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SARI 
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Kata Kunci. Persepsi, Kinerja guru, Penjasorkes 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi 
guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SMP se-kecamatan 
Brangsong kabupaten Kendal tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui atau mengungkap persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja 
guru penjasorkes di SMP se-kecamatan Brangsong kabupaten Kendal tahun 2009.       

Popoulasi dalam penelitian ini adalah guru non penjasorkes SMP se-
kecamatan Brangsong kabupaten Kendal tahun 2009 yang berjumlah 127 guru. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan Total Sampling. Peneletian ini 
menggunakan metode survei, alat pengumpulan data menggunakan kuisioner atau 
angket. Analisis data menggunakan statistik deskriptif prosentase. 

Hasil penelitian pada persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 
penjasorkes di SMP se-kecamatan Brangsong kabupaten Kendal tahun 2009 
menunjukkan kriteria baik mencapai 89,42 %. Aspek yang digunakan untuk 
mengungkap persepsi guru non penjsorkes terhadap kinerja guru penjasorkes da 
SMP se-kecamatan Brangsong kabupaten Kendal tahun 2009 meliputi empat 
kompetensi yaitu, kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. 
Hasil penelitian pada masing-masing kompetensi cukup barvariasi. Kompetensi 
kepribadian mendapatkan kategori persepsi baik sebesar (96,26%), kompetensi 
pedagogik mendapatkan kategori persepsi baik sebesar (83,92%), kompetensi 
profesional mendapatkan kategori persepsi baik sebesar (91,01%), dan 
kompetensi sosial mendapatkan kategori persepsi  baik sebesar (84,73%). 
Sehingga secara keseluruhan persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 
penjasorkes di SMP se-kecamatan Brangsong kabupaten Kendal tahun 2009 
termasuk dalam kategori baik.  

Simpulan dari penelitian ini adalah persepsi guru non penjsorkes terhadap 
kinerja guru penjasorkes di SMP se-kecamatan Brangsong kabupaten Kendal 
tahun 2009 menunjukkan hasil yang baik. Tidak ada guru yang menunjukkan 
persepsi yang kurang. Disarankan kepada guru penjasorkes untuk dapat 
meningkatkan kompetensi di bidang pedagogik. Berkaitan dengan kompetensi 
profesional guru penjasorkes perlu meningkatkan kemampuanya dalam bidang 
iptek seperti penggunaan komputer dan internet, sehingga dapat memanfaatkan 
media tersebut sebagai sumber informasi dan media pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Dengan 

demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia 

yang berkualitas dan mampu bersaing, disamping memiliki budi perkerti yang 

luhur dan moral baik. Salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan. 

Peningkatan kualitas pendidikan ditentukan oleh peningkatan proses belajar 

mengajar. Dengan adanya peningkatan proses belajar mengajar dapat meningkat 

pula kualitas lulusannya. Peningkatan kualitas proses pembelajaran ini sangat 

tergantung pada pengelolaan sekolah dan pengajaran/pendekatan yang diterapkan 

guru.    

Pendidikan memiliki peranan yang penting untuk membina manusia, 

karena hanya melalui pemenuhan pendidikanlah akan didapat sumber daya 

manusia yang beroreintasi pada pembangunan. Garis-garis Besar Haluan Negara 

tahun 2004 mengamanatkan bahwa kita perlu meningkatkan kualitas lembaga 

pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk 

mendapatkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi 

perkembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri secara terarah, terpadu 

dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh 
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komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai 

dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.  

Pelaksanan pendidikan jasmani di sekolah  tidak dapat lepas dari sosok 

seorang guru. Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 

yang potensial di bidang pembangunan (Sardiman, 2003:125). Guru memiliki 

kedudukan yang sangat penting dan tanggung jawab yang sangat besar dalam 

menangani berhasil atau tidaknya program pendidikan. Tugas guru sebagai profesi 

meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan-keterampilan pada siswa. Guru yang seperti itu yang bisa dijadikan 

teladan bagi semuanya. 

 Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup aktif, sikap sportif, dan 

kecerdasan emosi (Depdiknas, 2003:3). Pendidikan Jasmani pada dasarnya 

merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dijadikan sebagai media 

untuk mencapai perkembangan individu secara menyeluruh (Adang Suherman 

,2000:1). Pelaksanaan pendidikan jasmani sendiri tidak dapat lepas dari sosok 

seorang guru. Motivasi merupakan suatu bentuk dorongan yang membuat 

seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan yang dikehendaki atau 

untuk mendapat kepuasan darinya, persepsi dimulai dari pengamatan dan 
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penangkapan mengenal obyek-obyek dan fakta-fakta melalui pengamatan panca 

indera, selanjutnya dengan adanya persepsi yang baik dari guru lain terhadap 

kinerja guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, diharapkan guru dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam pembelajaran. Selain itu fasilitas juga sangat 

berperan dalam tujuan proses pembelajaran, dengan adanya proses yang memadai 

maka seorang guru lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan juga akan berjalan dengan lancar. 

Akhir-akhir ini berkembang asumsi masyarakat bahwa kinerja guru 

penjasorkes rendah dan khususnya di kecamatan Brangsong kabupaten Kendal. 

Seiring dengan itu banyak dinyatakan beberapa praktisi bahwa guru pendidikan 

jasmani secara umum belum menunjukkan profesionalnya. Hal itu dapat diberikan 

beberapa contoh yaitu: guru mengajar hanya duduk di pinggir lapangan, 

sedangkan siswa suruh latihan sendiri tanpa ada motivasi, penghargaan, dan 

perhatian yang serius. Contoh yang lain guru mengajar hanya secara tradisional 

yaitu tanpa menggunakan media dan metode yang sesuai dengan yang seharusnya. 

Salah satu masalah utama dalam pendidikan jasmani di Indonesia, hingga 

dewasa ini, ialah belum efektifnya pengajaran pendidikan jasmani di sekolah-

sekolah. Kondisi kualitas pengajaran pendidikan jasmani yang memprihatinkan di 

sekolah dasar, sekolah lanjutan dan bahkan perguruan tinggi telah dikemukakan 

dan ditelaah dalam berbagai forum oleh beberapa pengamat pendidikan jasmani 

dan olahraga (Cholik Mutohir, 1990). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya ialah terbatasnya kemampuan  guru pendidikan jasmani dan 
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terbatasnya sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung proses pengajaran 

pendidikan jasmani (Cholik Mutohir, 1990).   

Kualitas guru pendidikan jasmani yang ada pada sekolah dasar dan 

lanjutan pada umumnya kurang memadai. Mereka kurang mampu dalam 

melaksanakan profesinya secara kompeten. Mereka belum berhasil melaksanakan 

tanggung jawabnya untuk mendidik siswa secara sistematik melalui pendidikan 

jasmani. Tampak pendidikan jasmani belum berhasil mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan anak secara menyeluruh baik fisik. Mental maupun 

intelektual. Hal ini benar mengingat bahwa kebanyakan guru pendidikan jasmani 

di sekolah dasar adalah bukan guru khusus yang secara normal mempunyai 

kompetensi dan pengalaman yang terbatas dalam bidang pendidikan jasmani. 

Mereka kebanyakan adalah guru kelas yang harus mampu mengajar berbagai mata 

pelajaran yang salah satunya adalah pendidikan jasmani. 

Kabupaten Kendal adalah Kabupaten yang terletak di daerah pantai utara 

pulau jawa, yang di sebelah utara berbatasan dengan pantai utara jawa, sebelah 

timur berbatasan  dengan Ibu kota Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, dan sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Batang. Mata pencaharian penduduknya petani, nelayan, 

pedagang, buruh, guru, karyawan dan pegawai negeri sipil. Pemerintah Kabupaten 

Kendal juga memperhatikan dunia pendidikan dengan ikut mensukseskan 

program wajib belajar 9 tahun. 
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Kecamatan Brangsong merupakan Kecamatan yang berada di pinggiran 

kota Kendal yang terletak di sebelah timur Kota Kendal dan sebagian mata 

pencaharian penduduknya adalah Petani, pedagang dan pegawai negeri sipil. Di 

Kecamatan Brangsong terdapat dua Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu 

SMP Negeri 1 Brangsong yang terletak di pinggir jalan raya dan SMP Negeri 2 

Brangsong yang letaknya berada 2 km ke arah selatan dari jalan raya pantura., 

serta tiga Sekolah Menengah Pertama Swasta yaitu SMP PGRI 14 Brangsong 

yang terletak 500 meter di sebelah barat SMP Negeri 1 Brangsong, SMP PGRI 16 

Brangsong yang terletak 400 meter di sebelah barat SMP Negeri 2 Brangsong  

dan SMP NU 07 Brangsong terletak 5 km dari jalan raya pantura. Berdasarkan 

hasil observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 

Februari 2009 yang dilakukan di SMP Se – Kecamatan Brangsong yaitu SMP 

Negeri 1 Brangsong, SMP Negeri 2 Brangsong, SMP PGRI 14 Brangsong, SMP 

PGRI 16 Brangsong, SMP NU 07 Brangsong diperoleh responden sebanyak 30 

Guru non Penjasorkes yang menggunakan metode pengisian angket atau kuisioner 

dengan menjawab sebanyak 3 pertanyaan, sehingga diperoleh  data sebagai 

berikut :  

Tabel 1. 

Pendapat guru non penjasorkes tentang kinerja guru penjasorkes di sekolah : 
No          Kategori           Frekuensi          prosentase 

1. Baik 25 83,34% 

2. Sedang 4 13,33% 

3. Kurang Baik 1   3,33% 
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Jumlah 30 100% 

 

 Berdasarkan data tabel di atas pendapat guru non penjasorkes terhadap 

kinerja guru penjasorkes di sekolah yang menyatakan baik sebesar 83,34% , yang 

menyatakan sedang sebesar 13,33%, dan yang menyatakan kurang baik sebesar 

3,33%.  

