERI TEMPAT PEMANDU 

KKG 

14 Jum'at, 
02 - 12  - 2005 KKG Permainan Mutkiharjo Kidul 

03 

 
Sunardi 

  

15 Jum'at, 
09 - 12  - 2005 SENAM + KKG Senam Kantor Dinas  

 
Gunawan 

 
 
 
 

Semarang, 3 Agustus 2005 
 

 K e t u a Sekretaris 
 
 
 
 
 
 S  U  K  A  R  N  O  W  A  S  I  T  O,  S.Pd 
 NIP.  131 325 187 NIP.  131 515 021 
 

Mengetahui 
 

 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pengawas Penjaskes  
 Kecamatan Pedurungan TK / SD / SLB 
  
 
 
 
 
 Drs. T A R Y O N O Drs.  TOTO  PURWANTONO 
 NIP.  130 734 360  NIP.  131 632 622 

 


