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SARI 
 
Gegar Wijayanto. Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan (Penjasorkes) terhadap Kinerja Guru Penjasorkes SD Negeri Di 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Jasmani, Olahraga, Kesehatan, dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd, 
Pembimbing II : Sri Haryono, S.Pd, M.Or 
 
Kata Kunci : Persepsi, Guru Non Penjasorkes, Guru Penjasorkes, Pendidikan 

Penjasorkes, dan Kinerja 
 
Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru non 

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

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 
cluster random sample yakni pengambilan sampel atas dasar kelompok dalam hal 
ini dabin. Kemudian dilanjutkan dengan random sampling yaitu pengambilan 
sampel tiap dabin dengan cara untuk memperoleh tiap dabin 5 SD Negeri dengan 
jumlah guru masing-masing 10 guru non penjasorkes, sehingga diperoleh sampel 
penelitian sejumlah 100 guru non penjasorkes. Variabel penelitian ini adalah 
persepsi guru non Penjasorkes sebagai variabel bebas dan kinerja guru 
Penjasorkes sebagai variabel terikat SD Negeri di Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan 
metode angket (kuesioner). Data yang diperoleh berbentuk data kualitatif (verbal) 
dirubah menjadi data kuatitatif (numeric). Sedangkan 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 secara keseluruhan baik dengan prosentase 61% atau 
sejumlah 61 guru yang mengatakan baik. Meliputi kompetensi kepribadian 
sebagai pendidik 79,20%, kompetensi pegagogik 79%, kompetensi profesional 
75,5%, dan kompetensi sosial 84,33%.  

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan : (1) terus 
tingkatkan kemampuan dan kualitas diri sebagai guru penjasorkes (2) 
meningkatkan variasi dalam pembelajaran agar tidak membosankan siswa (3) 
selalu melakukan intropeksi diri terhadap pembelajaran penjas untuk tujuan 
pengembangan pembelajaran penjas. 

 
 



 

 iii

PENGESAHAN 
 

 
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

Universitas Negeri Semarang pada :  

Hari : Minggu 

Tanggal : 6 September 2009  

 
Panitia Ujian Skripsi 

Ketua Panitia,  Sekretaris, 

 

Drs. M. Nasution, M.Kes Drs. Hermawan Pamot R, M.Pd 
NIP. 19640423 199002 1 001 NIP. 19620425 198601 1 001 

 
Dewan Penguji 

  
  
  
 1. Drs. Uen Hartiwan, M.Pd (Ketua) ........................................  
  NIP.19530411 198303 1 001 
 
 
  
 2. Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd  (Anggota) ........................................  
  NIP.19610903 198803 1 002 
 
 
 
 3. Sri Haryono, S.Pd, M.Or (Anggota) ........................................  
  NIP.19691113 199802 1001 
 
  

 
 



 

 iv

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini benar-benar hasil 

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat ataupun temuan orang lain yang terdapat dalam Skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 
Semarang,             2009 

 

 

Gegar Wijayanto 
NIM. 6101907027  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 
 

      MOTTO 
 

 Carilah ilmu walau ke Negeri China (Mahfudhot “ Peribahasa Bahasa 

Arab”) 

 Tuntutlah ilmu dari sejak lahir hingga ke liang lahat (Mahfudhot “ 

Peribahasa Bahasa Arab”) 

 Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu 

bersenang-senang kemudian (Peribahasa Indonesia) 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan skripsi ini : 

 Bapak H. Moh. Tojib dan Ibu H. Richanah tercinta 

 Istriku (Elli Arumsari), anakku (Yanuar Anugrah 

Wijaya, Dhiarrahman Ilham Wijaya). Kasih sayang 

dan dorongan untuk maju selalu memacu 

semangatku 

 Teman-teman seangkatanku 

 Almamaterku 

 

 

 

 

 



 

 vi

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata 

I untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang. 

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini adalah berkat 

bimbingan, petunjuk dan nasehat-nasehat dari Bapak dan Ibu Dosen serta bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis. 

Untuk itu dengan kerendahan hati, perkenankan penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada yang terhotmat : 

1. Prof. Dr.H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis menjadi mahasiswa 

2. Drs. H. Harry Pramono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

3. Drs. Hermawan Pamot Raharjo, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Jasman Kesehatan dan Rekreasi FIK UNNES yang telah memberikan 

dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Drs.Mugiyo Hartono, M.Pd, selaku Pembimbing I yang telah sabar dalam 

memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi. 



 

 vii

5. Sri Haryono, S.Pd, M.Or, selaku Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Drs. Tri Rustiadi, M.Kes, selaku Ketua Program Studi FIK PGPJSD S1 Tegal 

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya dari semester awal sampai 

semester akhir. 

8. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendidikan Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal yang telah memberikan ijin penelitian 

9. Seluruh Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 

10. Seluruh guru non Penjasorkes SD di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

yang telah menjadi responden dalam penelitian ini 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian untuk 

penulisan skripsi ini 

Penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan, penulis mohon maaf. Atas segala bantuan dan 

pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, penulis do’akan semoga amal 

bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i mendapat berkah yang melimpah dari Allah 

SWT.Amin  

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembaca semua. 

 Semarang,   Agustus 2009  

  

 Peneliti 



 

 viii

DAFTAR ISI 

 
  Halaman 

JUDUL  ...............................................................................................  i 

SARI ...................................................................................................  ii 

PERNYATAAN ..................................................................................  iii 

PENGESAHAN  ..................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................  v 

KATA PENGANTAR  ........................................................................  vi 

DAFTAR ISI  ......................................................................................   viii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................   x 

DAFTAR TABEL ...............................................................................  xi 

BAB I PENDAHULUAN  ...............................................................  1 

1.1. Latar Belakang Masalah  ...............................................  1 

1.2. Permasalahan  ...............................................................  7  

1.3. Tujuan Penelitian ..........................................................  7 

1.4. Manfaat Penelitian  .......................................................  7 

1.5. Penegasan Istilah  .........................................................  8 
 

BAB II LANDASAN TEORI  ..........................................................  10 

2.1. Hakikat Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan .  10 

2.2. Hakikat Guru  ...............................................................  13 

2.2.1. Peran Guru dalam Proses Belajar Mengajar .......  15 

2.2.2. Peran Guru Secara Pribadi  ................................  20 

2.2.3. Peran Guru secara Psikologis ............................  21 

2.3. Guru Penjasorkes   ........................................................  22  

2.3.1. Standar Kompetensi Guru Penjasorkes ..............  22 

2.4.2. Peran Guru Penjasorkes  ....................................  27 

2.4. Kompetensi Guru  .........................................................  29 

2.4.1. Kompetensi Kepribadian sebagai Pendidik ........  30 

2.4.2. Kompetensi Pedagogik ......................................  31 



 

 ix

2.4.3. Kompetensi Profesional.....................................  32 

2.4.4. Kompetensi Sosial .............................................  33 

2.5. Pengertian Persepsi .......................................................  34 

2.6. Pengertian Kinerja ........................................................  39 
 

 