Tabel 2. 
 

Pendapat guru non penjasorkes mengenai penting tidaknya mata pelajaran 
penjasorkes diajarkan di sekolah : 

No          Kategori           Frekuensi          prosentase 

1. Penting 30 100% 

2. Tidak Penting 0     0% 

Jumlah 30 100% 

 

Berdasarkan data tabel di atas pendapat guru non penjasorkes terhadap 

penting tidaknya mata pelajaran penjasorkes diajarkan di sekolah yang 

menyatakan penting sebesar 100%, dan yang menyatakan tidak penting sebesar 

0%. 

Tabel 3. 
 

Pendapat guru non penjasorkes terhadap profesionalisme guru  
penjasorkes di sekolah : 

No          Kategori           Frekuensi          prosentase 

1. Sudah Profesional 22 73,33% 

2. Belum Profesional 8 26,67% 
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Jumlah 30 100% 

 
Berdasarkan data tabel di atas pendapat guru non penjasorkes terhadap 

profesionalisme guru penjasorkes di sekolah yang menyatakan sudah profesional 

sebesar 73,33%, sedangkan yang menyatakan belum profesional sebesar 26,67%.   

Berdasarkan dari data ketiga tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar guru non penjasorkes berpendapat bahwa kinerja guru penjasorkes 

di sekolah baik dan ada beberapa guru yang menyatakan sedang dan kurang baik 

terhadap kinerja guru penjasorkes di sekolah. Untuk penting tidaknya mata 

pelajaran penjasorkes diajarkan di sekolah seluruh responden menyatakan mata 

pelajaran penjasorkes penting diajarkan di sekolah. Sedangkan untuk kategori 

keprofesionalitasan sebagian besar  responden menyatakan sudah professional dan 

ada beberapa responden yang menyatakan belum professional. Dari uraian 

kesimpulan di atas, maka munculah suatu pertanyaan bagaimanakah kinerja guru 

penjasorkes di sekolah ? 

Atas dasar pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian tentang kinerja yang dilakukan oleh guru Penjasorkes di sekolah 

sehingga di angkat judul : "Survei Persepsi Guru Non Penjasorkes terhadap 

Kinerja Guru Penjasorkes di SMP Se – Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 

Tahun 2009. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjabaran mengenai latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Persepsi 
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Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2009”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  yang ada, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru non 

penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal Tahun 2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi 

ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti untuk memperjelas batas-batasan 

istilah  dan untuk menghindari kesalahan penafsiran judul skripsi ini, serta untuk 

memudahkan dalam mengungkap isi dan makna serta sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan penelitian. Beberapa  istilah yang perlu ditegaskan antara lain: 

 

1.4.1 Survei 

Survei adalah teknik riset yang bertugas untuk mengadakan pemeriksaan 

penyelidikan peninjauan (Poerwadarminta, 1976:603). Pendapat tersebut 

diperkuat oleh pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan survei adalah suatu 

pengambilan data dengan cara mengecek hal atau sesuatu di lapangan (Arikunto, 

1998:152). Jadi dapat disimpulkan bahwa survei dalam penilitian ini adalah cara 

yang dilakukan oleh peneliti untuk mengambil data di lapangan dengan angket. 

1.4.2 Persepsi 
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Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau 

disebut juga dengan proses sensoris, namun proses itu tidak berhenti begitu saja, 

melainkan stimulus diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. 

Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses 

penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi (Bimo walgito, 

2003:88) 

1.4.3 Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas 

pembelajaran sebaik –baiknya dalam perencanaan progam pengajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. 

1.4.4 Penjasorkes 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran yang 

merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses 

pembelajaranya mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat 

menuju pada pertumbuhan dengan pengembangan jasmani, mental, sosial dan 

emosional yang selaras,serasi dan seimbang(Depdiknas, 2003:1) 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat penelitian ini adalah :  

1) Bagi pihak sekolah, informasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam mengambil langkah-langkah melaksanakan kinerja 

pembelajaran guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

2) Memberikan informasi terhadap guru dalam peningkatan pengetahuan dan 

profesionalitas untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

3) Dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan untuk prodi PJKR 

tentang kekurangan dan kelebihan kinerja pembelajaran guru Penjasorkes di 

sekolah. 

4) Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut yang mempunyai 

relefansinya. 

5) Berguna bagi pembaca yaitu dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam peningkatan kinerja guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. 

Dan sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana kependidikan. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan diuraikan teori – teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti meliputi : 

2.1   Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Kehidupan setiap individu tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak 

itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai 

saat ini pula individu menerima langsung stimulus dari luar dirinya, dan ia 

berkaitan dengan persepsi. 

Persepsi dapat diartikan sebagai penafsiran atau menafsirkan stimulus 

yang telah ada di dalam otak. Filosofi Immanuel kant dalam M.Dimyati Mahmud 

(1989:43),bahwa persepsi itu merupakan pengertian kita tentang situasi sekarang 

dalam artian pengalaman-pengalamn kita yang telah lalu. Irwanto dkk (1997:71) 

”proses diterimanya rangsang (obyek, kualitas, hubungan antara gejala, maupun 

peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti disebut persepsi”. 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses 

penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat indera atau disebut juga dengan proses sensoris, namun proses itu tidak 

berhenti begitu saja, melainkan stimulus diteruskan dan proses selanjutnya 

merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari 

proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari 

proses persepsi (Bimo walgito, 2003:88) 
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Menurut Maskowitz dan Orgel (dalam Bimo Walgito, 2003:88), persepsi 

merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus yang 

diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated 

dalam  diri individu. Karena itu, dalam penginderaan orang akan mengkaitkan 

stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan mengkaitkan dengan objek 

(Branca, dalam Bimo Walgito, 2003:88). 

Persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam individu, maka apa 

yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan 

berpikir, pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama, maka dalam 

mempersepsi suatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu 

satu dengan individu yang lain. Persepsi itu bersifat individual (Davidoff, dalam 

Bimo Walgito, 2003:89). 

Batasan persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses aktivitas kejiwaan seseorang 

dalam upaya mengenali dan memahami suatu objek tertentu berdasarkan stimulus 

yang ditangkap oleh panca indera, seseorang turut menentukan bentuk, sifat dan 

intensitas peranya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada kecenderungan 

perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menanggapi rangsangan banyak 

diwarnai oleh persepsinya atas rangsangan tersebut. Dengan demikian 

berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa timbulnya suatu persepsi 

seseorang dengan yang lain akan berbeda-beda tentang kinerja guru penjasorkes. 
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Perbedaan persepsi individu satu dengan individu yang lain dapat 

disebabkan oleh hal-hal seperti di bawah ini : 

1) Perhatian, biasanya individu tidak menanggap seluruh rangsangan yang ada 

disekitarnya sekaligus, tetapi memfokuskan perhatiannya pada satu atau dua 

objek saja. Perbedaan fokus antara satu dengan yang lain menyebabkan 

perbedaan persepsi antara mereka. 

2) Set, adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul. 

3) Kebutuhan, merupakan kebutuhan-kebutuhan sesaat yang menetapkan pada 

diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian 

kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan pula perbedaan persepsi. 

4) Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula dalam 

persepsi. 

5) Ciri kepribadian seseorang berpengaruh terhadap persepsi.  

Kelima faktor tersebut di atas merupakan ukuran di dalam persepsi 

masing-masing individu terhadap objek yang diamati. 

 

2.1.2  Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut, objek 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reesptor. Proses 

stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. 

Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, 

proses ini disebut sebagai proses fisiologi. Kemudian terjadilah proses di otak 

sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, 

dan diraba. 
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Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tahap terakhir dari proses 

persepsi adalah individu menyadari tentang apa yang dilihat, didengar, dan diraba, 

yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses 

terakhir dari persepsi. Reseptor sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh 

individu dalam berbagai macam bentuk (Bimo Walgito, 2003:90). 

Dalam proses persepsi, pelu adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu 

tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai 

macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan yang disekitarnya. Namun 

demikian, tidak semua stimulus mendapat respon individu untuk dipersepsi. 

Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu 

tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. 

Secara sistematis proses persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 
Proses terjadinya persepsi 

Sumber: Bimo Walgito (2003:89) 
 

Keterangan: 
St : Stimulus ( faktor luar) 
Fi : Faktor internal 
Sp : Struktur pribadi (organisme) 

Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima 

bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua 

St        St   St 
 
 
 
 
 
      Respon 
 
 
 
 

Fi    Fi Fi

        
        Sp 



15 
 

 

stimulus akan diperhatin atau akan diberi respon. Individu mengadakan seleksi 

terhadap stimulus yang mengenainya, dan disini berperanya perhatian. Sebagai 

akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima individu, individu menyadari 

dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut. 

 

2.1.3  Faktor – faktor Yang Mempengarui Persepsi 

Timbulnya persepsi dimulai dari tahap penerimaan rangsangan dari luar 

maupun dari dalam individu. Menurut Bimo Walgito (2003:89), terdapat beberapa 

faktor yang berperan dalam persepsi, yaitu: 

2.1.3.1 Objek yang di persepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus 

dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari 

dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima 

yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar 

individu. 

2.1.3.2 Alat indera, syaraf, pusat dan susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu 

juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang 

diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 
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2.1.3.3 Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, 

yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka 

mengadakan perseosi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. 

