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SARI 
 

 

Tuti Rosanti. 2009. Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani, olahraga dan 
kesehatan (Penjasorkes) Terhadap kinerja Guru Pendidikan Jasmani, olahraga 
dan kesehatan (Penjasorkes) SD Negeri Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal Tahun 2009. Skripsi. Jurusan PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan 
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Pembimbing Pendamping : Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd  
 
Kata kunci: Persepsi, Guru Penjasorkes, Pendidikan Penjasorkes, dan Kinerja 

 
Permasalahan penelitian adalah bagaimana persepsi guru non pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani, 
olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) SD Negeri Di Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal Tahun 2009 berdasarkan kompetensi-kompetensi guru. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui persepsi guru non pendidikan jasmani, olahraga dan 
kesehatan terhadap kinerja guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 
(Penjasorkes) SD Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009. 

Metode penelitian mengguanakan survei ke Sekolah-Sekolah Dasar 
Negeri. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru non penjasorkes Sekolah Dasar 
Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tahun 2009 yang berjumlah 340 
guru non penjasorkes dari 4 Dabin. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
proposional random sampling yaitu pengambilan sampel secara seimbang. Dari 4 
dabin diambil 2 dabin. Kemudian dilanjutkan dengan random sampling untuk 
memperoleh sampel tiap dabin terpilih. Tiap dabin diambil 5 SD Negeri dengan 
jumlah guru masing-masing 10 guru non penjasorkes, sehingga total sampel 
penelitian sejumlah 100 responden. Variabel penelitian ini adalah persepsi guru 
non penjasorkes sebagai variabel bebas dan kinerja guru penjasorkes SD Negeri di 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sebagai variabel terikat. Pengumpulan 
data menggunakan metode dokumentasi dan metode angket (kuesioner). Analisis 
data menggunakan rumus prosentase yang terlebih dahulu di validitas dan 
reliabilitas angket. 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi guru non 
penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes SD Negeri di Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal dari 100 guru non Penjasorkes mengatakan sangat 
baik dengan prosentase 74% atau sejumlah 74 guru non Penjasorkes. Meliputi 
kompetensi kepribadian sebagai pendidik 95%, kompetensi pegagogik 80,17%, 
kompetensi profesional 77,25%, dan kompetensi sosial 72,40%.  

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan : (1) hendaknya 
persepsi yang ada terus dijaga dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas diri 
sebagai guru penjasorkes (2) agenda kegiatan keolahragaan diperbanyak agar 
dapat dipandang baik oleh masyarakat pada umumnya (3) perlu adanya variasi 
dalam pembelajaran penjasorkes agar tidak monoton dan membosankan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia 

Indonesia seutuhnya.  

Semua warga Negara Indonesia dituntut aktif serta dalam pembangunan 

nasional. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan 

Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman. Pembinaan dan upaya peningkatan 

manusia yang ditinjau pada peningkatan kesehatan jasmani dan rokhani seluruh 

masyarakat, disiplin dan sportivitas serta pengembangan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebangsaan nasional (Engkos Kosasih, 1993:5).  

Pendidikan memiliki peranan yang penting untuk membina manusia yang 

demikian, karena hanya melalui pemenuhan pendidikanlah didapat manusia-

manusia baru yang berorientasi pada pembangunan. Garis-Garis Besar Haluan 

Negara tahun 1999 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 sendiri secara terarah, 
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terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh 

komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai 

dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.  

Mewujudkan perkembangan nasional di bidang pendidikan diperlukan 

peningkatan dan penyempurnaan pendidikan nasional, yang disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, adat istiadat serta 

kebutuhan pembangunan terutama di sekolah-sekolah.  

Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian integral dari pendidikan secara 

menyeluruh yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan aktifitas jasmani 

guna mendorong kebiasaan hidup sehat menuju pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani, mental, sosial, dan ekonomi yang serasi, selaras dan seimbang 

(Depdikbud, 2002:1067).  

Olahraga di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini 

disebabkan masyarakat telah menyadari pentingnya olahraga bagi pembinaan 

kesehatan jasmani. Biro Pendidikan Jasmani menjelaskan bahwa pendidikan 

jasmani adalah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi-potensi aktifitas 

berupa tindakan dan kerja, yang diberikan bentuk dari isi serta arah untuk menuju 

kebugaran kepribadian serasi dengan cita-cita kemanusiaan. Depdikbud (1994:13) 

menjelaskan bahwa Pendidikan Jasmani adalah pendidikan olahraga yang tidak 

semata-mata untuk mencapai prestasi, terutama dilakukan di sekolah-sekolah yang 

terdiri dari latihan dengan alat, dilakukan di dalam ruangan dan di lapangan 

terbuka. 
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Berhasil tidaknya proses belajar mengajar pendidikan jasmani di sekolah 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan ditentukan oleh banyak faktor baik dari 

internal maupun dari eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar diantaranya yaitu kondisi 

fisiologis, kondisi psikologis, kecerdasan (intelegensi) dan kematangan sedangkan 

faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa diantaranya yaitu lingkungan 

alam dan lingkungan sosial yang meliputi keluarga, masyarakat dan sekolah.  

Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari 

komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses 

belajar dan pengetahuan. Menurut David Krech dan Ricard Crutcfield dalam 

Jalaluddin Rahmat (2003:52) faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua 

yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional adalah faktor yang 

berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa 

yang kita sebut sebagai faktor personal. Faktor struktural adalah faktor yang 

semata-mata berasal dari sifat stimulus fisik terhadap obyek-obyek saraf yang 

ditimbulkan pada saraf individu. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada 

manusia dalam mengamati suatu obyek psikologi yang berupa kejadian, ide atau 

situasi tertentu. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki individu akan terjadi 

keyakinan terhadap obyek, selanjutnya komponen afeksi memberikan evaluasi 

(senang atau tidak senang) dan komponen konasi menentukan kesiapan berupa 

tindakan terhadap obyek dan tindakan.  

Individu (guru non Penjasorkes) yang memiliki persepsi positif atau baik 

tentang suatu obyek (kinerja guru Penjasorkes) maka ia akan memiliki penilaian 
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yang positif atau baik, akan tetapi apabila individu memiliki persepsi yang negatif 

atau buruk tentang suatu obyek maka ia akan memiliki penilaian yang buruk. Ini 

membuktikan bahwa persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 

Penjasorkes sangat berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan pembelajaran 

Penjasorkes itu sendiri.  

Kalau diperhatikan secara sekilas, setiap permasalahan pendidikan jasmani 

selalu merupakan permasalahan yang unik. Tetapi yang terpenting adalah, bahwa 

pandangan dan pendapat tentang pendidikan jasmani selalu ditemukan di dalam 

system pendidikan pada umumnya. Permasalahan yang sering saya dengar adalah 

sifat dan perlakuan keras/kasar yang dilakukan Guru Pendidikan Jasmani terhadap 

murid-muridnya. Hal ini dapat saya contohkan dengan isu-isu/berita yang saya 

dapat, misalnya : pada pertemuan rutin bulanan seorang pengawas pendidikan dari 

Departemen Pendidikan mengungkapkan bahwa banyak guru terutama guru 

pengjasorkes yang tidak datang kesekolah dengan disiplin yang baik, terdapat pula 

guru Penjasorkes yang mengajar asal-asalan tidak menggunakan Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik, namun mengajar pada siswa 

dengan melakukan jalan-jalan yang tidak ada dalam kurikulum, sehingga 

pelajaran olah raga terkesan pelajaran yang santai. 

Dilihat dari contoh di atas, memang citra atau nama baik seorang guru 

Pendidikan Jasmani dipandang sebelah mata dan sering tidak disiplin disekolah. 

Hasil studi pendahuluan/studi awal yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 

sampai 23 Mei 2009 di 3 (tiga) SD Negeri Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal yaitu SD Negeri Lawatan 1, SD Negeri Dukuhturi 1 dan SD Negeri 
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Pengarasan 1 sejumlah 32 guru non Penjasorkes diperoleh pertama, kinerja guru 

Pendidikan Jasmani dinilai sudah baik sekali dengan analisa yang menjawab baik 

sekali sejumlah 17 guru, yang menjawab baik sejumlah 10 guru, yang menjawab 

sedang sejumlah 5 guru, dan yang menjawab kurang baik tidak. Temuan yang 

kedua bahwa pelajaran Penjas sangat penting diajarkan di sekolah-sekolah dengan 

analisa yang menjawab sangat penting sejumlah 18 guru, yang menjawab penting 

sejumlah 11 guru, yang menjawab tidak penting sejumlah 3 guru, dan yang 

menjawab tidak tahu tidak ada. Kemudian temuan yang ketiga bahwa guru-guru 

Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah termasuk 

profesional. Analisa hasil penelitian yang menjawab sangat profesional sejumlah 

20 guru, yang menjawab profesional sejumlah 10 guru, yang menjawab kurang 

profesional tidak ada, dan yang menjawan tidak tahu sejumlah 2 guru. 