BAB III METODE PENELITIAN  ...................................................  42 

3.1. Jenis Penelitian  ............................................................  42 

3.2. Populasi  .......................................................................  42 

3.3. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  .....................  43 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  ...........................................  44 

 3.4.1. Metode Dokumentasi  .......................................  44 

 3.4.2. Metode Angket  (kuesioner)  .............................  44 

3.5. Variabel Penelitian  .......................................................  45 

3.6. Instrumen Penelitian  ....................................................  45 

3.7. Validitas dan Reliabilitas Angket  .................................  47 

 3.7.1  Validitas Angket  ..............................................  47 

 3.7.2.  Reliabilitas Angket ............................................  48 

3.8. Metode Analisa Data ....................................................  49 
 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..................  50 

4.1. Uji Coba Instrumen  ......................................................  50 

4.1.1. Validitas  ...........................................................  50 

4.1.2. Realibilitas  .......................................................  50 

4.2. Hasil Penelitian  ............................................................  51 

4.3. Pembahasan  .................................................................  55 
 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..................................................  59 

5.1. Simpulan  .....................................................................  59 

5.2. Saran  ...........................................................................  59 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................  60 

 

 



 

 x

DAFTAR LAMPIRAN 

 
 

Lampiran   Halaman 
 

1. Daftar Sekolah Dasar Negeri sebagai Responden di Kecamatan  

 Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009  .....................  61 

2. Instrumen Penelitian Berbentuk Angket Tertutup SD Negeri di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 ......................  66 

3. Instrumen Penelitian Yang Valid Sekolah Dasar di Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 .......................................  69 

4. Analisis Data Mentah Angket Persepsi Guru Non Penjasorkes terhadap 

Kinerja Guru Penjasorkes .....................................................................  71 

5. Contoh Perhitungan Validatas dan Reliabilitas Angket Persepsi Guru Non 

Penjasorkes terhadap Kinerja Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Negeri di  

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal  ..............................................   72 

6. Analisis Skor Sampel   Penelitan Persepsi Guru Non Penjasorkes terhadap  

 Kinerja Guru Penjasorkes Kecamatan Dukuhturi Kab. Tegal ................  76 

7. Hasil Penelitian Studi Pendahuluan/Studi Awal SD Negeri di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009  .............................................  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xi

   DAFTAR TABEL 

 
 

Tabel   Halaman 

 

1. Kisi – Kisi Angket Persepsi Guru Non Penjasorkes terhadap Kinerja 

 Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Negeri di Kec.Dukuhturi Kab.Tegal ..  46 

2. Kategori Prosentase Hasil Analisis Penelitian  ................................  49 

3. Analisis Skor Jawaban Tiap Responden   .......................................   51 

4. Analisis Kompetensi Kepribadian sebagai Pendidik .......................   52 

5. Analisis Kompetensi Pedagogik .....................................................   53 

6. Analisis Kompetensi Profesional sebagai Pendidik .........................   54 

7. Analisis Kompetensi Sosial sebagai Pendidik .................................   55 

8. Daftar Sekolah Dasar Negeri sebagai Responden di Kecamatan  

 Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009  .....................  61 

9. Instrumen Penelitian Berbentuk Angket Tertutup SD Negeri di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 ................  66 

10. Instrumen Penelitian Yang Valid Sekolah Dasar di Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 .................................  69 

11. Analisis Data Mentah Angket Persepsi Guru Non Penjasorkes terhadap 

Kinerja Guru Penjasorkes .....................................................................  71 

12. Contoh Perhitungan Validatas dan Reliabilitas Angket Persepsi Guru Non 

Penjasorkes terhadap Kinerja Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Negeri di  

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal  ..............................................   72 

13. Analisis Skor Sampel   Penelitan Persepsi Guru Non Penjasorkes terhadap  

 Kinerja Guru Penjasorkes Kecamatan Dukuhturi Kab. Tegal ................  76 

14. Hasil Penelitian Studi Pendahuluan/Studi Awal SD Negeri di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009  .............................................  79 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha membudayakan manusia atau 

memanusiakan manusia, pendidikan amat strategis untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa secara 

menyeluruh. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem 

pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (UU No. 20 Tahun 2003). 

Fungsi pendidikan harus betul-betul diperhatikan dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional sebab tujuan berfungsi sebagai pemberi arah yang 

jelas terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan sehingga penyelenggaraan 
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pendidikan harus diarahkan kepada (1) pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) 

pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem 

terbuka dan multimakna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 

(4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran, (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, (6) pendidikan 

diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui 

peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya 

manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor 

penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan mempunyai posisi strategis maka 

setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar 

kepada peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. 

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran di sekolah masih tetap 

memegang peranan yang penting. Peran tersebut belum dapat diganti dan diambil 

alih oleh apapun. Hal ini disebabkan karena masih banyak unsur-unsur manusiawi 

yang tidak dapat diganti oleh unsur lain. Guru merupakan faktor yang sangat 

dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi 
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siswa guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. 

(Wijaya dan Rusyan, 1994).  

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan 

merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum 

yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Dalam 

meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk 

mencapai keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu pendidikan yang baik 

menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang ditunjukkan guru.  

Guru sebagai pekerja harus berkemampuan yang meliputi penguasaan 

materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan 

cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya, 

disamping itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan bersifat 

dinamis. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik dan tenaga 

kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2) mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan (3) memberi teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 

yang diberikan kepadanya. Harapan dalam Undang-Undang tersebut 

menunjukkan adanya perubahan paradigma pola mengajar guru yang pada 

mulanya sebagai sumber informasi bagi siswa dan selalu mendominasi kegiatan 

dalam kelas berubah menuju paradigma yang memposisikan guru sebagai 
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fasilitator dalam proses pembelajaran dan selalu terjadi interaksi antara guru 

dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam kelas. Kenyataan ini 

mengharuskan guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya terutama 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Menurut Pidarta (1999) bahwa setiap guru adalah merupakan pribadi yang 

berkembang. Bila perkembangan ini dilayani, sudah tentu dapat lebih terarah dan 

mempercepat laju perkembangan itu sendiri, yang pada akhirnya memberikan 

kepuasan kepada guru-guru dalam bekerja di sekolah sehingga sebagai pekerja, 

guru harus berkemampuan yang meliputi unjuk kerja, penguasaan materi 

pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara 

menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya.  

Kalau diperhatikan secara sekilas, setiap permasalahan kinerja guru terutama 

pada pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan 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 : 

Terdapat guru penjasorkes yang mengajarkan muridnya dengan asal-asalan 

seperti guru penjasorkes mengajar tidak menggunakan metode pengajaran yang 

sesuai dengan kurikulum atau guru penjasorkes hanya memberi bola kepada siswa 
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serta menonton dipinggir lapangan saja, hal tersebut bertentangan dengan 

kompetensi guru sebagai seorang pengajar yang profesional. 