 

2.1.4  Prinsip – prinsip terjadinya Persepsi 

Prinsip-prinsip dalam persepsi seperti dikemukakan oleh Slameto 

(2003:103), adalah sebagai berikut : 

2.1.4.1 Persepsi itu relatif 

Individu bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu persis 

seperti keadaan sebenarnya. Dalam hubungannya dengan kerelatifan persepsi ini, 

dampak pertama dari suatu peubahan rangsangan dirasakan lebih besar daripada 

rangsangan yang datang kemudian. 

2.1.4.2 Persepsi itu selektif 

Individu hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak rangsangan 

yang ada disekitarnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan yang 

diterima akan tergantung pada apa yang pernah dipelajari, apa yang pada suatu 

saat menarik perhatiannya, dan kearah mana persepsi itu mempunyai 

kecenderungan. Ini berarti juga bahwa ada keterbatasan dalam kemampuan 

seseorang untuk menerima rangsangan. 

2.1.4.3 Persepsi itu mempunyai tatanan 
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Individu menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan, ia akan 

menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika 

rangsangan yang akan datang tidak lengkap, ia akan melengkapinya sendiri 

sehingga hubungan itu menjadi jelas. 

2.1.4.4 Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan 

Harapan dan kesiapan penerima rangsangan akan menentukan rangsangan mana 

yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana rangsangan yang dipilih 

itu akan ditata dan demikian pula bagaimana rangsangan itu akan 

diinterpretasikan. 

2.1.4.5 Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi 

orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. 

Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaaan 

individual, perbedaan kepribadian, perbedaan dalam sikap atau motivasi. 

 

2.2  Kinerja  

“Kinerja  adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. Bernandin dan Russel dalam Gomes (1997:135) “ 

memberikan batasan kinerja adalah sebagai hasil catatan dalam hasil kerja yang 

dihasilkan dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode tertentu”. 

Kinerja menurut Milkovich dan Boudreu dalam Diah Zuhrianah, 

(2001:17) mengatakan bahwa “ kinerja pegawai adalah tingkatan dimana prestasi 

kerja pegawai disyaratkan”. 
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Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) “Kinerja seseorang 

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai 

dari hasil kerjanya”. Kinerja merefleksikan seberapa baiknya seorang individu 

memenuhi prasyarat-prasyarat dari sebuah pekerjaan itu. Dalam hal ini adalah 

kinerja yang mengacu pada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh guru. Kinerja 

yang berkaitan dengan tugas-tugas guru itu menuju kepada kompetensi guru yang 

harus dlaksanakan oleh guru tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar 

yang dikehendaki. Tujuan belajar mengubah tingkah laku siswanya, dari tidak 

berpengetahuan menjadi berpengetahuan, dari tidak mempunyai keterampilan 

menjadi terampil(dalam memecahkan masalah).  

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

merupakan hasil kerja tersebut memiliki ukuran atau prasyarat tertentu dan 

mencakup dimensi yang cukup luas dalam arti bahwa penilaian tetap 

mempertimbangkan berbaga situasi dan kondisi yang mempengaruhi hasil kerja 

tersebut. 

 

2.2.1  Pengertian Kinerja Guru 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada 

bagaimana para personel dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam organisasi sekolah berhasil 

tidaknya tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru, karena tugas 

utama guru adalah mengelola kegiatan belajar mengajar. Berkenaan dengan 
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kinerja guru sebagai pengajar, menurut Uzer Usman (2005:16), mencakup aspek 

kemampuan personel, kemampuan professional, dan kemampuan sosial. 

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, kinerja adalah suatu hasil 

atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh pekerja dalam bidang pekerjannya, 

menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu dan di 

evaluasi oleh orang-orang tertentu. 

Kinerja guru atau prestasi guru merupakan hasil yang dicapai oleh guru 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

pada kecakapan, kemudian pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan 

waktu. Kinerja guru akan baik jika guru telah melaksanakan unsur-unsur yang 

terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar. Kinerja 

seorang guru dilihat dari sejauh mana guru tersebut melaksanakan tugasnya 

dengan tertib dan bertanggung jawab, kemampuan menggerakkan dan memotivasi 

siswa untuk belajar dan kerjasama dengan guru lain. 

Kinerja guru sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan oleh 

guru pada waktu memberikan pelajaran kepada siswanya. Dalam penelitian ini, 

kinerja guru dalam proses mengajar adalah hasil kerja atau prestasi kerja yang 

dicapai oleh seorang guru berdasarkan kemampuannya mengelola kegiatan belajar 

mengajar dari mulai membuka pelajaran sampai menutup pelajaran. Kinerja guru 

sebenarnya tidak hanya dalam proses belajar mengajar, tetapi lebih luas lagi 

mencakup hak dan wewenang guru yang dimiliki. Namun demikian proses belajar 

mengajar dipandang sebagai sebuah posisi dimana muara segala kinerja guru 

tertampung didalamnya. 
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2.2.2  Penilaian Kinerja 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas karena 

merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas organisasi yang tinggi. Untuk mengetahui apakah tugas, tanggung 

jawab dan wewenang guru sudah dilaksanakan atau belum maka perlu adanya 

penilaian objektif terhadap kinerja. Penilaian pelaksanaan pekerjaan ini adalah 

suatu proses yang dipergunakan oleh organisasi untuk menilai pelaksanaan 

pekerjaan pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya mengadakan 

penilaian terhadap kinerja organisasi merupakan hal yang penting. Berbicara 

tentang kinerja guru erat kaitannya dengan standar kinerja yang dijadikan ukuran 

untuk mengadakan pertanggungjawaban. Penilaian kinerja bermanfaat untuk 

mengetahui perkembangan dan kemajuan organisasi sesuai dengan standar yang 

dibakukan dan sekaligus sebagai umpan balik bagi pekerja sendiri untuk dapat 

mengetahui kelemahan, kekurangannya sehingga dapat memperbaiki diri dan 

meningkatkan kinerjanya. 

 

2.2.3  Kompetensi Guru 

Profesi guru adalah sebuah pernyataan bahwa seseorang melakukan 

tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu guru sebagai profesi 

mempunyai tanggung jawab yang multidimensional. Atas dasar tanggungjawab 

itu maka tingkat komitmen dan kepedulian terhadap tugas pokok harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanggungjawab dalam mengajar, 

membimbing, dan melatih serta mendidik mereka yang dipertanggungjawabkan. 
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Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekoalah, antara guru pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan dan guru bidang studi yang lain membutuhkan 

kompetensi (kemampuan) dasar yang hampir sama. Seorang guru yang 

melaksanakan tugasnya disekolah harus memiliki kemampuan dasar yang dikenai 

dengan istilah sepuluh kompetensi dasar, dan oleh Sunaryo (1989:xiii) “sepuluh 

kompetensi tersebut adalah 1) menguasai bahan pelajaran sekolah, 2) menguasai 

proses belajar mengajar, 3) menguasai pengelolaan kelas, 4) menguasai 

penggunaan media dan sumber, 5) menguasai dasar-dasar kependidikan, 6) dapat 

mengelola interaksi kelas, 7) dapat mengevaluasi hasil belajar siswa, 8) 

memahami fungsi bimbingan dan penyuluhan, 9) memahami dan menguasai 

administrasi sekolah, 10) memahami prinsip-prinsip dan dapat menafsirkan hasil 

penelitian kependidikan”. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 Tanggal 4 Mei 

Tahun 2007, mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

mencakup empat Kompetensi utama yakni Kompetensi Kepribadian, Pedagogik, 

Profesional, dan Sosial: 

 

2.2.3.1 Kompetensi kepribadian 

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

Nasional Indonesia. 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlaq mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat. 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa. 
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4) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru, dan rasa peracaya diri. 

5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

 

2.2.3.2 Kompetensi pedagogik 

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang 

diampu. 

4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

potensi yang dimiliki. 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

2.2.3.3 Kompetensi Profesional 

1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. 
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3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

 

2.2.3.4 Kompetensi Sosial 

1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, 

dan status sosial ekonomi. 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 

3) Beradaptasi di tempat bertugas diseluruh Wilayah Republik Indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya. 

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan atau bentuk lain. 

 

2.3  Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada dasarnya adalah proses 

pendidikan melalu aktivitas jasmani dan proses pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani (Adang Suherman,2000:23). Pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan menurut Soepartono (2000:1) merupakan pendidikan yang 

menggunakan aktivitas fisik sebagai media utama untuk mencapai tujuan. Bentuk-

bentuk aktivitas yang digunakan oleh anak sekolah adalah bentuk gerak olahraga 
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sehingga kurikulum penjasorkes di sekolah diajarkan menurut cabang-cabang 

olahraga. 

Menurut kurikulum SMA 2003 (Depdiknas,2003:2) adalah “proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara 

sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara 

organik, neuromusculer, perceptual, kognitif, dan emosional, dalam rangka sistem 

pendidikan nasional”. 

Seperti kegiatan pendidikan lainya, pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai perkembangan total dari 

peserta didik yang mencakup bukan saja perkembangan fisik, intelegensi, emosi, 

dan sosial, akan tetapi menyangkut juga aspek moral dan spiritual, karena di 

dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sangat memperhatikan 

landasan-landasan kesehatan dan kematangan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan mengenai konsep-

konsep pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dalam pelaksanaannya memiliki 

tujuan dan fungsi menumbuhkembangkan siswa dari aspek organik,  

neuromusculer, perceptual, kognitif, emosional, fisik, dan merupakan suatu proses 

gerak manusia yang menuju pada perkembangan pola-pola perilaku manusia. 

Menurut Rusli Luthan dan Soepartono {2000:200}, pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan melalui 

aktifitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, 

neuromuscular, intelektual dan emosional. 
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Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran yang 

merupakan bagian pendidikan keseluruhan yang dalam proses pembelajarannya 

mengutamakan aktifitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat menuju pada 

pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental sosial dan emosional yang 

selaras, serasi dan seimbang {Depdiknas, Suplemen GBPP: tahun 2003}. 