Dari data hasil survei 3 (tiga) sekolah di atas, dikatakan bahwa persepsi guru 

non Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) terhadap kinerja 

guru Penjasorkes SD Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dinilai  

baik oleh teman-teman seprofesinya dan sebagian besar sudah melaksanakan 

kewajibannya sebagai seorang pendidik berdasarkan kompetensi-kompetensi 

guru. Hal itu dikarenakan banyaknya guru non Pendidikan Jasmani yang 

memberikan respon positif terhadap guru Pendidikan Jasmani di Kecamatan 

Dukuhturi. Namun dari hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua 

guru Pendidikan Jasmani berpredikat positif karena setiap manusia mempunyai 

kekurangan dalam berperilaku sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-

beda. Hal ini ditunjukan masih adanya kekurangan yang ditunjukan oleh guru 
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Pendidikan Jasmani, seperti rendahnya kinerja dan keprofesionalan guru Penjas di 

mata guru non Pendidikan Jasmani. Tentu saja hal itu didorong oleh pribadi 

masing-masing individu guru Pendidikan Jasmani itu sendiri. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal dihadapkan permasalahan sebagai berikut : masih 

banyak dipertanyakan keprofesionalan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan dalam melaksanakan tugas mengajar. Sebab guru sangat berperan 

dalam pencapaian hasil belajar. Dalam pencapaian hasil belajar terhadap beberapa 

faktor meliputi kemampuan mengajar, cara mengajar, metode yang digunakan 

dalam mengajar, penguasaan materi/bahan ajar, dan pengelolaan kelas. 

Bertitik tolak dari pokok pikiran dan pendapat dari masyarakat yang telah 

dipaparkan didepan, maka timbulah suatu pertanyaan bagaimana kinerja guru 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk itu penulis tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) terhadap Kinerja Guru Penjasorkes SD 

Negeri Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjabaran mengenai latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam masalah ini adalah bagaimana persepsi 

guru non Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Penjasorkes) terhadap 

kinerja guru Penjasorkes SD Negeri Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

Tahun 2009. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam suatu penelitian pasti ada yang akan dicapai, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru non Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, dan Kesehatan (Penjasorkes) terhadap Kinerja Guru Penjasorkes SD 

Negeri Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009. 

 
1.4 Manfaat Penelitian  

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

masukan dalam mengambil langkah-langkah melaksanakan kompetensi 

pembelajaran guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

2) Memberikan informasi kepada guru dalam peningkatan pengetahuan dan 

profesionelisme mutu pendidikan.  

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

tentang kekurangan dan kelebihan kinerja guru Penjasorkes. 

4) Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut yang mempunyai 

relevansinya. 

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

dalam peningkatan kinerja  guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran 

judul skripsi ini, penulis merasa perlu untuk membuat batasan yang memperjelas 

dan mempertegas istilah yang dimaksud dalam penelitian sebagai berikut : 
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1.5.1 Persepsi Guru  

Purwadarminta (1994 : 759) mengartikan persepsi sebagai tanggapan atau 

penerimaan langsung dari sesuatu. Sedangkan Jalaluddin Rahmat (2003 : 15) 

mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Desideranto dalam psikologi komunikasi 

(Jalaluddin Rahmat, 2003 : 16) persepsi adalah penafsiran suatu obyek, peristiwa 

atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan 

penafsiran itu. Sedangkan Bimo Walgito (2002 : 54) berpendapat bahwa persepsi 

adalah pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang diterima 

oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti 

danmerupakan aktifitas integrated dalam diri individu.  

 

1.5.2 Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 

39 ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran.  

Sukintaka (2001:42) mengatakan bahwa profil guru Pendidikan Jasmani 

adalah sebagai berikut : 1) sehat jasmani dan rohani, dan berprofil olahragawan, 

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

energik dan berketrampilan motorik. 
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1.5.3 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan 

aktifitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan untuk 

meningkatkan individu secara organik, neuromaskuler, perseptual, kognitif, sosial, 

dan emosional (Soepartono, 2000:1). Nadisah (1992:15) mengemukakan bahwa 

pendidikan jasmani adalah bagian dari pendidikan (secara umum) yang 

berlangsung melalui aktifitas yang melibatkan mekanisme gerak tubuh manusia 

dan menghasilkan pola-pola perilaku pada individu yang bersangkutan.  

Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran paedagogis, dan 

tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, karena 

gerak sebagai aktifitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia 

dan dirinya sendiri yang secara alami berkembang searah dengan perkembangan 

jaman. Dengan demikian yang dimaksud dengan persepsi guru non Penjasorkes 

terhadap kinerja guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah 

interpretasi guru Non Penjasorkes tentang kinerja guru penjasokes secara 

sistematik bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromaskuler, 

perseptual, kognitif, sosial, dan emosional yang dilaksanakan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan konsep-konsep 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam pelaksanaannya memiliki 

tujuan dan fungsi menumbuhkembangkan siswa dari aspek organic, 

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

gerak manusia yang menuju pada pengembangan pola-pola perilaku manusia.  
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1.5.4 Kinerja 

Kinerja adalah Kata “kinerja” berasal dari kata dasar kerja berarti 

“perbuatan melakukan sesuatu”, “sesuatu yang diperbuat”. Arti “kinerja” menurut 

KBBI ( 1996 : 503 ) adalah  (1) Sesuatu yang dicapai (2) Prestasi yang 

diperlihatkan (3) Kemampuan kerja. Jadi kata “kinerja” secara umum biasa 

diartikan kemampuan seeorang dalam melakukan perbuatan baik yang berupa 

tugas, usaha, atau kegiatan. 



 

11 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Persepsi  

Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung 

berhubungan dengan dunia luar. Individu secara langsung menerima stimulus atau 

rangsang dari luar disamping dari dalam dirinya sendiri. Individu mengenali dunia 

dengan menggunakan alat inderanya. Melalui stimulus yang diterimanya, individu 

akan mengalami persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu merupakan proses berujud diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat reseptornya. Stimulus yang diteruskan ke pusat susunan saraf yaitu 

otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu mengalami persepsi. Ada 

beberapa syarat terjadinya persepsi yaitu, adanya obyek persepsi, alat indera atau 

reseptor yang merupakan alat untuk menerima stimulus, dan adanya perhatian. 

2.1.2 Pengertian Persepsi  

Membahas istilah persepsi akan dijumpai banyak batasan atau definisi 

tentang persepsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain oleh : Jalaludin 

Rahmat (2003:51) mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah 

pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu 

dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama. Hal ini menurut 

Krech dkk, karena setiap individu dalam menghayati atau mengamati sesuatu 
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obyek sesuai dengan berbagai faktor yang determinan yang berkaitan dengan 

individu tersebut. Ada empat faktor determinan yang berkaitan dengan persepsi 

seseorang individu yaitu, lingkungan fisik dan sosial, struktural jasmaniah, 

kebutuhan dan tujuan hidup, pengalaman masa lampau.  

Menurut Desideranto dalam Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat 

(2003 : 16) persepsi adalah penafsiran suatu obyek, peristiwa atau informasi yang 

dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu. 

Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa persepsi adalah hasil pikiran 

seseorang dari situasi tertentu.  

Muhyadi (1991:233) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses 

stimulus dari lingkungannya dan kemudian mengorganisasikan serta menafsirkan 

atau suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan 

kesan atau ungkapan indranya agar memilih makna dalam konteks lingkungannya.  

Sarwono (1993:238) mengartikan persepsi merupakan proses yang 

digunakan oleh seseorang individu untuk menilai keangkuhan pendapatnya sendiri 

dan kekuatan dari kemampuan-kemampuannya sendiri dalam hubungannya 

dengan pendapat-pendapat dan kemampuan orang lain.  

Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito (2002:54) adalah 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh 

organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan 

aktifitas integrated dalam diri individu.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa persepi adalah 

kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus 
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sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Selain itu 

persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu 

kebiasaan. Hal tersebut dibarengi adanya pernyataan populer bahwa “manusia 

adalah korban kebiasaan“ karena 90% dari pengalaman sensoris merupakan hal 

yang sehari-hari dipersepsi dengan kebiasaan yang didasarkan pada pengalaman 

terdahulu yang diulang-ulang. Sehingga mempersepsi situasi sekarang tidak lepas 

dari adanya stimulus terdahulu. 

Berbagai batasan tentang persepsi di atas, dapat dijelaskan bahwa persepsi 

adalah sebagai proses mental pada individu dalam usahanya mengenal sesuatu 

yang meliputi aktifitas mengolah suatu stimulus yang ditangkap indera dari suatu 

obyek, sehingga didapat pengertian dan pemahaman tentang stimulus tersebut. 

Persepsi merupakan dinamika yang terjadi dalam diri individu disaat ia menerima 

stimulus dari lingkungan-nya.  

Proses persepsi individu akan mengadakan penyeleksian apakah stimulus 

itu berguna atau tidak baginya, serta menentukan apa yang terbaik untuk 

dilakukan. Berdasarkan atas pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

maka persepsi berkaitan dengan tingkah laku. Oleh sebab itu individu (siswa) 

yang persepsinya positif tentang obyek, ia akan bertingkah laku positif tentang 

obyek itu.  

2.1.3 Proses Terjadinya Persepsi  

Proses terjadinya persepsi pada diri individu tidak berlangsung begitu saja, 

tetapi melalui suatu proses. Proses persepsi adalah peristiwa dua arah yaitu 

sebagai hasil aksi dan reaksi.  
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Menurut Bimo Walgito (2002:54), terjadinya persepsi melalui suatu 

proses, yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut: 1) Suatu obyek atau sasaran 

menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. 

Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan dengan segi fisik. Proses 

tersebut dinamakan proses kealaman, 2) Stimulus suatu obyek yang diterima oleh 

alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris. Proses 

pentransferan stimulus ke otak disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat 

indera secara normal, dan 3) Otak selanjutnya memproses stimulus hingga 

individu menyadari obyek yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga 

disebut proses psikologis. Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu 

suatu proses di mana individu mengetahui dan menyadari suatu obyek 

berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya. 

Proses persepsi menurut Mar’at (1992:108) adanya dua komponen pokok 

yaitu seleksi dan interpretasi. Seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan 

terhadap stimulus pada alat indera. Stimulus yang ditangkap oleh indera terbatas 

jenis dan jumlahnya, karena adanya seleksi. Hanya sebagian kecil saja yang 

mencapai kesadaran pada individu. Individu cenderung mengamati dengan lebih 

teliti dan cepat terkena hal-hal yang meliputi orientasi mereka.  

Interpretasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengorganisasikan 

informasi, sehingga mempunyai arti bagi individu. Dalam melakukan interpretasi 

itu terdapat pengalaman masa lalu serta sistem nilai yang dimilikinya. Sistem nilai 

di sini dapat diartikan sebagai penilaian individu dalam mempersepsi suatu obyek 

yang dipersepsi, apakah stimulus tersebut akan diterima atau ditolak. Apabila 
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stimulus tersebut menarik atau ada persesuaian maka akan dipersepsi positif, dan 

demikian sebaliknya, selain itu adanya pengalaman langsung antara individu 

dengan obyek yang dipersepsi individu, baik yang bersifat positif maupun negatif.  

Menurut Mar’at (1992 : 22) proses persepsi merupakan proses pengamatan 

seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh 

faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia 

mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai 

oleh nilai dari pribadinya. Sedangkan obyek psikologis ini dapat berupa kejadian, 

ide, atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi 

memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan 

pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap obyek psikologik 

tersebut. Melalui komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian konsep 

mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi 

seseorang akan terjadi keyakinan (belief) terhadap obyek tersebut. Selanjutnya 

komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) 

terhadap obyek. 

Pada tahap selanjutnya, berperan komponen konasi yang membutuhkan 

kesediaan atau kesiapan jawaban berupa tindakan terhadap obyek. Atas dasar 

tindakan ini maka situasi yang semula kurang atau tidak seimbang menjadi 

seimbang kembali. Keseimbangan dalam situasi ini berarti bahwa antara 

obyekyang dilihat sesuai dengan penghayatannya, di mana unsur nilai dan norma 

dirinya dapat menerima secara rasional dan emosional. Jika situasi ini tidak 

tercapai, maka individu menolak dan reaksi yang timbul adalah sikap apatis, acuh 
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tak acuh atau menentang sampai ekstrim memberontak. Keseimbangan ini dapat 

kembali jika persepsi dapat diubah melalui komponen kognisi. Terjadinya 

keseimbangan ini akan melalui perubahan sikap di mana tiap komponen mengolah 

masalahnya secara baik (Mar’at, 1992:23).  

Proses perkembangan persepsi dipusatkan menjadi dua yaitu fase 

selektivitas dan fase kode. Pada fase selektivitas, tahap awal individu akan 

memilih obyek yang terdapat di lingkungan melalui informasi. Sebagian dari 

informasi tentang obyek akan mendapat perhatian dan akan memberikan respon 

pada obyek tersebut jika informasi tersebut tidak berguna bagi dirinya. Sedangkan 

pada fase kode informasi yang diterima akan disesuaikan dengan pengalaman 

individu, dengan begitu akan memberikan makna terhadap informasi yang 

diterimanya. 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks, dan ditentukan oleh 

dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium, 

melihat, merasa, atau bagaimana dia memandang suatu obyek dalam melibatkan 

aspek psikologis dan panca inderanya. 

Menurut David Krech dan Ricard Crutcfield dalam Jalaludin Rahmat 

(2003:55) membagi faktor-faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua 

yaitu : faktor fungsional dan faktor struktural.  

2.1.4.1 Faktor Fungsional  

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman 

masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor 
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personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang 

memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. 

 

2.1.4.2 Faktor Struktural 

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dari sifat 

stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada system saraf 

individu. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi menurut teori Gestalt 

bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor 

yang terpisah tetapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan. 

Tertarik tidaknya individu untuk memperhatikan stimulus dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu, faktor internal (kebiasaan, minat, emosi dan keadaan 

biologis) dan faktor eksternal (intensitas, kebaruan, gerakan, dan pengulangan 

stimulus).  

2.1.4.3 Faktor eksternal  

a. Gerakan, seperti organisme lain, bahwa manusia secara visual tertarik pada 

obyek-obyek yang bergerak. Contohnya kita senang melihat huruf dalam 

display yang bergerak menampilkan nama barang yang diiklankan.  

b. Intensitas stimuli, dimana kita akan memperhatikan stimuli yang lebih 

menonjol dari stimuli yang lain. 

c. Kebaruan (novelty), bahwa hal-hal baru, yang luar biasa, yang berbeda akan 

lebih menarik perhatian.  

d. Perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan sedikit 

variasi, akan menarik perhatian. Disini unsur “familiarity” (yang sudah kita 
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kenal) berpadu dengan unsur-unsur “novelty” (yang baru kita kenal). 

Perulangan juga mengandung unsur sugesti yang mempengaruhi bawah sadar 

kita. 

2.1.4.4 Faktor internal 

a. Kebiasaan, kecenderungan untuk mempertahankan pola berpikir tertentu, atau 

melihat masalah hanya dari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebihan 

dan tanpa kritis pada pendapat otoritas. 

b. Minat, suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau 

kebutuhannya sendiri.  

c. Emosi, sebagai manusia yang utuh, kita tidak dapat mengesampingkan emosi, 

walaupun emosi bukan hambatan utama. Tetapi bila emosi itu sudah mencapai 

intensitas yang begitu tinggi akan mengakibatkan stress, yang menyebabkan 

sulit berpikir efisien.  

d. Keadaan biologis, misalnya keadaan lapar, maka seluruh pikiran didominasi 

oleh makanan. Sedangkan bagi orang yang kenyang akan menaruh perhatian 

pada hal-hal lain. Kebutuhan biologis menyebabkan persepsi yang berbeda.  

 

2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Suprihanto (2002:7) menyebutkan istilah kinerja dan prestasi 

kerja yaitu  hasil kerja seseorang selama periode tertentu diban-dingkan dengan 

berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran. Menurut Mangkunegara 
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(2001:67), istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual 

Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Jadi dengan demikian kinerja (performance) adalah suatu hasil yang telah 

dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan secara 

legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya. Bagi lembaga atau institusi, kinerja dimaksud adalah hasil 

kerja pimpinan beserta perangkatnya yang dicapai dalam suatu periode tertentu. 