Dilihat dari contoh diatas, memang citra atau nama baik seorang guru 

Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan dipandang sebelah mata dan sering 

berperilaku tidak menyenangkan terhadap anak didiknya. Setelah saya selaku 

penulis melakukan survei yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei sampai 15 Mei 

2009 ditiga SD Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dapat diketahui 

hasil penyebaran angket penelitian agai berikut : 

Tabel 1 
Kinerja Guru Pendidikan Jasmani 

 
No. Pertanyaan Hasil 

1 Bagaimana kinerja guru penjas 

di sekolah bapak/ibu 

Baik Sekali Baik Sedang Kurang 

11 20 5  
 

Tabel 2 
Pendidikan Jasmani penting diajarkan di sekolah 

 
No. Pertanyaan Hasil 

1 Apakah pelajaran penjas itu 

penting untuk diajarkan di 

sekolah 

Penting 

sekali 

Penting Kurang 

penting 

Tidak 

penting 

25 11   
 

Tabel 3 
Profesionalisme Guru Pendidikan Jasmani disekolah 

 
No. Pertanyaan Hasil 
1 Apakah Guru Pendidikan 

Jasmani Olahrag dan 
kesehatan disekolah 
bapak/ ibu sudah 
mengajar dengan 
profesional.  

Sudah Belum Tidak 
sama 
sekali 

Tidak 
tahu 

25 9 0 2 
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Dari data hasil penelitian 3 sekolah di atas, dikatakan bahwa persepsi guru 

non Pendidikan Jasmani terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani dipandang 

sudah baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Hal itu dikarenakan banyaknya guru non Pendidikan Jasmani 

yang memberi respon positif terhadap guru Pendidikan Jasmani di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal. Namun dari hasil survei di atas, juga dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua guru Pendidikan Jasmani berpredikat positif 

karena setiap manusia mempunyai kekurangan dalam berperilaku sehingga 

menimbulkan persepsi yang kurang baik. Hal ini ditunjukan masih adanya 

kekurangan yang ditunjukan oleh guru Pendidikan Jasmani yang berupa 

kurangnya kinerja dan keprofesionalan guru Pendidikan Jasmani 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 di 

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 dan metode yang digunakan 

dalam mengajar. 

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 
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mengadakan penelitian dengan judul “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” 

 
1.2 Permasalahan  

Dari penjabaran mengenai latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam masalah ini 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 ? ” 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

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

penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui persepsi guru non 

penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes SD Negeri Di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2009 berdasarkan kompetensi-kompetensi 

guru. 

 
1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi sekolah memberikan pemahaman secara jelas dan benar tentang fungsi 

dan peranan, kerja  dari guru penjasorkes dalam membantu guru kelas agar 

dapat mengembangkan dirinya secara tepat dan benar, sehingga berbagai 

masalah yang diprediksi timbul minimal dapat dikurangi ataupun ditekan. 
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 Bagi guru non penjasorkes, dapat menghilangkan persepsi bahwa guru 

Penjasorkes yang terkesan sering tidak disiplin di sekolah.  

2. Bagi guru Penjasorkes, dapat menghilangkan  persepsi guru kelas bahwa guru 

Penjasorkes adalah sering tidak disiplin. 

 
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 dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Persepsi 

Persepsi adalah proses psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses 

terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir dan suatu proses 

aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan 

menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber 

lain (yang dipersepsi).  

2. Guru Penjasorkes 

Guru penjasorkes dalam penelitian ini yaitu seorang pendidik yang mengampu 

pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

3. Guru Non Penjasorkes 

Guru non penjasorkes dalam penelitian ini yaitu seorang pendidik yang 

mengampu selain pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 
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4. Kinerja 

Yang dimaksud kinerja dalam penelitian ini adalah salah satu kumpulan total 

dari kerja yang ada pada diri pekerja. Biasanya kriteria dalam melakukan 

penilaian kinerja dapat dilihat dari tugas, perilaku, dan ciri diri seseorang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 Hakikat Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan 

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, mahluk total, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan 

mentalnya. Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian 

yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih 

khusus lagi, penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah 

pendidikan lainnya dan hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran 

dan jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah 

pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang 

menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani 

yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. 

Sehingga dapat diartikan bahwa pendidikan jasmani memanfaatkan alat 

fisik untuk mengembangan keutuhan manusia. Dalam kaitan ini diartikan bahwa 

melalui fisik, aspek mental dan emosional pun turut terkembangkan, bahkan 

dengan penekanan yang cukup dalam. Berbeda dengan bidang lain, misalnya 

pendidikan moral, yang penekanannya benar-benar pada perkembangan moral, 

tetapi aspek fisik tidak turut terkembangkan, baik langsung maupun secara tidak 
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langsung. Karena hasil-hasil kependidikan dari pendidikan jasmani tidak hanya 

terbatas pada manfaat penyempurnaan fisik atau tubuh semata, definisi penjas 

tidak hanya menunjuk pada pengertian tradisional dari aktivitas fisik. Kita harus 

melihat istilah pendidikan jasmani pada bidang yang lebih luas dan lebih abstrak, 

sebagai satu proses pembentukan kualitas pikiran dan juga tubuh. Pendekatan 

holistik tubuh-jiwa ini termasuk pula penekanan pada ketiga domain 

kependidikan: psikomotor, kognitif, dan afektif.  

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan 

sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan 

pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan 

terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Atau dapat dikatakan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan 

aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik (psikomotor, kognitif, dan 

afektif) dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. 

Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, 

mahluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah 

kualitas fisik dan mentalnya. Sehingga pendidikan jasmani perlu ada di sekolah-

sekolah. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) yang 

diajarkan di sekolah memiliki peranan penting untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar 
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melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan secara sistematis. Dengan 

adanya pembekalan pengalaman belajar itu diharapkan untuk membina 

pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik serta membentuk 

pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat.  

Ada beberapa tujuan pembelajaran penjasorkes di Sekolah Dasar 

berdasarkan standar kompetensi mata pelajaran penjasorkes (BSNP, 2007 : 2) 

antara lain : 

(1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih; 

(2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik; 

(3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar; 

(4) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 

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

percaya diri dan demokratis; 

(6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan; 

(7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif. 

Kesimpulan peneliti bahwa hakekat dari pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk 
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menghasilkan perubahan holistik (psikomotor, kognitif, dan afektif) dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional untuk mencapai 

tujuan pendidikan secara menyeluruh. Karena sasaran pendidikan salah satunya 

adalah pedagogis. Maksudnya kurang lengkap jika tanpa adanya pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan, karena gerak sebagai aktivitas jasmani yang 

merupakan dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang 

secara alami berkembang searah dengan perkembangan zaman. 