Pendidikan olahraga dan kesehatan adalah upaya pendidikan yang diluar 

sekolah {masyarakat, klinik atau lingkungan}. Dengan kata lain pendidikan 

kesehatan adalah segala bentuk upaya sengaja dan berencana yang mencakup 

kombinasi metode untuk memfasilitaskan perilaku untuk beradaptasi yang 

kondusif bagi kesehatan {Depdiknas, 2003:16}. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. 

Dalam usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran tersebut dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam suatu penelitian ilmiah selalu berdasarkan metode 

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. Penelitian ilmiah juga 

merupakan penyelidikan yang sisitematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang 

fenomena – fenomena alami dengan dipandu oleh teori – teori dan hipotesis – 

hipotesis mengenai hubungan yang dikira terdapat antara fenomena – fenomena 

itu.  

Dapat disimpulkan bahwa  yang dimaksud dengan metodologi penelitian 

adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara melaksanakan 

penelitian yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. 

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang terorganisir terhadap suatu 

pengetahuan baru. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

 

3.1  Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah seluruh objek atau penduduk yang dimaksud untuk 

diteliti. Populasi yang dibatasi sebagai jumlah penduduk atau areal individu yang 

paling sedikit mempunyai sifat sama  (Sutrisno Hadi,1995 :220)  
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan 

guru non Penjasorkes yang ada di SMP Se-Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal, yang berjumlah 5 sekolahan, dengan jumlah guru bukan penjasorkes 

sebanyak 127 orang. 

Tabel 4. 

Daftar Jumlah Guru SMP se-kecamatan Brangsong kabupaten Kendal. 
No Nama Sekolah Jumlah 

Guru  
guru penjasorkes / 
keterangan lulusan 

guru non 
penjasorkes 

1 SMP N 01 Brangsong 47 2 / Keolahragaan 45 
2 SMP N 02 Brangsong 34 2 / Keolahragaan 32 
3 SMP PGRI 14 Brangsong 8 1 / Non keolahragaan 7 
4 SMP PGRI 16 Brangsong 26 1 / Non Keolahragaan 25 
5 SMP NU 07 Brangsong 19 1 / Non Keolahragaan 18 
 Jumlah 134 7 127 

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil polulasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 1998 :117). Teknik sampling yang digunakan  dalam penelitian ini 

adalah total sampling. Dari keseluruhan jumlah Guru Non Penjas yang ada di 

SMP Se-Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, digunakan sebagai sampel 

penelitian yang berjumlah sebanyak 127 orang. 

3.1.3 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah obyek penelitian yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006: 118). Variabel dalam penelitian ini 

adalah : Persepsi guru non Penjasorkes SMP se-Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal terhadap kinerja guru Penjasorkes. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1 Metode Kuesioner atau Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006: 225). 

Kuesioner atau angket digunakan untuk mencari data tentang persepsi guru non 

penjas terhadap kompetensi guru penjas di sekolah. 

3.2.2 Metode Observasi 

Metode Observasi adalah metode pengamatan langsung (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 229).  Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan melakukan observasi awal dengan menyebarkan kuesioner kepada guru 

non penjasorkes dan mengawasi saat pengisiannya. 

3.2.3 Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006, 231) metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 

Studi dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari catatan mengenai 

kompetensi guru penjas. Selain itu, sebagai bukti peneliti mengambil gambar 

kegiatan pengisian kuesioner / angket oleh guru non penjas dalam bentuk foto.  
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3.2.4 Persiapan Penelitian 

3.2.4.1 Perijinan Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan mengurus perijinan di instansi, dalam hal ini 

diperlukan surat ijin dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang sebagai pengantar untuk mengadakan penelitian dan surat ijin 

penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Kendal yang kemudian membuat surat terusan kepada Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal dan selanjutnya 

dibuatkan surat tembusan kepada DIKPORA ( Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga ) Kabupaten Kendal, kemudian dari DIKPORA mengeluarkan surat 

rekomendasi/tembusan kepada sekolah-sekolah di SMP se- Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal.  

3.2.4.2 Persiapan Angket Penelitian 

Langkah awal dalam penyusunan angket yaitu membuat kisi-kisi angket 

yang nantinya dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan, sebelum diuji cobakan 

angket dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.  

3.2.4.3 Uji Coba Angket 

Angket merupakan alat ukur sebelum dipergunakan untuk penelitian yang 

sesungguhnya, terlebih dahulu diujicobakan sebagai syarat supaya diperoleh alat 

ukur yang valid dan reliabilitas sehingga hasil pengukuran tersebut dapat 

dipercaya. Dalam penelitian ini tidak ada uji coba angket karena angket telah diuji 

cobakan oleh pihak jurusan PJKR FIK. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya akan lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah. 

(Suharsimi Arikunto, 2006:151) 

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh instrumen yang dipakai, 

sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji 

hipotesis diperoleh melalui instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-

betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga data empiris dapat diperoleh 

sebagaimana adanya. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kuesioner 

yang dibagikan kepada guru non bidang studi pendidikan jasmani olahraga 

kesehatan yang mengajar di SMP se-Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. 

 

Tabel : 5. 
Kisi-kisi kuesioner 

Persepsi guru bidang studi non-penjasorkes terhadap kinerja 
Guru penjasorkes 

Kompetensi kepribadian sebagai pendidik 
 

Kompetensi INDIKATOR PERTANYAAN 
A. Memiliki 
    
kepribadian 
    sebagai 
    pendidik 
  
  
  

1. Memiliki 
kepribadian 
    mantap dan 
stabil 
  
  

1. Apakah beliau guru yang disiplin 
? 
2. Apakah beliau seorang yang 
senantiasa  
    bertindak sesuai dengan 
norma,tata       tertib 
    dan komitmen yang telah 
disepakati 
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2. Memiliki 
kepribadian 
   dewasa 
  
  

3. Apakah selama berada di 
lingkungan  
    sekolah beliau sopan dalam 
bertutur ? 
4. Apakah selama berada 
dilingkungan 
    sekolah beliau berperilaku sopan 
? 

3. Memiliki 
kepribadian 
    arif 
  
  

5. Apakah selama menjalankan 
perannya 
    sebagai guru, guru Penjasorkes 
di sekolah 
    Ibu/Bapak berpenampilan tepat 
sesuai  
    situasi dan kondisi ? 

4. Memiliki 
kepribadian 
   yang berwibawa 
  

6. Apakah beliau disegani oleh 
peserta didik ? 
7. Apakah beliau memiliki wibawa 
sebagai 
    seorang pendidik ? 

5. Memiliki ahklak 
   mulia dan dapat 
   menjadi teladan 

8. Apakah beliu menunjukkan 
komitmen  
    sebagai umat beragama ? 
  

 
 

Tabel : 6.  
Kisi-kisi kuesioner 

Persepsi guru bidang studi non-penjasorkes terhadap kinerja 
Guru penjasorkes 

Kompetensi pedagogik sebagai pendidik 
 
KOMPETENSI INDIKATOR PERTANYAAN 

B. Memiliki 1. Memahami 
peserta  
   Didik 

15. Apakah beliau membuka diri 
untuk 

Kompetensi 
    pedagogik 

 menjalin keakraban dengan 
peserta didik ? 

 

10. Apakah beliau pernah 
memberikan 

  
  
  
  
  
  
  

     hukuman fisik pada peserta 
didik ? 

2. Merancang 
    Pembelajaran 

12. Apakah beliau melaksanakan 
kewajiban  
     dalam menyusun dan 
mengembangkan 

       silabus dan RPP ? 
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13. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah 
     beliau memiliki inisiatif untuk 
merancang 
     dalam menyusun dan 
mengembangkan media/ 
     sarana belajar sederhana untuk 
kepentingan 
    proses belajar mengajar ? 

3. Melaksanakan  
 9. Apakah peserta didik di sekolah 
Ibu/Bapak 

   Pembelajaran 
     tampak bersemangat saat 
mengikuti  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     proses pembelajaran penjas ? 
11. Apakah pembelajaran Penjas 
yang beliau  
     selenggarakan diminati oleh 
peserta didik ? 

4. Evalusi hasil 
belajar 
  
  

14. Apakah beliau tepat waktu 
dalam 
     menyelenggarakan dan 
menyerahkan hasil 
     evaluasi belajar ? 

5. Mengembangkan
    peserta didik 
  

16. Apakah beliau mampu 
bertindak bijaksana 
     dan mendidik dalam mengatasi 
kenakalan  
     peserta didik ?  

Tabel : 7. 
 

Kisi-kisi kuesioner 
Persepsi guru bidang studi non-penjasorkes terhadap kinerja 

Guru penjasorkes 
Kompetensi  profesional  sebagai pendidik 

 
Kompetensi INDIKATOR PERTANYAAN 

C. Memiliki 
    
kompetensi 
    
profesional 
    sebagai 
    pendidik  

1.  Menguasai 
bidang 
    studi secara luas 
    dan mendalam 
  
  

17. Apakah beliau tampak terampil 
dalam  
     memberi contoh gerak 
     dalam proses pembelajaran 
pendidik jasmani ? 
18. Apakah Ibu/Bapak prnah 
menyaksikan beliau,
      memainkan salah satu cabang 
olah raga ? 
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19. Sejauh yang pernah Ibu/Bapak 
saksikan, 
     apakah beliau mengajarkan 
lebih dari 2 jenis 
     cabang olah raga ? 
20. Apakah beliau membina salah 
satu cabang 

olah raga, melalui 
ekstrakulikuler atauklubatau  

      kegiatan pengembangan diri ? 
21. Apakah sekolah Ibu/Bapak rutin
      menyelenggarakan 
pertandingan atau  
      perlombaan olah raga antar 
kelas ? 
22. Apakah beliau terlihat aktif 
dalam 
      penyelenggaraan pertandingan 
/ perlombaan 
      olah raga di sekolah ? 
23. Apakah sekolah Ibu / Bapak 
pernah 
       mengikuti pertandingan atau 
perlombaan  
       olah raga antara sekolah ? 
24. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah beliau 
       mampu mengoperasikan 
komputer ? 
25. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah 
       beliau mengenal internet ? 
26. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah beliau 
      aktif dalam kegiatan MGMP 
Penjas ? 
27. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah 
   di luar jam kerja beliau masih aktif 
berolahraga ? 