2.2.2 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja guru seringkali didesain untuk melayani dua tujuan, yaitu 

: (1) untuk mengukur kompetensi guru dan (2) mendukung pengembangan 

profesional. Sistem penilaian kinerja guru hendaknya memberikan manfaat 

sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas (classroom 

needs), dan peluang untuk mengembangkan teknik-teknik baru dalam pengajaran, 

serta mendapatkan saran (konseling) dari kepala sekolah atau guru lainnya untuk 

membuat berbagai perubahan di dalam kelas (Ahmadsudrajat.blog).  

Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang evaluator pertama kali harus 

dapat menyusun prosedur spesifik dan menetapkan standar. Penetapan standar 

hendaknya dikaitkan dengan :  

a. Keterampilan-keterampilan dalam mengajar  

b. Bersifat seobyektif mungkin  
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c. Komunikasi secara jelas dengan guru sebelum evalusi dilaksanakan dan 

ditinjau ulang setelah selesai dievaluasi, dan  

d. Dikaitkan dengan pengembangan profesional guru  

Para evaluator hendaknya mempertimbangkan aspek keragaman 

keterampilan pengajaran yang dimiliki guru. Jika para evaluator menggunakan 

berbagai sumber informasi tentang kinerja guru, maka mereka dapat memberikan 

penilaian secara lebih akurat.  

Beberapa prosedur yang dapat digunakan oleh evaluator, diantaranya :  

a. Mengobservasi kegiatan kelas (observe classroom activities).  

Ini merupakan bentuk umum untuk mengumpulkan data dalam menilai 

kinerja guru. Tujuan observasi kelas adalah untuk memperoleh gambaran 

secara representatif tentang kinerja guru di dalam kelas. Kendati demikian, 

untuk memperoleh tujuan ini, evaluator dalam menentukan hasil penilaian 

tidak cukup dengan waktu yang relatif sedikit atau hanya satu kelas. Oleh 

karena itu observasi dapat dilaksanakan secara formal dan direncanakan atau 

secara informal dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga dapat 

diperoleh informasi yang bernilai (valuable).  

b. Meninjau kembali rencana pengajaran dan catatan – catatan dalam kelas. 

Rencana pengajaran dapat merefleksikan sejauh mana guru dapat memahami 

tujuan-tujuan pengajaran. Peninjauan catatan-cataan dalam kelas, seperti hasil 

test dan tugas-tugas merupakan indikator sejauhmana guru dapat mengkaitkan 

antara perencanaan pengajaran , proses pengajaran dan testing (evaluasi).  
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c. Memperluas jumlah orang-orang yang terlibat dalam evaluasi. Jika tujuan 

evaluasi untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja guru maka kegiatan 

evaluasi sebaiknya dapat melibatkan berbagai pihak sebagai evaluator, seperti: 

siswa, rekan sejawat, dan tenaga administrasi. Bahkan self evaluation akan 

memberikan perspektif tentang kinerjanya. Namun jika untuk kepentingan 

pengujian kompetensi, pada umumnya yang bertindak sebagai evaluator 

adalah kepala sekolah atau pengawas. Guru-guru yang berkeinginan untuk 

meningkatkan pengajarannya biasanya sangat berhasrat untuk memahami 

bagaimana pandangan guru lain dan siswa terhadap dirinya. Memang, dalam 

proses evaluasi pandangan-pandangan mereka yang terlibat dalam keseharian 

kiranya tidak bisa diabaikan begitu saja.  

Pelaporan Hasil Evaluasi Konferensi pasca-observasi dapat memberikan 

umpan balik kepada guru tentang kekuatan dan kelemahannya. Dalam hal ini, 

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh evaluator :  

a. Penyampaian umpan balik dilakukan secara positif dan bijak.  

b. Penyampaian gagasan dan mendorong untuk terjadinya perubahan pada guru  

c. Menjaga derajat formalitas sesuai dengan keperluan untuk mencapai tujuan-

tujuan evaluasi (maintain a level of formality necessary to achieve the goals of 

the evaluation)  

d. Menjaga keseimbangan antara pujian dan kritik  

e. Memberikan umpan balik yang bermanfaat secara secukupnya dan tidak 

berlebihan  

2.2.3 Kaitan Evaluasi Kinerja Guru dengan Pengembangan Profesi  
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 Upaya untuk mengaitkan evaluasi kinerja guru dengan pengembangan 

profesi memang bukanlah pekerjaan yang gampang, baik untuk kepala sekolah, 

evaluator dan terutama guru itu sendiri. Walaupun demikian, ada beberapa 

jawaban yang sederhana bahwa evaluasi kinerja guru dapat digunakan dalam : 

Bekerja sama dengan guru-guru untuk menata secara khusus tujuan yang dapat 

dicapai. Menyajikan kritik membangun dan dukungan memperbaiki kelemahan 

dan mengembangkan kekuatan. Menginventarisasi guru-guru yang berpengalaman 

untuk diminta bantuannya dalam meningkatkan kinerja guru-guru yang kurang 

berpengalaman. 

 

2.3 Guru Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan  

Menurut UU No. 20 th 2003 tentang pendidikan nasional pasal 29 ayat 2 

menyebutkan bahwa guru adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran. 

Menurut Sukintaka (1998:84) profil guru pada umumnya merupakan dasar 

tugas seseorang pendidik. Profil pada guru setidak-tidaknya memenuhi prasayarat 

minimal ialah merupakan seseorang berjiwa pancasila, dan Undang-undang Dasar 

1945, serta pendukung dan pengembang norma. 

Tugas yang diemban seorang guru bukanlah hal yang rigan karena 

sebagian dari masa depan generasi muda terletak ditangan guru. Bagaimana cara 

guru mengajar saat ini akan menentukan kualitas generasi. 

Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus 

dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan, 
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walaupun dalam kenyataannya masih ada orang diluar kependidikan yang 

melakukannaya, sehingga pengakuan terhadap profesi guru semakin berkurang 

karena masih saja ada orang memaksa diri menjadi guru walaupun sebenarnya 

yang bersangkutan tidak dipersiapkan untuk itu. 

 

2.4 Kinerja Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kinerja merupakan kata benda abstrak yaitu memiki pengertian suatu 

potensi untuk melakukan kerja. Untuk itu, kinerja seseorang dapat diukur secara 

lahiriah semata akan tetapi juga dilihat dari indikator sebagai hasil dari kinerja. 

Mampu tidaknya seseorang melakukan kerja bisa dijadikan sebagai ukuran tinggi-

rendahnya kinerja seseorang. 

Istilah kinerja profesional disini di definisikan sebagai perangkat prilaku 

nyata guru penjaskes dalam merealisasikan program keolahragaan di sekolah 

sesuai dengan tuntutan profesi keolahragaan menurut pertimbangan para praktisi 

dan ahli keolahragaan. Secara garis besar, kinerja profesional yang dimaksud 

mencakup tiga unsur pokok berikut kualitas pribadi, manajemen keolahragaan , 

dan penyelenggaraan layanan keolahragaan.  

Kinerja dalam aspek kualitas pribadi mencakup aspek-aspek : (1) 

hubungan antar pribadi, (2) etos kerja dan komitment profesional, (3) etika dan 

moral dalam berperilaku, serta (4) dorongan dan upaya pengembangan diri, 

sedangkan kinerja dalam bidang manajemen keolahragaan  mencakup dua aspek 

berikut (1) aspek manajemen keolahragaan disekolah, dan (2) instrumentasi 
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keolahragaan. Penjaskes adalah seorang profesional, karena itu keolahragaan  

harus diatur dan didasarkan kepada regulasi perilaku profesional, yaitu Kode Etik. 

Penjaskes bekerja dalam berbagai seting, dan itu menjadi kekhususan dari 

wilayah layanan keolahragaan. Keragaman seting pekerjaan penjaskes ini 

mengandung makna adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan bersama yang 

harus dikuasai oleh penjaskes dalam seting manapun..  