 
2.2 Hakikat Guru  

Permasalahan guru di Indonesia tersebut secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan masalah mutu profesionalisme guru yang masih belum 

memadai. Padahal sudah sangat jelas hal tersebut tidak menentukan mutu 

pendidikan nasional. Mutu pendidikan nasional yang rendah , salah satu 

penyebabnya adalah mutu guru yang masih rendah. Permasalahan guru di 

Indonesia harus diselesaikan scara komprehensif menyangkut semua aspek terkait 

yaitu kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, dan 

administrasinya. Sebenarnya sumber permasalahan pendidikan yang terbesar 

adalah adanya perubahan, karena itu permasalahan akan senantiasa ada sampai 

kapanpun. Institusi pendidikan dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan 

perkambangan yang ada dalam masyarakat.  

Demikian pula dengan guru, yang senantiasa dituntut untuk menyesuaikan 

dengan perubahan. Akibatnya demikian banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

guru, karena ketidakmampuannya menyesuaikan perubahan yang terjadi di 

sekelilingnya sebagai akibat dari keterbatasnnya sebagai individu atau karena 
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keterbatasan kemampuan sekolah dan pemerintah. Jadi masalah pendidikan 

senantiasa muncul karena adanya tuntutan agar institusi pendidikan termasuk guru 

menyesuaikan dengan segala perkembangan yang ada dalam masyarakat. 

Hakikat guru yang dikutip dari http://bagoesprasudapa.blogspot.com 

adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama mendidik,  mengajar,  

membimbing,  mengarahkan,  melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Ini merupakan tuntutan dari UU No.14 tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen. Efektivitas dan efisien belajar individu di sekolah 

sangat bergantung kepada peran guru. Menurut Abin Syamsuddin yang dikutip 

dari makalah Akhmad Sudrajat (2008:1) mengemukakan bahwa dalam pengertian 

pendidikan secara luas, seorang guru yang ideal seyogyanya dapat berperan 

sebagai : 

(1) Konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma 

kedewasaan;  

(2) Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan;  

(3) Transmitor (penerus) sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik; 

(4) Transformator (penterjemah) sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan 

dalam pribadinya dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran 

didik;  

(5) Organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat   

dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat 
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dan menugaskannya) maupun secara moral (kepada sasaran didik, serta Tuhan 

yang menciptakannya).  

Berdasarkan pendapat Moh. Surya yang di kutip dari makalah Akhmad 

Sudrajat (2008: 2) mengemukakan tentang peranan guru di sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Di sekolah, guru berperan sebagai perancang pembelajaran, pengelola 

pembelajaran, penilai hasil pembelajaran peserta didik,  pengarah pembelajaran 

dan pembimbing peserta didik. Sedangkan dalam keluarga, guru berperan sebagai 

pendidik dalam keluarga (family educator). Sementara itu di masyarakat, guru 

berperan sebagai pembina masyarakat (social developer), penemu masyarakat 

(social inovator), dan agen masyarakat (social agent).  

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa guru adalah seorang pendidik 

yang dapat menggunakan perannya sesuai dengan kondisi dan lingkungannya, 

tentunya dengan kompetensi yang dimilikinya. Sedangakan dalam penelitian ini 

yang dimaksud guru adalah guru non penjasorkes dan guru penjasorkes.  

 
2.2.1  Peran Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Berdasarkan tuntutan dari sistem pendidikan nasional, guru hendaknya 

meningkatkan peranan dan kompetensinya dalam proses belajar mengajar. Guru 

yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif 

dan akan lebih mampu mengelola kelas sehingga hasil belajar optimal. 

Berdasarkan taksonomi Bloom (Roestiyah, 1986 : 110 ) tujuan pendidikan dibagi 

tiga domain, yaitu :  



 

 

16

(1) Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek intelektual. Seperti pengetahuan, pengertian, dan 

keterampilan berpikir.  

(2) Affective Domain (Ranah Afektif), berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek perasaan dan emosi. Seperti minat, sikap, apresiasi, dan 

cara penyesuaian diri.  

(3) Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor), berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek keterampilan motorik. Seperti tulisan tangan, mengetik, 

berenang, dan mengoperasikan mesin. 

Menurut Uzer Usman (2002 : 9) peranan guru dalam pendidikan yang 

paling dominan, meliputi : (1) guru sebagai demonstrator, (2) guru sebagai 

pengelola kelas, (3) guru sebagai mediator dan fasilitator, dan (4) guru sebagai 

evaluator. 

1. Guru sebagai demonstrator 

Melalui peranannya sebagai demonstrator atau pengajar, guru 

hendaknya menguasai bahan dan materi pelajaran yang akan diajarkan serta 

senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya 

dalam ilmu yang dimiliki karena hal tersebut menentukan hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik. 

2. Guru sebagai pengelola kelas (learning manager) 

Dalam peranannya sebagai pengelola kelas, guru harus mampu 

mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari 

lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Kualitas dan kuantitas belajar 
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siswa di dalam kelas bergantung pada banyak faktor, antara lain guru, 

hubungan pribadi antara siswa di dalam kelas, serta kondisi umum dan 

suasana di dalam kelas. Adapun tujuan umum pengelolaan kelas adalah 

menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam 

kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan 

tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan. 

3. Guru sebagai mediator dan fasilitator 

Dalam hal ini hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahamann yang 

cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Selain itu 

guru mampu menjadi perantara dalam hubungan antar manusia dan mampu 

mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang 

pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa nara sumber, 

buku teks, majalah, ataupun surat kabar. 

4. Guru sebagai evaluator 

Dalam satu kali proses belajar mengajar guru hendaknya menjadi 

seorang evaluator yang baik. Dengan maksud untuk mengetahui apakah tujuan 

yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang 

diajarkan sudah cukup tepat. Sehingga dalam penilaian, guru dapat 
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mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap 

pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. 

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa guru penjasorkes maupun non 

penjasorkes harus memenuhi peranannya dalam proses belajar mengajar sebagai 

demonstrator (pengajar), pengelola kelas, mediator dan fasilitator, dan evaluator. 

Sedangkan secara khusus tugas guru pendidikan jasmani secara nyata sangat 

kompleks antara lain :  

1. Sebagai pengajar 

Guru pendidikan jasmani sebagai pengajar tugasnya adalah lebih 

banyak memberikan ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak atau 

mengarah pada ranah kognitif peserta didik menjadi lebih baik atau 

meningkat. Melalui pembelajaran pendidikan jasmani dengan materi 

permainan dan bermain, atletik, senam, renang, beladiri, dan 

olahraga/aktivitas di alam terbuka para peserta didik mendapatkan banyak 

pengetahuan bagaimana hakikat masing-masing materi. 