 
Tabel : 8.  
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Kisi-kisi kuesioner 
Persepsi guru bidang studi non-penjasorkes terhadap kinerja 

Guru penjasorkes 
Kompetensi sosial sebagai pendidik 

 
Kompetensi INDIKATOR PERTANYAAN 

D.  Memiliki 1.  Berkomunikasi 
28. Apakah beliau dapat 
bersosialisasi dengan 

     
kompetensi 
     sosial 
     sebagai 
     pendidik 

    secara efektif 
  
  
  
  

     baik di lingkungan sekolah ? 
29. Apakah dapat bekerjasama 
dengan baik  
     dengan teman sejawat ? 
30. Apakah beliau dapat 
mengkomunikasikan ide / 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     buah pikirannya dengan kalimat 
yang jelas ? 

2. Bergaul 
secaraefektif 

31. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui 
apakah beliau 

  
  
  
  
  
  
  
  

     pernah memiliki permasalahan 
dngan orangtua 
     peserta didik, terkait dengan 
kedudukannya  
     sebagai guru ? 
32. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah beliau  
     pernah memiliki permasalahan 
dengan  
     masyarakat sekitar sekolah, 
terkait dengan  
     kedudukannya sebagai guru ? 
33.Apakah guru Penjasorkes di 
sekolah ibu/bapak  

  
     terlibat aktif dalam kegiatan 
sosial di sekolah 

 

 

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.4.2.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006: 168). Suatu instrumen 
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dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud. Untuk mengukur validitas digunakan rumus korelasi Product moment 

yang dikemukakan oleh pearson sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

rxy  = koefesien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X = nilai faktor tertentu 

Y = nilai faktor total 

N = jumlah responden 

Suatu butir angket dinyatakan valid apabila memiliki harga pada taraf  

signifikansi 5%, apabila butir soal memiliki koefisien r xy > r tabel, maka butir 

soal tersebut dinyatakan valid. 

Suatu butir angket dinyatakan valid apabila memiliki harga pada taraf 

signifikasi 5%.. Kriteria valid yang digunakan rxy>rtabel pada taraf signifikan 5% 

dengan N = 30 yaitu 0,361 (Suharsimi Arikunto, 2006:359). Karena rxy>rtabel maka 

angket no.1 tersebut valid. Apabila butir soal memiliki koefisien rxy>rtabel, maka 

butir soal tersebut dikatakan valid. Berdasarkan analisis validitas hasil uji coba 
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instrumen angket diketahui dari 33 soal dinyatakan valid semua dikarenakan hasil 

dari rxy  soal nomer 1 – 33  lebih besar dari rtabel yaitu 0,361. 

3.4.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2006: 178). Dalam penelitian ini untuk 

mencari realibilitas, alat ukur digunakan teknik dengan menggunakan rumus 

alpha. 
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Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butur pertanyaan 

∑σ
b

2 : jumlah varian butir 

σt
2 : varians skor total 
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrument 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb² = jumlah varian butir 

2
tσ  = varian skor total 

Apabila r11 >  r tabel maka angket tersebut reliable 
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Karena r11 pada angket tersebut = 0,918 dan lebih besar dari r tabel  yaitu 0,6 

maka dapat disimpulkan bahwa angka tersebut reliable. Karena r11 mendekati 

angka sempurna yaitu 1,00 maka angket tersebut reliable pada tinggat yang tinngi. 

1) Varians total 

( ) ( )

N
N
Y

Y
t

∑ ∑−
=

2
2

2σ  

Keterangan : 

Σ  = varians tiap butir   

X  = jumlah skor buti 

N  = jumlah responden 

Perhitungan Varians total: 

( )
406.141

30
30

1335185983
2

2 =
−

=tσ  

= 141.406 

2) Varians butir 
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( )
090.0

30
30

87225
13

2

2 =
−

=bσ  

( )
462.0

30
30

82238
33

2

2 =
−

=bσ  

∑ b2σ   =  0.210    +    0.062    +    0.090    +    +   0.462  

        =  15.528 

3) Koefisien realibilitas 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
=

406.141
528.151

133
33

11r  

Kriteria valid yang digunakan yaitu dengan mengkorelasikan antara skor 

tiap item soal dengan skor total. Untuk mengukur validitas digunakan rumus 

korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut : 

∑ ∑∑ ∑
∑

−−

−
=

)](][)([

))((
2222 YYNXXN

XYXYXYN
rxy  

Keterangan : 

rxy      : koefesien korelasi antara variabel x dan veriabel y 

x                : nilai faktor tertentu  

y                : nilai faktor total 

N   : jumlah responden 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1   Langkah – langkah di dalam menganalisis data 

Adapun langkah – langkah yang digunakan di dalam menganalisis data 

adalah sebagai berikut : 

1) Dari data angket yang didapat berupa data kuantitatif, agar data tersebut dapat 

dianalisis maka haruslah diubah menjadi data kuantitatif ( Suharsimi 

Arikunto,2006 : 96 ). Menguantitatifkan jawaban tiap pertanyaan dengan 

memberikan skor untuk masing – masing jawaban sebagai berikut :  

Item positif :  Jawaban “YA” diberi skor 3 

Jawaban “ TIDAK” diberi skor 2 

Jawaban “TIDAK TAHU” diberi skor 1  

Sedangkan pengecualian penilaian pada kuisioner Nomer 10, 31,32 

menggunakan item negatif. 

Item Negatif :  Jawaban “YA” diberi skor 1 

Jawaban “ TIDAK” diberi skor 2 

Jawaban “TIDAK TAHU” diberi skor 3 

2) Menghitung frekuensi untuk tiap – tiap kategori jawaban yang ada pada 

masing – masing variabel / subvariabel.  

3) Dari hasil perhitungan dalam rumus akan dihasilkan angka dalam bentuk 

presentase. 

Adapun rumus untuk analisis deskriptif prosentase ( DP ) adalah :  

%100x
N
nDP =  

Keterangan : 

DP : deskriptif prosentase 

n : skor empirik (skor yang diperoleh) 
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N : skor ideal / jumlah nilai responden 

  (Mohamad Ali, 1987: 184) 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif persentase 

kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. 

3.5.2 Cara menentukan tingkat kriteria 

Adapun cara yang digunakan untuk menentukan tingkat kriteria adalah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan angka persentse tertinggi 

%100
maksimalSkor 
maksimalSkor x  

%100%100
3
3

=x  

2) Menentukan angka persentase terendah 

%100
maksimalSkor 
minimalSkor x  

%33,33%100
3
1

=x  

3) Rentang persentase: 100% - 33,33% = 66,66% 

4) Interval kelas persentase: 66,66%: 3 =22,22% 

 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang 

diperoleh (dalam %) dengan analisis deskriptif pesentase dikonsultasikan 

dengan tabel kriteria. 
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Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif prosentase yang 

diperoleh masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif 

prosentase kemudian ditafsirkan dalam kalimat. 

Tabel 9. 
 

Kriteria deskriptif prosentase 
No Prosentase Kriteria 

1 77,78 % – 100,00 % Baik 

2 55,56 % – 77,77 % Sedang 

3 33,33 % – 55,55 % Kurang 

(Mohamad Ali, 1987:184) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

Gambaran Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Se-Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal terhadap kinerja guru Penjasorkes berdasarkan data 

penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 11243 dengan persentase skor 89,42% 

dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru 

diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 10. 

Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Se-Kecamatan Brangsong 
Kabupaten Kendal terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 

No Interval 
Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 118 92,91% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 9 7,09% 

3 33,33 – 55,55 Kurang 0 0% 

Jumlah 127 100 % 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 

sebagian besar guru yaitu 92,91% telah memiliki persepsi yang baik terhadap 

kinerja guru Penjasorkes, sedangkan persepsi sebagian guru yaitu 7,09% guru 

memiliki persepsi yang sedang, dan tidak ada atau 0% guru yang mempunyai 

persepsi kurang terhadap kinerja guru Penjasorkes. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Se-Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal terhadap kinerja guru Penjasorkes secara umum 
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adalah baik. Lebih jelasnya distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Se-

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal terhadap kinerja guru Penjasorkes 

tersebut dapat disajikan grafis pada diagram berikut ini : 
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Gambar 2. 
 

Deskriptif Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Se-Kecamatan Brangsong 
Kabupaten Kendal terhadap kinerja guru Penjasorkes 

 
Gambaran Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Se-Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal terhadap kinerja guru Penjasorkes dari masing-

masing aspek dapat disajikan sebagai berikut : 

4.1.1.1 Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

Aspek ini terdiri dari: Memiliki kepribadian mantap dan stabil, Memiliki 

kepribadian dewasa, Memiliki kepribadian arif, Memiliki kepribadian yang 

berwibawa, dan Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Aspek ini 

memperoleh jumlah skor 2934 dengan persentase 96,26% yang masuk dalam 

ketegori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 11. 

Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek Memiliki Kepribadian 
sebagai Pendidik 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 125 98,42% 
2 55,56 – 77,77 Sedang 1 0,79% 
3 33,33 – 55,55 Kurang 1 0,79% 

Jumlah 127 100,00 
 
Lebih jelasnya distribusi persepsi guru Non Penjasorkes pada aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik dari kinerja guru Penjasorkes tersebut  

dapat disajikan secara grafis pada diagram berikut ini : 
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Gambar 3. 
Persepsi non Penjasorkes pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai pendidik  

dari Kinerja Guru Penjasorkes 
Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru non Penjasorkes 

di SMP Se-Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu 98,42% telah memiliki 

persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kepribadian sebagai pendidik yang 

baik, selebihnya yaitu 0,79% guru memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes 

memiliki kepribadian sebagai pendidik sedang, dan juga ada 0,79%  guru yang 
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memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kepribadian sebagai pendidik 

kurang. 

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kepribadian 

Sebagai Pendidik. 

Di dalam menganalisis hasil diskriptif pada tiap – tiap indikator berbeda – 

beda. Ditinjau dari persepsi guru tiap indikator aspek memiliki kepribadian 

sebagai pendidik yang terdiri dari memiliki kepribadian mantap dan stabil, 

memiliki kepribadian dewasa, memiliki kepribadian arif, memiliki kepribadian 

yang berwibawa, dan memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan diperoleh 

hasil seperti tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 12.  
 

Deskriptif Persepsi guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki kepribadian  
sebagai pendidik 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Memiliki kepribadian 

mantap dan stabil 

Memiliki kepribadian 

dawasa 

Memiliki kepribadian arif 

Memiliki kepribadian yang 

berwibawa 

Memiliki akhlak mulia dan 

dapat menjadi teladan 

744 

 

1119 

345 

360 

 

366 

97,64 

 

97,90 

90,55 

94,49 

 

96,06 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Baik 

Sumber : Data hasil penelitian 2009 
Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut: 
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Gambar 4. 
 

 Persepsi Guru Pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai pendidik Tiap  
Indikator dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 
 

Keterangan : 

1. Memiliki kepribadian mantap dan stabil 

2. Memiliki kepribadian dewasa 

3. Memiliki kepribadian arif 

4. Memiliki kepribadian yang berwibawa 

5. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator 

aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik yang dilaksanakan guru 

Penjasorkes secara umum telah baik. 

4.1.2.1 Memiliki kompetensi pedagogik 

Di dalam ranah memiliki kompetensi pedagogik terdapat beberapa 

indicator aspek, aspek ini terdiri dari: Memahami peserta didik artinya seorang 

guru hendaknya memahami karakteristik peserta didiknya, Merancang 
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pembelajaran ini berarti seorang guru harus mempersiapkan rancangan 

pembelajaran, Melaksanakan pembelajaran, Evaluasi hasil belajar adalah guru 

harus melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan Mengembangkan peserta didik 

artinya seorang guru hendaknya mampu mengembangkan peserta didik dengan 

memberi ruang peserta didik untuk melakukan kreativitas sehingga pembelajaran 

tidak terfokus pada seorang guru. Aspek ini memperoleh jumlah skor 2558 

dengan persentase 83,92%  yang masuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru pada aspek memiliki kompetensi pedagogik diperoleh hasil 

seperti disjikan pada tabel berikut: 

Tabel 13. 
 

Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki Kompetensi Pedagogik  
dari Kinerja Guru Penjasorkes 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1. 77,78− 100,00 Baik 94 74,02 

2. 55,56 – 77,77 Sedang 31 24,41 

3. 33,33 – 55,55 Kurang 2   1,57 

Jumlah 127 100,00 

 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 
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Gambar 5. 
 

 Persepsi Guru pada Aspek Memiliki Kompetensi Pedagogik dari  
Kinerja Guru Penjasorkes 

 
Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non 

Penjasorkes Di SMP Se-Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu 74,02% 

telah memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi Pedagogik 

yang baik, Selebihnya yaitu 24,41% guru memiliki persepsi bahwa  guru 

Penjasorkes memiliki kompetensi Pedagogik dan masuk kategori Sedang, dan 

hanya 1,57% guru yang memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki 

kompetensi Pedagogik dalam kategori kurang. 

4.1.2.2.Analisi Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi 

Pedagogik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki kompetensi 

pedagogik yang terdiri dari: Memahami peserta didik, Merancang Pembelajaran, 

Melaksanakan pembelajaran, Evaluasi hasil belajar, dan Mengembangkan peserta 

didik diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut: 
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Tabel 14. 

Deskriptif Persepsi guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki  
Kompetensi Pedagogik 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Memahami peserta didik 

Merancang pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran 

Evaluasi hasil belajar 

Mengembangkan peserta didik 

887 

327 

318 

328 

698 

77,60 

85,83 

83,46 

86,09 

91,60 

Sedang 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber: Data hasil penelitian 2009 
 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada 

diagram batang berikut: 
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Gambar 6.  
 

Persepsi Guru Pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai pendidik Tiap  
Indikator dari Kinerja Guru Penjasorkes 
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Keterangan: 

1. Memahami peserta didik 

2. Merancang Pembelajaran 

3. Melaksanakan pembelajaran 

4. Evaluasi hasil belajar 

5. Mengembangkan peserta didik 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi pedagogik yang dilaksanakan guru Penjasorkes secara 

umum telah baik. 

4.1.3.1 Memiliki Kompetensi profesional sebagai pendidik 

Ditinjau dari aspek apakah guru Penjasorkes memiliki kompetensi 

professional sebagai pendidik yang mengkaji tentang apakah guru Penjasorkes 

menguasai bidang studi secara luas dan mendalam diperoleh jumlah skor 3814 

dengan persentase 91,01% yang masuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru pada aspek memiliki kompetensi professional sebagai 

pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut:: 

Tabel 15. 

Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki Kompetensi Profesional  
Sebagai Pendidik 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1. 

2. 

3. 

77,77 – 100,00 

55,55 – 77,77 

33,33 – 55,55 

Baik 

Sedang 

Kurang 

117 

10 

0 

92,13 

  7,87 

     0 

Jumlah 127 100,00 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini: 
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Gambar 7. 
 Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Guru Penjasorkes Memiliki Kompetensi 

Profesional Sebagai Pendidik 
 

Gambar 6 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non 

Penjasorkes SMP Se-Kecamatan Brangsong kabupaten Kendal yaitu 92,13% telah 

memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes pada umumnya di Kecamatan 

Brangsong kabupaten Kendal telah memiliki kompetensi profesional sebagai 

pendidik yang baik, Selebihnya yaitu 7,87% guru yang memiliki persepsi bahwa 

guru Penjasorkes memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik masuk 

kategori sedang, dan 0% guru yang memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik masuk dalam kategori kurang. 

4.1.3.2.Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi   

Profesional Sebagai Pendidik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki professional 

sebagai pendidik yang berupa penguasaan dalam  hal  Menguasai bidang studi 

secara luas dan mendalam diperoleh hasil seperti tabel berikut : 
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Tabel 16. 

Deskriptif Persepsi Guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki kompetensi 
profesional sebagai pendidik 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1 Menguasai bidang studi 

secara luas dan mendalam 

3814 91,01 Baik 

Sumber : Data hasil penelitian 2009 
 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 
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Gambar 8.  
Persepsi guru pada Aspek Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 

 
Gambar di atas menujukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik yang dilaksanakan guru 

Penjasorkes dalam hal ini mampu menguasai bidang studi secara luas dan 

mendalam telah baik . 
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4.1.4.1 Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Aspek ini terdiri dari: Berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara 

efektif diperoleh jumlah skor 1937 dengan persentase 84,73% yang masuk 

kategori baik. Artinya hasil dari persepsi guru non penjasorkes terhadap 

kompetensi sosial sebaga pendidik yang baik menunjukkan bahwa disini guru 

penjasorkes telah mampu berkomunkasi dan berinteraksi secara efektif dan 

efisien. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada aspek memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 17. 

Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki kompetensi sosial sebagai 
pendidik pada Kinerja Guru Penjasorkes 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,77 – 100,00 Baik 107 84,25 

2 55,55 – 77,77 Sedang   20 15,75 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 127 100,00 

 

Lebih jelasnya distribusi persepsi guru pada aspek memiliki kompetensi 

sosial sebagai pendidik terhadap kinerja guru Penjasorkes tersebut dapat disajikan 

secara grafis pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 9. 

 
Persepsi Guru pada Aspek Memili kompetensi sosial sebagai pendidik pada 

Kinerja Guru Penjasorkes 
 

Gambar 8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non 

Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Brangsong kabupaten Kendal yaitu 84,25% 

telah memiiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes pada umumnya dan khususnya 

di Kecamatan Brangsong kabupaten kendal telah memiliki kompetensi sosial 

sebagai pendidik  yang baik, Selebihnya yaitu 15,75% guru yang memiliki 

persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

masuk kategori sedang, dan tidak ada atau 0% guru yang memiliki persepsi bahwa 

guru Penjasorkes memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang masuk 

kategori kurang. 

4.1.4.2 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Perhatian 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek perhatian yang terdiri 

dari berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif diperoleh hasil seperti 

tersaji pada tabel berikut ini : 
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Tabel 18. 

Deskriptif Persepsi Guru pada tiap Indikator Aspek Memiliki kompetensi  
sosial sebagai pendidik 

No Indikator Skor 
Persentase 

% 
Kriteria 

1. 

2. 

Berkomunikai sedara efektif 

Bergaul secara efektif 

1093 

844 

95,62 

73,84 

 

Baik 

Sedang 

 

Sunber : Data hasil penelitian 2009 
 
Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 
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Gambar 10. 
Persepsi Guru pada Aspek memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik Tiap 

Indikator dari kinerja Guru Penjasorkes 
Keterangan: 

1. Berkomunikasi secara efektif 

2. Bergaul secara efektif 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang dimiliki guru Penjasorkes yang 

terdiri dari berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif diperoleh hasil 
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yaitu 95,62% dari aspek berkomunikasi secara efektif, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa persepsi guru Non Penjasorkes pada aspek berkomunikasi 

secara efektif baik, sedangkan 73,84% guru memiliki persepsi terhadap aspek 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik dalam hal ini pada aspek bergaul 

secara efektif dan ini masuk kategori sedang. 