2.5 Hakekat Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum, 

pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai proses pendidikan via aktivitas 

jasmani, permainan dan atau olahraga (Rusli Lutan, 1998:14), menurut Abdul 

Kadir Ateng (1995:5) pendidikan jasmani merupakan aktivitas otot-otot besar 

sehingga proses pendidikan tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan 

pertumbuhan badan. Jadi pendidikan jasmani adalah pendidikan yang dilakukan 

dengan menggunakan aktivitas jasmani dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan 

pendidikan jasmani menurut Abduk Kadir Ateng (1995:7) adalah : 

2.5.1 Pembentukan gerak, yang meliputi : 

a. Memenuhi serta mempertahankan keinginan gerak 

b. Penghayatan ruang, waktu dan bentuk serta pengembangan peranan irama 

c. Mengenal kemungkinan gerak diri sendiri 

d. Memiliki keyakinan gerak dan pengembangan perasaan sikap 

e. Memperkaya dan memperluas kemampuan gerak dengan melakukan 

pengalaman gerak pembentukan prestasi  

2.5.2 Pembentukan prestasi, yang meliputi : 
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a. Pengembangan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan ketangkasan-

ketangkasan 

b. Belajar mengarahkan diripada pencapaian prestasi (kemauan, konsentrasi, 

keuletan, kewaspadaan kepercayaan pada siri sendiri) 

c. Penguasaan emosi 

d. Belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri 

e. Meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata dan bidang prestasi dalam 

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan dalam olahraga.   

2.5.3 Pembentukan sosial, yang meliputi : 

a. Pengakuan dan penerimaan peraturan-peraturan dan norma-norma bersama 

b. Mengikutsertakan ke dalam struktur kelompok fungsional, belajar bekerja 

sama, menerima pimpinan, dan memberikan pimpinan 

c. Pengembangan perasaan kemasyarakatan dan pengakuan terhadap orang lain 

sebagai pribadi-pribadi 

d. Belajar bertanggung jawab terhadap yang lain, memberi pertolongan, memberi 

perlindungan dan berkorban 

e. Belajar mengenal dan memahami bentuk-bentuk pelepas lelah aktif untuk 

pengisian waktu senggang 

2.5.4 Pertumbuhan badan, yang meliputi : 

a. Peningkatan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat tumbuh, bersikap dan 

bergerak dengan baik dan untuk dapat berprestasi secara optimal (kekuatan 

dan mobilitas pelepas ketegangan dan kesiap siagaan) 
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b. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan 

diri dengan membiasakan cara-cara hidup sehat 

Sedang tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah dasar 

(SD) adalah membantu siswa untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan 

kesehatan melalui pengalaman dan penanaman sikap positif, serta kemampuan 

gerak dasar dan berbagai aktivitas jasmani (Depdikbud, 1993:1). Tujuan ini 

diharapkan agar dapat tercapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

khususnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis, terbentuknya sikap 

disiplin, kejujuran, kerja sama, mematuhi peraturan, menyenangi aktivitasjasmani 

dan tercapainya kemampuan dalam penampilan gerak yang lebih baik. Dalam 

kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah 

dasar meliputi kegiatan pokok atau intrakurikuler terdiri dari : atletik, senam, 

permainan dan kesehatan, sedang kegiatan pilihan meliputi : renang, tennis meja, 

sepak takraw, pencak silat (Depdikbud, 1993:3). Kegiatan pilihan ini dilakukan 

sesuai dengan keadaan sekolah yang ada. 

 
2.6 Profesionalisme Guru Mata Pelajaran Pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan 

Menurut Rice dan Bishoprick (1976) dalam Bafadal (2003:5) “guru 

profesional adalah mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-

tugasnya sehari-hari”. 

Selanjutnya Uno (2008:60) mengungkapkan bahwa “guru profesional 

memiliki kompetensi dalam melaksanakan program pembelajaran”. 
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Sementara itu, Nurdin (2008:48) mengartikan bahwa guru yang piawai 

dalam menjalankan tugasnya disebut sebagai guru yang kompeten dan 

profesional. 

 Dari definisi guru profesional yang dikemukakan oleh beberapa ahli di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki 

kompetensi (kemampuan) sehingga ia piawai dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai seorang pendidik. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa ”kompetensi guru 

meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) dalam Sarimaya (2008:18-22) 

menjelaskan bahwa: 

2.6.1 Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan kualitas peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan 

menjadi indikator essensial sebagai berikut: 

a. Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator 

essensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan 
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prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi  bekal ajar awal peserta 

didik. 

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: 

memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

c. Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: 

menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif.  

d. Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki 

indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (assesment) proses 

dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; 

menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

e. Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik 

untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta 

didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.  

2.6.2 Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
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berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara 

rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator yang 

esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan 

norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak 

sesuai dengan norma. 

b. Subkompetensi kepribadian yang dewasa memilki indikator esensial: 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki 

etos kerja sebagai guru. 

c. Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, 

sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan 

bertindak. 

d. Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: 

memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan 

memiliki perilaku yang disegani. 

e. Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator 

esesnsial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, 

ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

f. Subkompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator 

esensial: memiliki kemampuan untuk berintrospeksi, dan mampu 

mengembangkan potensi diri secara optimal. 

2.6.3 Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 



 

 

30

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini 

memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:  

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif 

dengan peserta didik. 

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan.  

c. Mampu berkomunikasi dan dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau 

wali peserta didik dan masyarakat sekitar.  

2.6.4 Kompetensi profesional mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan secara luas dan mendalam, yang mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan  di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi memiliki 

indikator esensial sebagai berikut: 

a. Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan mata 

pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan memiliki indikator 

esensial: memahami materi pelajaran yang ada dalam kurikulum sekolah; 

memahami stuktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau 

koheren dengan materi ajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; dan 
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menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator 

esensial menguasai langkah-langkah penelitian untuk memperdalam 

pengetahuan atau materi bidang studi secara profesional dalam konteks global. 

Kompetensi guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, meliputi:  

a. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

b. Membedakan pendekatan-pendekatan pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. 

c. Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Agar suatu penelitian memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka peneliti memandang perlu menjelaskan langkah-langkah 

operasional penelitian dan uraian-uraian aspek-aspek yang berkaitan dengan 

pengukuran variabel yang akan dibahas dalam metode penelitian ini. Adapun 

langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan sejak tahap persiapan sampai 

tahap akhir yaitu : menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mencari hasil persentase dari butir 

angket / kuesioner yang ada. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan 

untuk memberi kode pada data mentah.  

 
3.2 Populasi 

Menurut Arikunto (1998: 15) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru non penjasorkes di Sekolah 

Dasar Negeri yang berada di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dari 4 Dabin 

yang berjumlah 37 Sekolah Dasar Negeri sebanyak 340 guru non Penjasorkes, 

yang meliputi Dabin Ki hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, dan 

Hasanudin. 
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3.3 Sampel 

Menurut Arikunto (1998 : 117) sampel penelitian adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti. Sampel penelitian diambil dari 2 dabin yaitu 

Dabin Teuku Umar (I) dan Dabin Hasanudin (IV) dengan masing-masing dabin 

diambil 5 SD Negeri. Satu SD Negeri diambil lagi 10 guru non penjasorkes. 

Sehingga diperoleh jumlah sampel sebagai berikut : 

a. Dabin I     = 5 sekolah x 10 guru non penjasorkes = 50 guru non penjasorkes 

b. Dabin IV  = 5  sekolah x 10 guru non penjasorkes = 50 guru non penjasorkes 

Jadi jumlah seluruh sampel penelitian sebanyak 100 guru non penjasorkes. 

Berikut rinciannya : 

Tabel 4 
Daftar sampel penelitian  SD Negeri di Kecamatan Dukuhturi  

 

No. Nama Sekolah 
Jumlah  guru 

seluruhnya 

Jumlah sampel yang 

diambil 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

SD Negeri Kepandean 01 

SD Negeri Kepandean 02 

SD Negeri Kepandean 03 

SD Negeri Dukuhturi 02 

SD Negeri Lawatan 02 

SD Negeri Pagongan 02 

SD Negeri Kupu 02 

SD Negeri Sidakaton 01 

SD Negeri Sidakaton 04 

SD Negeri Sidapurna 01 

11 

11 

12 

12 

11 

12 

10 

18 

10 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
 

Jumlah  
 

100 
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Teknik pengambilan sampel menggunakan proposional random sampling 

yaitu pengambilan sampel dari setiap wilayah atau setiap dabin secara acak. 

Tujuannya untuk memperoleh sampel guru non penjasorkes setiap sekolah di tiap 

dabin terpilih. Dabin yang terambil hanya 2 dabin karena terdiri dari 4 dabin. 