2. Sebagai pendidik 

Guru pendidikan jasmani sebagi pendidik tugasnya adalah lebih 

banyak memberikan dan menanamkan sikap atau afektif ke peserta didik 

melalui pembelajaran pendidikan jasmani. Melalui pembelajaran pendidikan 

jasmani dengan materi permainan dan bermain, atletik, senam, renang, 

beladiri, dan olahraga/aktivitas di alam terbuka para peserta didik ditanamkan 

sikap, agar benar-benar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dengan 
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unsur-unsur sikap : tanggung jawab, jujur, menghargai orang lain, ikut 

berpartisipasi, rajin belajar, rajin hadir, dan lain-lain. 

3. Sebagai pelatih 

Guru pendidikan jasmani sebagai pelatih tugasnya adalah lebih banyak 

memberikan keterampilan dan fisik yang mempunyai dampak atau mengarah 

pada ranah fisik dan psikomotorik peserta didik menjadi lebih baik atau 

meningkat. Melalui pembelajaran pendidikan jasmani dengan materi 

permainan dan bermain, atletik, senam, renang, beladiri, dan 

olahraga/aktivitas di alam terbuka para peserta didik fisik dan keterampilan 

gerak yang baik. 

4. Sebagai pembimbing 

Guru pendidikan jasmani sebagai pembimbing tugasnya adalah lebih 

banyak mengarahkan kepada peserta didik pada tambahan kemampuan para 

peserta didiknya. Sebagai contoh : membimbing baris berbaris, petugas 

upacara, mengelola UKS, mengelola koperasi, kegiatan pecinta alam, dan juga 

membimbing peserta didik yang memiliki masalah atau khusus. 

Dari seluruh peranan dan tugas guru penjasorkes, dapat disimpulkan 

bahwa peranan guru adalah sebagai demonstrator, sebagai pengelola kelas, 

sebagai mediator dan fasilitator, dan sebagai evaluator. Sedangkan tugasnya 

sebagai pengajar, pendidik, pelatih dan pembimbing. 
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2.2.2 Peran Guru secara Pribadi 

Menurut Uzer Usman (2002 : 13) dilihat dari segi dirinya sendiri (self 

oriented), seorang guru harus berperan sebagai berikut :  

(1) Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan 

masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat guru senantiasa 

merupakan petugas-petugas yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di 

dalamnya. 

(2) Pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus menerus menuntut ilmu 

pengetahuan. Dengan berbagai cara setiap saat guru senantiasa belajar untuk 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. 

(3) Orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan 

anaknya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, 

sehingga dalam arti luas sekolah merupakan keluarga, gurur berperan 

sebagai orang tua bagi siswa-siswanya.  

(4) Pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk 

siswa bukan untuk seluruh masyarakat. Guru menjadi ukuran bagi norma-

norma tingkah laku. 

(5) Pencari keamanan, yaitu senantiasa mencarikan rasa aman bagi siswa. Guru 

menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswa untuk memperoleh rasa aman 

dan puas di dalamnya. 
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2.2.3 Peran Guru secara Psikologis 

Berdasarkan Moh. Surya dan Rochman Natawidjaja (1994) yang dikutip 

Uzer Usman (2002 : 13) peran guru secara psikologis, guru dipandang sebagai : 

(1) Ahli psikologi pendidikan, yaitu petugas psikologi dalam pendidikan, yang 

melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi. 

(2) Seniman dalam hubungan antarmanusia (artist in human relation), yaitu orang 

yang mampu membuat hubungan antarmanusia untuk tujuan tertentu, dengan 

menggunakan teknik tertentu, khususnya dalam kegiatan pendidikan. 

(3) Pembentukan kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan.  

(4) Catalytic agent, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan 

pembaharuan. Sering pula peranan ini disebut sebagai inovator 

(pembaharuan). 

(5) Petugas kesehatan mental (mental hygiene worker) yang bertanggung jawab 

terhadap pembinaan kesehatan mental khususnya kesehatan mental siswa  

Kesimpulan peneliti bahwa peran guru dalam pendidikan baik pada proses 

belajar mengajar, pribadi, dan psikologi tentunya diharapkan dapat mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Peran guru tersebut tidak lepas dari adanya standar 

kompetensi yang ada pada dirinya sendiri sebagai seorang pendidik. Ini tidak 

hanya berlaku untuk guru penjasorkes saja tetapi berlaku untuk semua guru yang 

ada di Indonesia. 
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2.3 Guru Penjasorkes 

2.3.1 Standar Kompetensi Guru Penjasorkes 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, 

pengetahuan dan penalaran, serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang 

seimbang. Untuk itu berikut standar kompetensi guru penjasorkes menurut BSNP 

(2007 : 2), pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

(1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih 

(2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik 

(3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar 

(4) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

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

percaya diri dan demokratis 

(6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan 

(7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif. 
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Profesionalisme guru dibangun melalui penguasaan kompetensi-

komptensi yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah : kompetensi bidang 

- bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, 

kompetensi bidang pendidikan nilai dan bimbingan serta kompetensi bidang 

hubungan dan pelayanan/pengabdian masyarakat. Pengembangan profesionalisme 

guru meliputi peningkatan kompetensi, peningkatan kerja dan kesejahteraannya. 

Guru sebagai profesional dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, 

wawasan dan kreatifitasnya. Masyarakat telah mempercayakan sebagian tugasnya 

kepada guru. Tugas guru yang diemban dari limpahan tugas masyarakat tersebut 

antara lain adalah mentransfer kebudayaan dalam arti luas, keterampilan 

menjalani kehidupan, dan nilai-nilai.  

Selain itu guru secara mendalam harus terlibat dalam kegiatan 

maenjelaskan, mendefinisikan, membuktikan, dan mengklarifikasi. Tugasnya 

sebagai pendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap, 

tetapi mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu 

guru harus memiliki kompetensi dalam membimbing siswa, siap menghadapi 

kehidupan yang sebenarnya dan bahkan mampu memberikan teladan yang baik. 

Oleh karena itu guru harus siap untuk diuji kompetensinya secara berkala untuk 

menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesional yang terus 

berkembang. Kemampuan-kemampuan yang selama ini harus dikuasai guru juga 

akan lebih dituntut aktualisasinya. Misalkan kemampuannya dalam : 

(1) Merencanakan pembelajaran dan merumuskan tujuan. 
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(2) Mengelola kegiatan individu. 

(3) Menggunakan multi metode dan memanfaatkan media. 

(4) Berkomunikasi interaktif dengan baik. 

(5) Memotifasi dan memberikan respons. 

(6) Melibatkan siswa dalam beraktifiktas. 

(7) Mengadakan penyesuaian dengan kondisi siswa. 

(8) Melaksanakan dan mengelola pembelajaran. 

(9) Memperbaiki dan mengevaluasi pembelajaran. 

(10) Menguasai materi pelajaran 

(11) Memberikan bimbingan, berinteraksi dengan sejawat dan bertanggung 

jawab. 

(12) Mampu melaksanakan penelitian. 