 

4.2 Pembahasan 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan salah satu mata 

pelajaran di sekolah yang lebih banyak mengutamakan aktivitas jasmaniah. 

Keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan salah satunya ditentukan oleh kinerja dari guru pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang guru. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi 

guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal telah masuk dalam kategori baik. Hal ini 

ditunjukkan, pertama dari persepsi guru Non Penjasorkes pada kriteria memiliki 

kepribadian sebagai pendidik, dalam kriteria ini telah masuk dalam kategori baik. 

Kedua, persepsi guru non Penjasorkes pada kreteria memiliki kompetensi 

pedagogik telah masuk dalam kategori baik. Ketiga, persepsi guru Non 

Penjasorkes pada kriteria memiliki kompetensi professional sebagai pendidik 

telah masuk dalam kategori baik dan keempat, persepsi guru Non Penjasorkes 

pada kriteria memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik juga telah masuk 
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kategori baik jadi dengan ini kinerja guru Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal termasuk dalam kategori baik. 

Persepsi adalah suatu tanggapan terhadap suatu keyakinan yang ditangkap 

melalui penglihatan dan pendengaran tentang isu-isu atau kabar berkembang, 

yang kemudian akan membentuk suatu konsep diri dalam menyatakan keinginan 

yang kemudian akan  terefleksi melalui sikap dan perilaku terhadap sesuatu obyek 

tersebut. 

Hasil dari penelitian mengenai persepsi guru Non Penjasorkes terhadap 

kinerja guru Penjasorkes di Kecamatan Brangsong kabupaten Kendal yang telah 

memperlihatkan hasil yang baik menunjukkan bahwa guru Penjasorkes di SMP 

Se-Kecamatan Brangsong kabupaten Kendal tersebut telah mampu melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara baik sebagai pendidik. Berikut ini adalah 

rincian yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi 

sosial dan kompetensi profesional. 

4.2.1 Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

Persepsi setiap individu terhadap suatu obyek tertentu pada dasarnya 

berbeda-beda. Perbedaan itu timbul karena cara pandang individu tersebut juga 

tidak sama terhadap suatu obyek walaupun obyek yang diamati adalah sama. 

Hasil penelitian tentang Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja 

Guru di Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Brangsong kabupaten Kendal 

menunjukkan bahwa persepsi guru Non Penjasorkes terhadap aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat 

bahwa guru penjasorkes di dalam kepribadianya mampu bertindak sesuai dengan 
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norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Nasional Indonesia, sudah mampu 

menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlaq mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat.  

Untuk mengetahuinya dapat kita melihat bahwa guru penjasorkes 

merupakan guru yang disiplin dalam berperilaku selain itu beliau juga senantiasa 

bertindak sesua dengan norma, tata tertib dan komitmen yang telah disepakati. 

Selama berada di lingkungan sekolah beliau berlaku sopan dalam bertutur dan 

tingkah laku sehingga beliau memiliki wibawa sebagai seorang pendidik dan 

disegan oleh siswa. Hal ini juga disebabkan dari latar belakang dari kecamatan 

Brangsong yang merupakan daerah religius dan masyarakatnya taat beragama. Ini 

dapat ditunjukkan dari berdirinya beberapa pesantren di sekitar kecamatan 

Brangsong yang merupakan symbol dari daerah yang bernafaskan islami. 

Melihat hasil penelitian tiap indikator aspek memiliki kepribadian sebagai 

pendidik, persentase tertinggi adalah pada indikator memiliki kepribadian mantap 

dan stabil. Hal ini berarti kepribadian yang mantap dan stabil yang dimiliki oleh 

seorang guru khususnya guru Penjasorkes sangat berperan penting dalam proses 

belajar mengajar. Sedangkan persentase terendah adalah pada indikator memiliki 

kepribadian arif. Seorang guru dapat dikatakan berkepribadian arif jika dia dapat 

menempatkan diri pada situasi dan kondisi apapun. Tidak semua guru dapat 

berkepribadian arif karena untuk mencapainya tidaklah mudah. Intinya, seorang 

guru terutama dalam hal ini guru Penjasorkes harus bisa bersikap arif baik 

terhadap siswa maupun sesama guru walaupun guru Penjasorkes sering bertindak 

di lapangan. 
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 Pada dasarnya, persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 

Penjasorkes yang telah baik tidak luput dari kemampuan guru Penjasorkes 

tersebut dalam melakukan kegiatan pembelajaran disekolah. Kemampuan tersebut 

tidak hanya dilihat dari praktik saja tetapi juga dapat menguasai materi dengan 

baik. 

Adanya persepsi yang sedang dan kurang terhadap kinerja guru 

Penjasorkes juga tidak bisa dianggap remeh walaupun persentasenya sangat kecil. 

Hal ini seharusnya bisa dijadikan sebagai suatu motivasi dalam  melaksanakan 

tugasnya sebagai guru Penjasorkes agar dapat menjalankan tugasnya lebih baik 

lagi dan profesional. 

4.2.2 Memiliki kompetensi pedagogik 

Hasil penelitian pada kompetensi pedagogik adalah baik hal ini terjadi 

karena guru penjasorkes di SMP se-kecamatan Brangsong dapat menguasai 

pembelajaran dengan baik ini dapat ditunjukkan dari peserta didik yang tampak 

semangat saat mengikuti proses pembelajaran penjasorkes. Guru penjasorkes 

disini juga melaksanakan kewajiban dalam menyusun dan mengembangkan 

silabus dan RPP. Selain itu beliau memiliki inisiatif untuk merancang dan 

mengembangkan media/sarana belajar sederhana untuk kepentingan proses belajar 

mengajar penjasorkes. 

Penguasaan bidang studi secara luas dan mendalam merupakan salah satu 

hal pokok yang harus dimilki oleh seorang tenaga pengajar (dalam hal ini guru 

Penjasorkes). Seorang guru yang profesional harus dapat menjalankan tugasnya 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan tanggung jawab yang diberikan. 
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Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP 

Se-Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal juga dapat ditimbulkan dari hasil 

kerja yang dapat diberikan guru dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum 

baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran Penjasorkes 

maupun dalam menunjang keberhasilan pembelajaran pada pembelajaran yang 

lain. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presepsi guru non penjasorkes 

SMP se kecamatan Patebon Kabupaten Kendal terhadap kompetensi pedagogik 

dkatagorikan sudah baik. Sebagian guru memandang bahwa guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan telah mampu melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara baik terkait kegiatan merencanakan pengelolaan kegiatan 

pembelajaran,  merencanakan pengorganisasian bahan pengajaran, merancanakan 

pengelolaan kelas, merencanakan penggunaan alat dan metode pengajaran, 

merencanakan penlaian prestasi murid untuk kepentingan pengajaran, memulai 

pelajaran, momotivasi siswa untuk melibatkan diri dalam kegiatan belajar 

mengajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran.  

Secara umum kompetensi pedagogik memperoleh hasil yang baik tetapi 

dari empat kompetensi yang ada kompetensi pedagogik memperoleh hasil yang 

paling rendah ini disebabkan dari 7 guru penjasorkes di SMP se-Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal hanya 4 guru yang berlatar belakang dari lulusan 

ilmu keolahragaan sedangkan 3 guru yang lain merupakan lulusan non 

keolahragaan. Hal ini menyebabkan bahwa guru penjasorkes yang berlatar 
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belakang dari lulusan non penjasorkes lemah dibidang kompetensi pedagogik 

karena mereka tidak dilengkapi oleh ilmu terapan khusus tentang pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. 

4.2.3 Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 

Menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional tidak semudah yang 

dibayangkan orang selama ini. Salah jika ada yang menganggap mereka hanya 

dengan modal peluit bisa menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah. Bahkan 

sebaliknya, bahwa untuk menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional akan 

lebih sulit dibanding menjadi guru mata pelajaran yang lain. Hal ini disebabkan 

bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani lebih kompleks permasalahannya 

dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Oleh sebab itu tidak bisa guru mata 

pelajaran lain diminta untuk mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani atau 

sebaliknya. 

Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes pada 

aspek Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik telah masuk dalam 

kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non 

Penjasorkes di SMP Se- Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berpersepsi 

baik dalam bidang kompetensi professional. 

Hal ini dikarenakan bahwa guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di SMP se-Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal mampu 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 
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Selain hal diatas guru penjasorkes di SMP se-kecamatan Brangsong 

kabupaten Kendal dalam proses belajar mengajar tampak terampil dalam 

memberikan contoh gerak dalam proses belajar mengajar penjasorkes. Disini juga 

dapat kita lihat bahwa beliau aktif dalam membina cabang olahraga melalui ekstra 

kulikuler di sekolah atau kegiatan pengembangan diri. Guru penjasorkes juga 

terlibat aktif  dalam mengikuti perlombaan antar sekolah. 