Kemudian tiap dabin diambil 5 Sekolah Dasar Negeri dengan pengambilan 

responden 10 guru non Penjasorkes secara acak. Sehingga diperoleh dari 2 (dua) 

dabin sejumlah 10 Sekolah Dasar Negeri sebanyak 100 guru non Penjasorkes.  

   
3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut J Supranto (1986 : 9) yaitu sesuatu yang 

nilainya berubah-ubah menurut waktu atau berbeda-beda menurut tempat atau 

elemen. Variabel penelitian dalam penelitian ini meliputi : 

1. Variabel bebas (Independent variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang diramalkan akan mempengaruhi 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi guru non 

penjasorkes. 

2. Variabel terikat (Dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang akan diramalkan dan akan 

dipengaruhi variabel bebas. Dalam penelitian ini sebagai variabel terikat 

adalah kinerja guru penjasorkes. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Tahapan – tahapan pengambilan data pada penelitian ini ada dua tahapan, 

yaitu tahap awal berupa tes awal yang diberikan kepada sampel try out berjumlah 

23 guru non Penjasorkes dan tahap kedua berupa tes akhir / analisis data diberikan 

kepada 100 guru non Penjasorkes sebagai sampel penelitian.  

Instrumen penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan 3 alternatif 

jawaban meliputi ya, tidak, dan tidak tahu. Setelah angket dibuat, kemudian 

ditentukan skor tiap alternatif jawaban responden, yaitu dengan mengubah data 

yang bersifat kualitatif (verbal) menjadi data yang bersifat kuantitatif (numeric)  

dengan tujuan agar mempermudah dalam menganalisa data yakni mengubah skor 

mentah tiap responden. Adapun kriteria alternatif jawaban sebagai berikut : 

1) untuk alternatif jawaban ya dengan skor 1 

2) untuk alternatif jawaban tidak dengan skor 2 

3) untuk alternatif jawaban tidak tahu dengan skor 3 

Kisi-kisi angket persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5 
Kisi-kisi angket persepsi guru non penjasorkes  

terhadap kinerja guru penjasorkes 
 

Kompetensi Indikator 

A. Memiliki kepribadian sebagai 

pendidik 

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 

B. Memiliki kompetensi pedagogik 1. Memahami peserta didik 

2. Merancang pembelajaran 

3. Melaksanakan pembelajaran 

4. Evaluasi hasil belajar 

5. Mengembangkan peserta didik 

C. Memiliki kompetensi profesional 

sebagai pendidik 

1. Menguasai bidang studi secara luas 

dan mendalam 

D. Memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik 

1. Berkomunikasi secara efektif 

2. Bergaul secara efektif 
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Kisi-kisi tersebut dibuat agar jawaban nanti responden terarah sesuai 

dengan tujuan penelitian. Yaitu untuk mengetahui persepsi guru non Penjasorkes 

terhadap kinerja guru Penjasorkes. Setelah dibentuk kisi-kisi maka dibuat sebuah 

angket, angket dalam penelitian ini berbentuk angket tertutup dengan jumlah 33 

pertanyaan. Instrumen penelitian ini diberikan kepada responden yang merupakan 

sampel try out. Dari pemerolehan data sampel try out baru dianalisis 

menggunakan rumus product moment untuk mencari keabsahan atau kevaliditas 

suatu instrumen penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan analisis reliabilitas 

angket menggunakan rumus aplha untuk mengetahui kelayakan atau reliabel suatu 

instrumen. Dari hasil analisa butir angket tersebut, maka angket yang valid dan 

reliabel dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian ini. 

 

3.6 Validitas Angket 

Tujuan validitas angket adalah agar angket yang diberikan kepada sampel 

benar-benar angket yang valid atau keabsahannya baik. Karena angket yang baik 

dan valid akan mempengaruhi hasil akhir penelitian. 

Untuk menentukan angket sesuai dengan harapan peneliti, maka angket 

dianalisis menggunakan rumus product moment, dengan angka kasar sebagai 

berikut . 

      })Y(Yn}{)X(Xn{
)Y)(X(XYnr

2222ay
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ=      (Arikunto, 1998 : 162) 
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Keterangan : 
rxy = koefisien korelasi tiap butir angket 
X = skor tiap butir angket 
Y =  skor  total 
n = banyaknya  siswa 
 

Harga rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan ketentuan apabila rxy > rtabel, maka dikatakan butir soal pada angket 

tersebut valid, pada taraf signifikansi ( α ) = 5 %. 

 

3.7 Reliabilitas Angket 

Reliabilitas angket digunakan untuk mengetahui seberapa besar angket 

cocok diberikan kepada sampel penelitian. Sehingga sebelum diberikan kepada 

sampel penelitian, angket terlebih dulu dianalisis menggunakan Alpha, sebagai 

berikut  

 

                               (Arikunto,1998:193) 
 
 

Keterangan : 
11  = reliabilitas angket 
k = banyaknya butir angket 
Στi

2 = jumlah varians butir 
τt

2 = varians total 
 

Harga r11 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan terhadap rtabel product 

moment, dengan ketentuan apabila r11 > rtabel  maka angket dikatakan reliabel.  
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3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode 

pengambilan data, yaitu metode angket dan dokumentasi. Berikut uraiannya : 

3.8.1 Metode angket (kuisioner) 

Metode angket digunakan untuk memperoleh data penelitian sesuai 

dengan harapan peneliti. Angket yang dibuat sesuai dengan kisi-kisi angket. 

Metode angket dalam penelitian berbentuk angket tertutup dengan jumlah 

pertanyaan 33 pertanyaaan dan alternatif jawaban 3 jawaban yakni ya, tidak, dan 

tidak tahu. Data yang diperoleh dari angket berupa data kualitatif (verbal) yang 

kemudian dirubah menjadi kuantitatif (numeric). 

 
3.8.2 Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan dengan tujuan memperoleh dokumen-

dokumen tertulis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dokumen-dokumen tertulis 

yang diambil berupa nama-nama guru non Penjasorkes sebagai sampel penelitian 

yang diambil masing-masing sekolah penelitian dan surat ijin penelitian setiap 

sekolah yang merupakan dokumen pelaksanaan penelitian. 

 
3.9 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah diberikan tes tahap akhir data yang terkumpul dikelompokkan 

berdasarkan nomor pertanyaan dan alternatif jawaban. Persentase alternatif 

jawaban dihitung menggunakan : 

           x100%
sampelseluruh  jumlah 
jawaban alternatifjumlah jawaban  Presentase =  
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Kriteria persentase berdasarkan Moh. Ali dalam skripsi Wiro Sudono 

(2007 : 34) adalah sebagai berikut : 

76 % sampai dengan 100 % : baik 

56 % sampai dengan 75 % : cukup baik 

46 % sampai dengan 55 % : kurang baik 

Kurang dari 45 % : tidak baik 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Sekolah-Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009, menyatakan 

persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes sangat baik. Hal 

ini dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pendidik sudah dapat 

memahami kompetensi-kompetensi sebagai seorang pendidik. 

Ada beberapa persepsi yang muncul berkaitan dengan kinerja guru 

penjasorkes, sebagai berikut :  

1) Menunjukkan komitmen sebagai umat beragama  

2) Tidak pernah memberikan hukuman fisik pada peserta didik 

3) Pembelajaran penjasorkes diminati oleh peserta didik 

4) Dapat melaksanakan kewajiban dalam menyusun dan mengembangkan 

silabus dan RPP 

5) Memiliki inisiatif untuk merancang dan mengembangkan media/sarana belajar 

sederhana untuk kepentingan proses belajar mengajar 

6) Dekat dengan peserta didik  

7) Sangat bijaksana dalam menangani kenakalan peserta didik 

8) Selalu mengadakan event-event keolahragaan baik di lingkungan sekolah 

maupun di masyarakat 

9) Aktif dalam kegiatan KKG Penjas 

10) Dalam bersosialisasi di sekolah dan di masyarakat sangat baik 

48 
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5.2 Saran 

Walaupun persepsi kinerja guru penjasorkes yang saat ini sangat baik, 

tentunya harus dipertahankan kemampuan maupun kompetensinya sebagai guru. 