Upaya-upaya guru meningkatkan profesionalisme sebenarnya ditentukan 

oleh seorang guru itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang 

guru jika ingin meningkatkan keprofesionalisme, yaitu : 

1.  Memahami standart tuntutan profesi yang ada. 

Upaya memahami tuntutan standar profesi yang ada (di Indonesia dan 

yang berlaku di dunia) harus ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru 

kita ingin meningkatkan profesionalismenya. Sebab, persaingan global 

sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara, sebagai 

profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi 

secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang 

lebih baik. Cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah 
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dengan belajar secara terus menerus sepanjang hayat, dengan membuka diri 

yakni mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya. 

2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. 

Upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang di persyaratkan juga 

tidak kalah pentingnya bagi guru. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan 

kompetensi yang memadai maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan 

memenuhi syarat yang dibutuhkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini 

dapat ditempuh melului training, seminar, dan berbagai upaya lain untuk 

memperoleh sertifikasi. 

3. Membangun kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi 

profesi. 

Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat 

dilakukan guru dengan membina jaringan kerja. Guru harus berusaha 

mengetahui apa yang telah dilkukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga 

bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik 

lagi. Melalui jaringan kerja inilah guru dapat memperoleh akses terhadap 

inovasi-inovasi di bidang profesinya.Dalam hal ini juga dapat di bina melalui 

jaringan kerja yang luas dengan menggunakan tekhnologi komunikasi dan 

informasi, misal melalui korespondensi dan mungkin melalui internet. Apabila 

hal ini dilakukan secara intensif akan dapat diperoleh kiat-kiat menjalankan 

profesi dari sejawat guru di Indonesia bahkan dunia. 

4. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan 

bermutu tinggi kepada konstituen. 
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Upaya membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan 

pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen merupakan suatu keharusan di 

zaman sekarang. Semua bidang dituntut untuk memberikan pelayanan prima. 

Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituenya yaitu 

siswa, Orang tua dan sekolah. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah 

termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan dikontrol oleh dan untuk 

kepentingan publik. Oleh karena itu guru harus mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugasnya kepada publik. 

5. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan 

tekhnologi komunikasi dan inmormasi mutkhir agar senantiasa tidak 

keinggalan dalam kemampuannya menggelola pembelajaran. 

Satu hal lagi yang dapat diupayakan untuk peningkatan profesionalisme 

guru adalah melalui adopsi inovasi atau pengembangan kreatifitas dalam 

pemanfaatan tekhnologi komunikasi dan informasi mutakhir. Guru dapat 

memanfaatkan media presentasi komputer dan juga pendekatan-pendekatan baru 

bidang tekhnologi pendidikan. Upaya-upaya guru untuk meningkatkan 

profesionalismenya tersebut pada akhirnya memerlukan adanya dukungan dari 

semua pihak yang terkait agar benar-benar terwujud. Pihak-pihak yang harus 

memberikan dukunganya tersebut adalah organisasi profesi seperti PGRI, 

pemerintah dan juga masyarakat. 
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2.4.2 Peran Guru Penjasorkes 

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. 

Profesi guru pendidikan jasmani secara umum sama dengan guru mata 

pelajaran yang lain pada umumnya, namun secara khusus ada letak perbedaan 

yang prinsip dan ini merupakan ciri khas tersendiri. Profesionalisasi tenaga 

kependidikan menjadi kebutuhan yang utama dalam masyarakat jika masyarakat 

itu sendiri mengakuinya. Tenaga kependidikan khususnya guru sangat diakui oleh 

masyarakat jika guru tersebut mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi, yaitu 

komitmen, dapat dipercaya, dan profesional dalam bidangnya.  

Kebutuhan guru pendidikan jasmani yang profesional sangat tinggi, dalam 

rangka menanggapi tantangan zaman modern. 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 
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guru mengajar hanya secara tradisional yaitu tanpa menggunakan media dan 

metode yang sesuai dengan yang seharusnya. 

Guru pendidikan jasmani tugasnya tidak hanya menyampaikan materi 

yang bersifat fisik dan motorik saja, melainkan semua ranah harus tersampaikan 

pada siswanya melalui pembelajaran dan pendidikan yang utuh. Manajemen kelas 

merupakan kelemahan secara umum bagi guru pendidikan jasmani ketika 

mengajar. Padahal terkait dengan manajemen kelas merupakan salah satu syarat 

yang mutlak untuk keberhasilan pembelajaran. Untuk membekali calon guru 

pendidikan jasmani yang profesional, maka perlu mendapatkan bahan-bahan yang 

terkait dengan profesinya, salah satunya matakuliah Persiapan Profesi Guru 

Pendidikan Jasmani. Sedangkan guru penjasorkes adalah guru yang bertugas 

mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sekolah yang memilikin 

tujuan dan fungsi berdasarkan kompetensinya. (Depdiknas, 2003: 3). 

Untuk guru non penjasorkes bertanggung jawab sepenuhnya pada pola 

pembelajaran di kelas, lain dengan guru penjasorkes yang berlandaskan pada 

peningkatan kualitas fisik dan bakat siswa. Jika dilihat dari jumlah jam mengajar 

guru penjasorkes mengampu 24 jam mengajar tidak lebih dibanding dengan guru 

non penjasorkes yang mengampu minimum 24 jam mengajar serta lebih 

bertanggung jawab dalam keberhasilan siswa. Baik guru non penjasorkes dan 

guru penjasorkes masing-masing memiliki kompetensi guru dan karakteristik 

sesuai dengan bidang studi masing-masing.  
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Kesimpulan peneliti bahwa guru non penjasorkes dan guru penjasorkes 

memiliki kriteria dan jam mengajar yang berbeda serta memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda sesuai standar kurikulum yang berlaku. 

 
2.4 Kompetensi Guru 

Kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atau pemilikan 

pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang 

(Roestiyah, 1986 : 4). Sedangkan guru dalam melaksanakan tugasnya selalu 

mengikutsertakan seseorang dalam memperoleh pengetahuan dan kemampuan 

serta mengembangkan perannya dalam membahas tingkah laku dan ketrampilan. 

Hal ini merupakan tujuan kompetensi dalam program pendidikan guru. 

Seorang seorang guru harus mengetahui dengan pasti, kompetensi apa 

yang dituntut oleh masyarakat bagi dirinya. Oleh karena seorang guru dalam 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya selalu mengembangkan kualitas diri untuk 

mengikuti perkembangan zaman.  

Dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional 

memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan 

diaplikasikan bagi kepentingan umum. Sama halnya dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung 

jawab dan layak. Untuk mengemban profesi guru tentunya tidak mudah, guru 

harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik sesuai dengan 

keprofesiannya. Ada empat kompetensi guru yang harus dimiliki setiap pendidik 

(BSNP, 2007 : 9), yaitu (1) kompetensi kepribadian sebagai pendidik, (2) 

kompetensi pedagogik, (3) kompetensi profesional, (4) kompetensi sosial. 
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2.4.1 Kompetensi Kepribadian sebagai Pendidik 

Dalam kompetensi kepribadian sebagai pendidik, guru diharuskan 

menempatkan kemampuannya sebagai bagian tanggung jawab kepada masyarakat 

atau khalayak umum. Ada beberapa kemampuan pribadi seorang guru yang harus  

dimiliki berdasarkan Uzer Usman (2002 : 16), meliputi : 

(1) Mengembangkan kepribadian; 

(2) Berinteraksi dan berkomunikasi; 

(3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan; 

(4) Melaksanakan administrasi sekolah; 

(5) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran;  

Kompetensi kepribadian sebagai pendidik menurut BSNP (2007 : 9), 

meliputi : 

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

nasional Indonesia; 

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

bagi peserta didik dan masyarakat; 

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

berwibawa; 

(4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri; 

(5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

 
 
 
 
 



 

 

31

2.4.2 Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik menurut Suparno yang dikutip dalam buku PLPG 

(2008: 7) disebut juga kemampuan dalam pembelajaran atau pendidikan yang 

memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik, dan perkembangannya, mengerti 

beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu siswa, menguasai 

beberapa metodologi mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkembangan 

siswa, serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya 

semakin meningkatkan kemampuan siswa. 

Sehingga guru harus dapat menemukan pendekatan yang baik dalam 

pembelajaran, kreatifitas selalu menyesuaikan teori yang digunakan dengan 

situasi belajar siswa secara nyata, dan memahami variasi model pembelajaran. 

Berdasarkan BSNP (2008: 10) kompetensi pedagogik meliputi : 

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 mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu; 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran; 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki; 

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

 
2.4.3 Kompetensi Profesional 

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian para 

anggotannya. Sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh sembarang 

orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan 

pekerjaan itu.  Menurut Johnson yang dikutip dari buku PLPG (2008: 4) secara 

konseptual dan umum kompetensi profesional mencakup aspek : 

(1) Kemampuan profesional, meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan 

penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, 

penguasaan proses-proses pendidikan. 

(2) Kemampuan sosial, meliputi kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada 

tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu melaksanakan tugas guru 

(3) Kemampuan personal yang beraspek afektif, meliputi penampilan sikap 

positif terhadap keseluruhan tugas sebagai guru, pemahaman, penghayatan, 

dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru, dan 

penampilan untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan keteladanan bagi 

peserta didik. 

Berdasarkan BSNP (2008 : 10) kompetensi profesional guru meliputi : 

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

mendukung mata pelajaran yang diampu; 
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(2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu; 

(3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 

(4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan efektif; 

(5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri. 

 
2.4.4 Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kecerdasan sosial. Semua kecerdasan 

dimiliki oleh seseorang, hanya saja mungkin beberapa diantarannya menonjol, 

sedangkan yang lainnya biasa atau berkurang. Kecerdasan lain yang terkait 

dengan kecerdasan sosial adalah kecerdasan pribadi yang berupa kecerdasan 

emosi. 

Kompetensi sosial menurut PLPG (2008 : 9) meliputi : (1) memiliki 

empati pada orang lain, (2) memiliki toleransi pada orang lain, (3) memiliki sikap 

dan kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan 

(4) mampu bekerjasama dengan orang lain. 

Berdasarkan BSNP (2008: 12) kompetensi sosial meliputi : 

(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; 
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(3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya; 

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

lisan dan tulisan atau bentuk lain; 

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kompetensi guru merupakan 

pekerjaan profesi yang layak mendapatkan penghargaan baik finansial maupun 

non finansial sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

 
2.5 Pengertian Persepsi  

Pengertian dari kata persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung 

dari sesuatu (KBBI, 2008). Lain lagi pendapat dari Walgito (2002:87) menyatakan 

bahwa persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat indra yang dimiliki atau disebut proses sensoris. Atau dapat dikatakan 

persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang terhadap obyek 

tertentu. Sedangkan menurut Thoha (2007:139) proses terjadinya persepsi 

meliputi suatu induksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyesuaian dan 

penafsiran. Proses ini merupakan hal yang komplek dan interaktif yang terjadi 

melalui seleksi stimulus, registrasi, interprestasi dan umpan balik. Oleh karena itu 

persepsi dalam hal ini adalah pandangan guru non penjasorkes terhadap kinerja 

guru penjasorkes pada Sekolah Dasar setelah adanya interaksi antar sejawat dalam 

ruang lingkup yang sama. 

Persepsi dalam psikologi diartikan sebagai salah satu perangkat psikologis 

yang menandai kemampuan seseorang untuk mengenal dan memaknakan sesuatu 

objek yang ada di lingkungannya. Persepsi adalah representasi phenomenal 
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tentang objek distal sebagai hasil dari pengorganisasian dari objek distal itu 

sendiri, medium dan rangsangan proksinal. Dalam persepsi dibutuhkan adanya 

objek atau stimulus yang mengenai alat indera dengan perantaraan syaraf 

sensorik, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran (proses 

psikologis). Psikologi kontemporer menyebutkan persepsi secara umum 

diperlukan sebagai satu variabel campur tangan (intervening variabel), 

bergantung pada faktor-faktor motivasional. Artinya suatu objek atau satu 

kejadian objektif ditentukan baik oleh kondisi perangsang maupun oleh faktor-

faktor organisme. 

Dengan alasan sedemikian, persepsi mengenai dunia oleh pribadi-pribadi 

yang berbeda juga akan berbeda, karena setiap individu menanggapinya 

berkenaan dengan aspek-aspek situasi tadi yang mengandung arti khusus sekali 

bagi dirinya. Proses pemaknaan yang bersifat psikologis sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman, pendidikan dan lingkungan sosial secara umum. Sarwono 

mengemukakan bahwa persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman 

dan cara berpikir serta keadaan perasaan atau minat tiap-tiap orang sehingga 

persepsi seringkali dipandang bersifat subjektif. Karena itu tidak mengherankan 

jika seringkali terjadi perbedaan paham yang disebabkan oleh perbedaan persepsi 

antara 2 orang terhadap 1 objek. Persepsi tidak sekedar pengenalan atau 

pemahaman tetapi juga evaluasi bahkan persepsi juga bersifat inferensional 

(menarik kesimpulan).  

Persepsi sosial mengandung unsur subyektif. Persepsi seseorang bisa 

keliru atau berbeda dari persepsi orang lain. Kekeliruan atau perbedaan persepsi 
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ini dapat membawa macam-macam akibat dalam hubungan antar manusia. 