Seseorang guru pendidikan jasmani saat sekarang dan mendatang sangat 

dituntut profesionalismenya. Hal ini selaras dengan persaingan dalam beberapa 

aspek, yaitu aspek sosial, teknologi, dan kemanusiaan, karena persyaratan 

kemampuan seseorang yang profesional untuk melakukan pekerjaan semakin 

meningkat. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah ditanamkan oleh 

dosen kepada calon guru masih sangat terbatas, oleh sebab itu para mahasiswa 

calon guru agar selalu dapat meningkatkan kemandiri-annya untuk 

mengembangkan dan menuju ke arah profesional. Negara manapun di dunia ini 

pasti menginginkan guru dan SDM yang profesional, apalagi di negara 

berkembang. Di Indonesia saat sekarang sangat dituntut guru yang memiliki ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS ) juga guru yang beriman dan bertaqwa 

(IMTAQ) Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensinya baik ranah afektif, 

kognitif, maupun fisik dan psikomotorik. Guru juga orang yang bertanggung 

jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya agar dapat mencapai tingkat kedewasaan serta mampu mandiri 

dalam memenuhi tugas sebagai manusia hamba Tuhan.. Guru pendidikan jasmani 
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harus benar-benar menguasai tentang hakikat pendidikan jasmani, baik aspek 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikapnya. 

4.2.4 Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap aspek memiliki kompetensi sosial 

sebagai pendidik masuk dalam kategori baik. Hasil di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru Non Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal berpersepsi baik terhadap aspek memiliki kompetensi sosial 

sebagai pendidik bagi guru Penjasorkes. 

Baiknya persepsi guru non penjasorkes pada kompetensi sosial 

ditunjukkan dari perhatian guru terhadap kinerja guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan yang baik. Perhatian guru non penjasorkes terhadap 

kinerja guru penjasorkes yang telah baik ditunjukkan dari minat guru yang tinggi 

dalam mengamati kegiatan pembelajaran penjasorkes maupun dorongan yang 

besar dari guru non penjasorkes di SMP se-Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru 

penjasorkes maupun berinteraksi dan menjalin kerja sama dengan guru 

penjasorkes dalam berbagai hal terkait dengan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan di sekolah. 

Seorang guru penjas yang mempunyai kompetensi  sosial yang baik hal ini 

bias ditunjukkan bahwa beliau harus dapat bersosialisasi dengan baik 

dilingkungan sekolah serta mampu bekerja sama dengan baik terhadap teman-

teman sejawatnya. Mempunyai kompetensi social yang baik juga dapat 

ditunjukkan oleh guru penjasorkes dengan tidak pernah memliki permasalahan 
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dengan orang tua murid serta masyarakat di sekitar sekolah terkait kedudukanya 

sebagai seorang guru. 

Adanya persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP 

Se- Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang telah baik yang ditunjukkan 

dari persepsi guru pada aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik, memiliki 

kompetensi pedagogik, memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik, 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik, tentunya akan berdampak terhadap 

peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan kepercayaan guru-guru mata 

pelajran lain di SMP Se-Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal  pada 

kemampuan guru Penjasorkes dalam  melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru 

pengampu mata pelajaran Penjasorkes. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP 

Se-Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal telah masuk dalam kategori baik. 

Hasil tersebut dapat dilihat dari persepsi guru terhadap aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik yang baik, memiliki kompetensi pedagogik guru 

Penjasorkes yang menunjukkan hasil yang baik, memiliki kompetensi profesional 

sebagai pendidik yang baik dan memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang 

baik. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada guru penjasorkes 

maupun kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 

1) Guru penjasorkes hendaknya dapat terus mempertahankan kinerja yang sudah 

baik agar persepsi guru non penjasorkes tetap baik dan mampu memotivasi 

guru lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukanya pada 

masa-masa yang akan datang. 

Diharapkan dari hasil penelitian yang menunjukan hasil yang baik pada persepsi 

guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes, hasil skripsi ini dapat 

menjadi bahan rujukan untuk mengklarifikasi kepada masyarakat bahwa asumsi 

negatif yang berkembang selama ini terhadap kinerja guru penjasorkes adalah 

tidak benar. 
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Lampiran 1 
Kisi-kisi kuesioner 

Persepsi guru bidang studi non-penjasorkes terhadap kinerja 
Guru penjasorkes 

Kompetensi kepribadian sebagai pendidik 
 

Kompetensi INDIKATOR PERTANYAAN 

A. Memiliki 
    kepribadian 
    sebagai 
    pendidik 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Memiliki kepribadian 
    mantap dan stabil 
  
  

1. Apakah beliau guru yang disiplin ? 
2. Apakah beliau seorang yang senantiasa  
    bertindak sesuai dengan norma, tata tertib 
    dan komitmen yang telah disepakati 

2. Memiliki kepribadian 
   dewasa 
  
  

3. Apakah selama berada di lingkungan  
    sekolah beliau sopan dalam bertutur ? 
4. Apakah selama berada dilingkungan 
    sekolah beliau berperilaku sopan ? 

3. Memiliki kepribadian 
    arif 
  
  

5. Apakah selama menjalankan perannya 
    sebagai guru, guru Penjasorkes di sekolah 
    Ibu/Bapak berpenampilan tepat sesuai  
    situasi dan kondisi ? 

4. Memiliki kepribadian 
   yang berwibawa 
  

6. Apakah beliau disegani oleh peserta didik ? 
7. Apakah beliau memiliki wibawa sebagai 
    seorang pendidik ? 

5. Memiliki ahklak 
   mulia dan dapat 
   menjadi teladan 

8. Apakah beliu menunjukkan komitmen  
    sebagai umat beragama ? 
  

 
Kisi-kisi kuesioner 

Persepsi guru bidang studi non-penjasorkes terhadap kinerja 
Guru penjasorkes 

Kompetensi paedagogik sebagai pendidik 
 
KOMPETENSI INDIKATOR PERTANYAAN 
B. Memiliki 1. Memahami peserta  

   didik 
15. Apakah beliau membuka diri untuk 

Kompetensi 
    pedagogik 

 menjalin keakraban dengan peserta didik ? 

 
10. Apakah beliau pernah memberikan 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     hukuman fisik pada peserta didik ? 
2. Merancang 
    Pembelajaran 

12. Apakah beliau melaksanakan kewajiban  
     dalam menyusun dan mengembangkan 

  
  
  
  
  
  

     silabus dan RPP ? 
13. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah 
     beliau memiliki inisiatif untuk merancang 
     dalam menyusun dan mengembangkan media/ 
     sarana belajar sederhana untuk kepentingan 
     proses belajar mengajar ? 

3. Melaksanakan   9. Apakah peserta didik di sekolah Ibu/Bapak 
   Pembelajaran      tampak bersemangat saat mengikuti  

  
  

  
  

     proses pembelajaran penjas ? 
11. Apakah pembelajaran Penjas yang beliau  
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       selenggarakan diminati oleh peserta didik ? 

4. Evalusi hasil belajar 
  
  

14. Apakah beliau tepat waktu dalam 
     menyelenggarakan dan menyerahkan hasil 
     evaluasi belajar ? 

5. Mengembangkan 
    peserta didik 
  

16. Apakah beliau mampu bertindak bijaksana 
     dan mendidik dalam mengatasi kenakalan  
     peserta didik ?  

 
 

Kisi-kisi kuesioner 
Persepsi guru bidang studi non-penjasorkes terhadap kinerja 

Guru penjasorkes 
Kompetensi  profesional  sebagai pendidik 

 
 
Kompetensi INDIKATOR PERTANYAAN 

C. Memiliki 
    kompetensi 
    profesional 
    sebagai 
    pendidik  

1.  Menguasai bidang 
    studi secara luas  
    dan mendalam 
  
  

17. Apakah beliau tampak terampil dalam  
     memberi contoh gerak 
     dalam proses pembelajaran pendidik jasmani ? 
18. Apakah Ibu/Bapak prnah menyaksikan beliau, 
      memainkan salah satu cabang olah raga ? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

19. Sejauh yang pernah Ibu/Bapak saksikan, 
     apakah beliau mengajarkan lebih dari 2 jenis 
     cabang olah raga ? 
20. Apakah beliau membina salah satu cabang 

olah raga, melalui ekstrakulikuler atauklubatau 
      kegiatan pengembangan diri ? 
21. Apakah sekolah Ibu/Bapak rutin 
      menyelenggarakan pertandingan atau  
      perlombaan olah raga antar kelas ? 
22. Apakah beliau terlihat aktif dalam 
      penyelenggaraan pertandingan / perlombaan 
      olah raga di sekolah ? 
23. Apakah sekolah Ibu / Bapak pernah 
       mengikuti pertandingan atau perlombaan  
       olah raga antara sekolah ? 
24. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah beliau 
       mampu mengoperasikan komputer ? 
25. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah 
       beliau mengenal internet ? 
26. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah beliau 
      aktif dalam kegiatan MGMP Penjas ? 
27. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah 
  di luar jam kerja beliau masih aktif berolahraga ?
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Kisi-kisi kuesioner 
Persepsi guru bidang studi non-penjasorkes terhadap kinerja 

Guru penjasorkes 
Kompetensi sosial sebagai pendidik 

 
Kompetensi INDIKATOR PERTANYAAN 
D.  Memiliki 1.  Berkomunikasi 28. Apakah beliau dapat bersosialisasi dengan 

     kompetensi 
     sosial 
     sebagai 
     pendidik 

    secara efektif 
  
  
  
  

     baik di lingkungan sekolah ? 
29. Apakah dapat bekerjasama dengan baik  
     dengan teman sejawat ? 
30. Apakah beliau dapat mengkomunikasikan ide /

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     buah pikirannya dengan kalimat yang jelas ? 
2. Bergaul secaraefektif 31. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui apakah beliau 

  
  
  
  
  
  
  
  

     pernah memiliki permasalahan dngan orangtua 
    peserta didik, terkait dengan kedudukannya 

     sebagai guru ? 
32. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah beliau 
     pernah memiliki permasalahan dengan  
     masyarakat sekitar sekolah, terkait dengan  
     kedudukannya sebagai guru ? 
33.Apakah guru Penjasorkes di sekolah ibu/bapak 

       terlibat aktif dalam kegiatan sosial di sekolah 
 