Akan tetapi peneliti mencoba memberika saran untuk peningkatan kualitas diri 

maupun mata pelajaran penjasorkes, sebagai berikut : 

1) Persepsi yang ada agar terus dijaga dengan meningkatkan kemampuan dan 

kualitas diri sebagai guru penjasorkes 

2) Agenda kegiatan keolahragaan diperbanyak agar dapat mencuat di 

masyarakat dan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, teman 

seprofesi, maupun pelaku-pelaku pendidikan 

3) Dalam pembelajara penjasorkes agar siswa tidak jenuh dan membosankan, 

perlu variasi dalam pembelajaran 

4) Terus intropeksi diri terhadap pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, 

dan kesehatan 
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Lampiran 1 
 

Tabel 11 
 

Daftar Responden Penelitian 
SD Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal  

Tahun Pelajaran 2008/2009 
 

No. Nama Sekolah Nama Responden Jabatan 

1. SDN Kepandean 1 Nok Kosidah Gr Kelas I 

  Siti Sutirah Gr Kelas II 

  Widayati Gr Kelas III 

  Kartono Gr Kelas IV 

  Tentrem Lestari Gr Kelas V 

  Sodikin Gr Kelas VI 

  Abdul Bari Gr. PAI 

  Tias Gr. Bhs. Inggris 

  Imron Gr. PKn 

  Khasanudin Gr. SBK 

2. SDN Kepandean 2 Rofisah Gr Kelas I 

  Djahro Gr Kelas II 

  Suharti Gr Kelas III 

  Sulastri, S.Pd Gr Kelas IV 

  Umi Thoripah Gr Kelas V 

  Siti Suharmini Gr Kelas VI 

  M.Z. Kiptiyah Gr. PAI 

  Indrawati Gr. Bhs. Inggris 

  Heri Siswanto Gr. Komputer 
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Lanjutan Lampiran 1 
 

Lanjutan Tabel.11 Daftar Responden Penelitian SD Negeri di Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 

No. Nama Sekolah Nama Responden Jabatan 

  Dakhrun, S.Pd Gr. Pkn 

3. SDN Kepandean 3 Tumaninah Gr Kelas I 

  Lutfatul Aeni Gr Kelas II 

  Sudjatmo Gr Kelas III 

  Endang Sri M Gr Kelas IV 

  Nurodin Gr  Kelas V 

  Waeni Gr Kelas VI 

  Solichin Ali, S.Ag  Gr. PAI 

  Fitria Gr. Bhs. Inggris 

  Untung Gr. Komputer 

  Yuli Hastuti E Gr. SBK 

4. SDN Dukuhturi 2 Endang Supriyatin Gr Kelas I 

  Tenty Lestari Gr Kelas II 

  Rojanah Gr Kelas III 

  Akhmad Bukhori, S.Pd Gr Kelas IV 

  Latifah Gr Kelas V 

  Sumarso Gr Kelas VI 

  Sri Mulyaningsih Gr. PAI 

  Dwi Susilowati Gr. Bhs. Inggris 

  Subaedi Gr. Komputer 
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Lanjutan Lampiran 1 
 

Lanjutan Tabel. 11 Daftar Responden Penelitian SD Negeri di Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 

No. Nama Sekolah Nama Responden Jabatan 

  H.Rosidah Gr. PKn 

5. SDN Lawatan 2 N. Suyatmi Gr. Kelas I 

  Sri Munarti Gr. Kelas II 

  Sri Sundari Gr. Kelas III 

  Kapandi, S.Pd Gr Kelas IV 

  Suwardiyah Gr Kelas V 

  Saefulloh Bakri Gr Kelas VI 

  Sairoh  Gr. PAI 

  Ekowati R.M Gr. Bhs. Inggris 

  Akhmad Sultoni Gr. Komputer 

  Nur Suroti Gr. PKn 

6. SDN Pagongan 2 Sutirah Gr Kelas I 

  Masmuah Gr Kelas II 

  Noviati Gr Kelas III 

  Suratno Gr Kelas IV 

  Wasilah Gr Kelas V 

  Mutmainah Gr Kelas VI 

  Moh.Sodiq, S.Ag Gr. PAI 

  Tri Susanto,S.Pd Gr. Bhs. Inggris 

  Endang Gr. Komputer 
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Lanjutan Lampiran 1 

Lanjutan Tabel. 11. Daftar Responden Penelitian SD Negeri di Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 

No. Nama Sekolah Nama Responden Jabatan 

  H.Indah Sri Hastuti Gr PKn 

7. SDN Kupu 2 Siyami Gr Kelas I 

  Handi Wahyu Adhi Gr Kelas II 

  Rikhanah, S.Pd Gr Kelas III 

  H. Purwanto, S.Pd Gr Kelas IV 

  Sailah Gr Kelas V 

  Rakhmat. S.Pd  Gr Kelas VI 

  Naeful Falachi Gr. PAI 

  Cahya Nur Azizah, S.Pd Gr. Bhs. Inggris 

  Subedi Gr. Komputer 

  Handanu,S.Pd Gr. PKn 

8. SDN Sidakaton 1 Supar Dwi Yatna  Gr Kelas I 

  Nur Aeni Gr Kelas II 

  Suratmah Gr Kelas III 

  Sri Wahyuningsih  Gr Kelas IV 

  Endang Sriyatun Gr Kelas V 

  Sarwo Gr Kelas VI 

  Dakhlan, S.Ag  Gr. PAI 

  Amri Mujiarsih,S.Pd  Gr. Bhs. Inggris 

  Tarsono Gr. Komputer 

  Tapsir Gr PKn 
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Lanjutan Lampiran 1 
 

Lanjutan Tabel.11 Daftar Responden Penelitian SD Negeri di Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 

No. Nama Sekolah Nama Responden Jabatan 

9. SDN Sidapurna 1 Rupiningsih Gr Kelas I 

  Ani Suswanti Gr Kelas II 

  Aminah Gr Kelas III 

  Sahali  Gr Kelas IV 

  Ruslani Gr Kelas V 

  Rosikhin Gr Kelas VI 

  Sugeng Rahardjo Gr. PAI 

  Abdul Fatah  Gr. Bhs. Inggris 

  Rumningsih  Gr. Komputer 

  Karyo Gr. PKn 

10. SDN Sidakaton 4 Siti Muawanah Gr Kelas I 

  Jumadi  Gr Kelas II 

  Sugiarti Gr Kelas III 

  Akhmad Jani Gr Kelas IV 

  Abdul Mutolib  Gr Kelas V 

  Rosidin Gr Kelas VI 

  Hj. Halimah Gr. PAI 

  Pujiasih Gr. Bhs. Inggris 

  Kasan Ali Gr. Komputer 

  Akhmad Subkhan, S.Pd Gr.PKn 
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Lampiran 2 
Tabel 12 

Instrumen Penelitian Berbentuk Angket Tertutup 

SD Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009 

 

No. Pertanyaan 
Responden 

Ya Tidak Tidak 
tahu 

1. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
merupakan guru yang disiplin ?    

2. 

Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
seorang yang senantiasa bertindak sesuai dengan 
norma, tata tertib dan komitmen yang telah  
disepakati ? 

   

3. 
Apakah selama berada di lingkungan sekolah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak sopan dalam 
bertutur ? 

   

4. 
Apakah selama berada di lingkungan sekolah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak berperilaku  
sopan ? 

   

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

   

6. Apakah guru penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
disegani oleh peserta didik ?    

 

7. Apakah guru penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
memiliki wibawa sebagai seorang pendidik ?    

8.  Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
menunjukkan komitmen sebagai umat beragama ?    

9. 
Apakah peserta didik di sekolah Ibu/Bapak tampak 
bersemangat saat mengikuti proses pembelajaran 
penjas ? 

   

10. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu /Bapak 
pernah memberikan hukuman fisik pada peserta 
didik? 

   

11. Apakah pembelajaran Penjasorkes yang beliau 
selenggarakan diminati oleh peserta didik ?     

12. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
melaksanakan kewajiban dalam menyusun dan 
mengembangkan silabus dan RPP? 

   

 
 

 
    

 
 



 

 

51

Lanjutan lampiran 2 
 
 

Lanjutan Tabel 12. Instrumen penelitian berbentuk angket tertutup SD Negeri di 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009 

No. Pertanyaan 
Responden 

Ya Tidak Tidak 
Tahu 

13. 

Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak memiliki inisiatif 
untuk merancang dan mengembangkan 
media/sarana belajar sederhana untuk kepentingan 
proses belajar mengajar? 

   

14. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
tepat waktu dalam menyelenggarakan dan 
menyerahkan hasil evaluasi belajar? 

   

15. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
membuka diri untuk menjalin keakraban dengan 
peserta didik ? 

   

16. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
mampu bertindak bijaksana dan mendidik dalam 
mengatasi kenakalan peserta didik? 

  
 
 
 

17. 
Apakag guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
tampak terampil dalam memberi contoh gerak 
dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani? 

   

18. 
Apakah Ibu/Bapak pernah menyaksikan guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak  memainkan salah 
satu cabang olahraga? 

   

19. 
Sejauh yang pernah Ibu/Bapak saksikan,apakah 
guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak mengajarkan 
lebih dari 2 jenis cabang olahraga? 

   

20. 

Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
membina salah satu cabang olahraga, melalui 
ekstrakurikuler atau klub atau kegiatan 
pengembangan diri? 

   

21. Apakah sekolah Ibu/Bapak rutin menyelenggarakan 
pertandingan atau perlombaan olahraga antar kelas?    

22. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
terlibat aktif dalam penyelenggaraan pertandingan / 
perlombaan olahraga antar kelas? 

   

23. 
Apakah sekolah Ibu/Bapak pernah mengikuti 
pertandingan atau perlombaan olahraga antara 
sekolah? 

   

24. Sejauh yang Ibu/Bpak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes mampu mengoperasikan komputer?    

 
 

    



 

 

52

Lanjutan lampiran 2 
 
 

Lanjutan Tabel 12. Instrumen penelitian berbentuk angket tertutup SD Negeri di 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009 

No. Pertanyaan 
Responden 

Ya Tidak Tidak 
Tahu 

25. 
Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak mengenal 
internet? 

   

26. 
Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak aktif dalam 
kegiatan KKG Penjas? 

   

27. 
Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah di luar jam 
kerja guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak masih 
aktif  berolahraga? 

   

28. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan 
sekolah?  

   

29. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
dapat  bekerjasama dengan baik dengan teman 
sejawat? 

   

30. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
dapat berkomunikasikan ide/buah pikirannya 
dengan kalimat yang jelas? 

   

31.  

Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui,apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak pernah memiliki 
permasalahan dengan orangtua peserta didik, terkait 
dengan kedudukannya sebagai guru? 

   

32. 

Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 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?    
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Lampiran  3 

Tabel  13 

Instrumen Penelitian yang Valid 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal  

Tahun Pelajaran 2008 / 2009 

No. Pertanyaan 
Respon 

Ya Tidak Tidak 
tahu 

1.  Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
menunjukkan komitmen sebagai umat beragama ?    

2. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu /Bapak 
pernah memberikan hukuman fisik pada peserta 
didik? 

   

3. Apakah pembelajaran Penjasorkes yang beliau 
selenggarakan diminati oleh peserta didik ?     

4. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
melaksanakan kewajiban dalammenyusun dan 
mengembangkan silabus dan RPP? 

   

5. 

Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui,apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak memiliki inisiatif 
untuk merancang dan mengembangkan media/sarana 
belajar sederhana untuk kepentingan proses belajar 
mengajar? 

   

6. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
membuka diri untuk menjalin keakraban dengan 
peserta didik ? 

   

7. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
mampu bertindak bijaksana dan mendidik dalam 
mengatasi kenakalan peserta didik? 

   
 

8. Apakah sekolah Ibu/Bapak rutin menyelenggarakan 
pertandingan atau perlombaan olahraga antar kelas?    

9. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
terlibat aktif dalam penyelenggaraan pertandingan / 
perlombaan olahraga antar kelas? 

   

10. 
Apakah sekolah Ibu/Bapak pernah mengikuti 
pertandingan atau perlombaan olahraga antara 
sekolah? 

   

11. 
Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak aktif dalam 
kegiatan MGMP Penjas? 
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Lanjutan lampiran 3 

 
Lanjutan Tabel 13. Instrumen penelitian yang valid Sekolah Dasar Negeri di 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009 

No. Pertanyaan 

Respon 

Ya Tidak Tidak 

tahu 

12. 
Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah di luar jam 
kerja guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak masih 
aktif  berolahraga? 

   

13. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak dapat 
bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah?     

14. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak dapat  
bekerjasama dengan baik dengan teman sejawat?    

15.  

Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui,apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak pernah memiliki 
permasalahan dengan orangtua peserta didik, terkait 
dengan kedudukannya sebagai guru? 

   

16. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
terlibat aktif dalam kegiatan sosial di sekolah?    
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Lampiran 5 

Contoh perhitungan Validitas dan Reliabilitas Angket Persepsi Guru Non 

Penjasorkes terhadap Kinerja Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Negeri                           

di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009 

 

1. Perhitungan Validitas Angket 

a. Rumus 

     
})Y(Yn}{)X(Xn{

)Y)(X(XYnr
2222ay

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ=      (Arikunto, 1998: 162) 

b. Kriteria 

Butir angket valid jika rxy > rtabel 

c. Perhitungan 

Tabel.15 
 Perhitungan validitas angket pada butir nomor 2. 

 
No. Kode Resp X Y X2 Y2 XY 

1 UC-62 1 41 1 1681 41 
2 UC-63 1 58 1 3364 58 
3 UC-64 1 49 1 2401 49 
4 UC-65 1 50 1 2500 50 
5 UC-66 1 50 1 2500 50 
6 UC-67 1 61 1 3721 61 
7 UC-68 1 62 1 3844 62 
8 UC-69 1 46 1 2116 46 
9 UC-70 1 46 1 2116 46 
10 UC-71 1 43 1 1849 43 
11 UC-72 1 43 1 1849 43 
12 UC-73 1 43 1 1849 43 
13 UC-74 1 45 1 2025 45 
14 UC-75 1 40 1 1600 40 
15 UC-76 1 41 1 1681 41 
16 UC-77 1 41 1 1681 41 

Lanjutan lampiran 5 
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Lanjutan Tabel 15. Perhitungan validitas angket pada butir nomor 2 

No. Kode Resp X Y X2 Y2 XY 
17 UC-78 2 43 4 1849 86 
18 UC-79 1 37 1 1369 37 
19 UC-80 1 43 1 1849 43 
20 UC-81 1 40 1 1600 40 
21 UC-82 1 42 1 1764 42 
22 UC-83 1 40 1 1600 40 
23 UC-84 1 40 1 1600 40 
 Jumlah 24 1044 26 48408 1087 

 
 Dengan menggunakan rumus di atas diperoleh :  

{ }{ }22 )1044(48408(23)24()26(23
)1044)(24()1087(23

−−
−=xyr  

     
231,718

55−=   = - 0,08 

Pada taraf signifikan (α) = 5 % dengan n = 23 diperoleh rtabel = 0,413. 

Karena rxy < rtabel, maka butir angket nomor 2 dinyatakan tidak valid. 

 
2. Perhitungan Reliabilitas Angket 

a. Rumus 

                                           (Arikunto,1998:193) 
 

b. Kriteria 

Apabila r11> rtabel, maka angket dinyatakan reliable 

 

 

 

c. Perhitungan 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
= 2

2

11 1
1 t

i

k
kr

τ
τ
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(1) Varians total 

n
n
YY

t

2
2

2

)(Σ−Σ
=τ  

23
23

)1044(48408
2

2
−

=tτ  = 44,33 

(2) Varians butir nomor 2 

n
n
XX

b

2
2

2

)(Σ−Σ
=τ  

042,0
23

23
)24(26

2

2
2 =

−
=bτ  

 τ2
b1, τ2

b2, τ2
b3, dst.... 

 Sehingga Στ2
b = 0,170 + 0,042 + . . . + . . . + 0,507  = 9,909 

(3) Koefisien reliabilitas 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
=

33,44
909,91

133
33

11r    = 0,801 

Karena r11 = 0,801 > 0,343 maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut 

reliable. 
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Tabel 1 

Kinerja Guru Pendidikan Jasmani 
 

No. Pertanyaan Hasil 
1 Bagaimana Kinerja Guru 

Pendidikan Jasmani 
Baik Sekali Baik Sedang Kurang 

17 10 5 0 
 

Tabel 2 
Pendidikan Jasmani penting diajarkan di sekolah 

 
No. Pertanyaan Hasil 
2 Apakah Pelajaran Pendidikan 

Jasmani penting diajarkan di 
sekolah  

Sangat 
Penting 

Penting Tidak 
Penting 

Tidak 
Tahu 

18 11 3 0 
 

Tabel 3 
Profesionalisme Guru Pendidikan Jasmani disekolah 

 
No. Pertanyaan Hasil 
3 Apakah Guru 

Pendidikan Jasmani 
disekolah bapak / ibu 
sudah mengajar dengan 
profesional.  

Sangat 
Profesional 

Profesional Kurang 
Profesional 

Tidak 
Tahu 

20 10 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