Persepsi sosial menyangkut atau berhubungan dengan adanya rangsangan-

rangsangan sosial. Rangsangan-rangsangan sosial ini dapat mencakup banyak hal, 

dapat terdiri dari (a) orang atau orang-orang berikut ciri-ciri, kualitas, sikap dan 

perilakunya, (b) persitiwa-peristiwa sosial dalam pengertian peristiwa-peristiwa 

yang melibatkan orang-orang, secara langsung maupun tidak langsung, norma-

norma, dan lain-lain. Terkait dengan persepsi sosial, ada 3 hal yang 

mempengaruhi, yakni : 

1) Variabel obyek-stimulus,  

2) Variabel latar atau suasana pengiring keberadaan obyek-stimulus, dan  

3) Variabel diri preseptor (pengalaman, intelegensia, kemampuan menghayati 

stimuli, ingatan, disposisi kepribadian, sikap, kecemasan, dan pengharapan)  

Ada tiga dimensi yang terkait dengan persepsi, yakni tentang konsep 

diferensial semantik menjelaskan tiga dimensi dasar yang terkait dengan persepsi, 

yakni evaluasi (baik-buruk), potensi (kuat-lemah), dan aktivitas (aktif-pasif).  

Menurutnya evaluasi merupakan dimensi utama yang mendasari persepsi, 

disamping potensi dan aktivitas. 

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, 

maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya Adanya 

perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi 

suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. 

Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan 
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persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan 

penyesuaian ditentukan oleh persepsinya. 

Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang 

terhadap obyek tertentu. Sedangkan menurut Young yang dikutip dari 

http://Onopirododo.wordpress.com bahwa persepsi merupakan aktivitas 

mengindera, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik 

maupun obyek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik 

dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan 

akan diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik 

hal itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan dan lain-lain.  

Sedangkan menurut Walgito (2002: 125) menyatakan bahwa persepsi 

merupakan proses psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari 

kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Di dalam proses persepsi 

individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat 

bersifat positif/negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya. Dengan adanya 

persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk 

berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula.  

Dengan demikian persepsi merupakan suatu fungsi biologis (melalui 

organ-organ sensoris) yang memungkinkan individu menerima dan mengolah 

informasi dari lingkungan dan mengadakan perubahan-perubahan di 

lingkungannya. Istilah persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam 

memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan 

sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang 
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dipersepsi). Melalui persepsi kita dapat mengenali dunia sekitar kita, yaitu seluruh 

dunia yang terdiri dari benda serta manusia dengan segala kejadian-kejadiannya.  

Dengan persepsi kita dapat berinteraksi dengan dunia sekeliling kita, 

khususnya antar manusia. Dalam kehidupan sosial di kelas tidak lepas dari 

interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen. 

Adanya interaksi antar komponen yang ada di dalam kelas menjadikan masing-

masing komponen (mahasiswa dan dosen) akan saling memberikan tanggapan, 

penilaian dan persepsinya. Adanya persepsi ini adalah penting agar dapat 

menumbuhkan komunikasi aktif, sehingga dapat meningkatkan kapasitas belajar 

di kelas. Oleh karena itu menurut Walgito (2002 : 156), persepsi merupakan kesan 

yang pertama untuk mencapai suatu keberhasilan. Persepsi seseorang dalam 

menangkap informasi dan peristiwa-peristiwa dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :  

1) Orang yang membentuk persepsi itu sendiri, khususnya kondisi intern 

(kebutuhan, kelelahan, sikap, minat, motivasi, harapan, pengalaman masa lalu 

dan kepribadian),  

2) Stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu (benda, orang, proses 

dan lain-lain),  

3) Stimulus dimana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, 

suasana (sedih, gembira dan lain-lain). 

Kesimpulan menurut peneliti bahwa persepsi adalah proses psikologis dan 

hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk 

proses berpikir dan suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, 



 

 

39

penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan 

informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). 

  
 

2.6 Pengertian Kinerja  

Pada umumnya kinerja adalah tingkat kemampuan kerja seseorang dilihat 

dari kedisiplinan, keseriusan, presentase kerja, dan pola kerja yang digunakan. 

Kinerja seringkali digunakan untuk mengukur tingkat kerja seseorang untuk 

kepentingan penilaian dan evaluasi kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja 

seseorang menentukan seseorang itu berhasil atau tidak dalam menunaikan tugas 

dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kinerja dapat 

mencerminkan perilaku kerja seseorang, hubungan kerja seseorang, dan kualitas 

kerja seseorang. Berdasarkan artikel yang dikutip dari Sjafri Mangkuprawira 

(2007) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Jika dilihat 

dari asal katanya, kata kinerja adalah terjemahan dari kata performance. 

Beberapa pengertian kinerja yang dikutip dari artikel Sjafri Mangkuprawira 

(2007), sebagai berikut : 

(1) Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan 

pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and   

Keeps: 1992).  
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(2) Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri   

pekerja (Griffin: 1987).  

(3) Kinerja dipengaruhi oleh tujuan (Mondy and Premeaux: 1993).  

(4) Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah  cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa  yang akan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya (Hersey and Blanchard:  1993).  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja merupakan salah satu kumpulan 

total dari kerja yang ada pada diri pekerja. 

Berdasarkan  Robbin (1996) yang dikutip dari artikel Sjafri Mangkuprawira 

(2007 : 1) kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas 

serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur kinerja individu. Ada tiga 

kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yakni: (1) tugas individu; (2) 

perilaku individu; dan (3) ciri individu. 

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi 

berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh 

keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Oleh karena itu, menurut 

Donnelly, Gibson and Invancevich (1994) yang dikutip dari dari artikel Sjafri 
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Mangkuprawira (2007 : 3), kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sebagai berikut : 

 (1) Harapan mengenai imbalan;  

(2) Dorongan;  

(3) Kemampuan; kebutuhan dan sifat;  

(4) Persepsi terhadap tugas;  

(5) Imbalan internal dan eksternal;  

(6) Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. 

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan kinerja merupakan salah 

satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Untuk  menyelesaikan 

tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat 

kemampuan tertentu. Dengan diimbangi beberapa faktor yang mempengaruhi 

seperti harapan mengenai imbalan, dorongan, kemampuan, kebutuhan dan sifat, 

persepsi terhadap tugas, imbalan internal dan eksternal, dan persepsi terhadap 

tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Kriteria dalam melakukan penilaian kinerja 

seseorang dapat dilihat dari tugas, perilaku, dan ciri diri seseorang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Medote adalah pengetahuan tentang berbagai macam cara kerja disesuaikan 

dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Penggunaan metodologi 

penelitian dalam suatu penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian 

serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Penggunaan metodologi penelitian sangat bermanfaat sekali dalam 

menunjang terselesainya suatu penelitian. Adapun metode penelitian ini meliputi : 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan sejak tahap persiapan sampai 

tahap akhir yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang 

digunakan untuk mencari hasil prosentase dari butir angket/kuesioner yang ada. 

Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memberi nama hasil yang 

diperoleh. 

 
3.2 Populasi 

Menurut Arikunto (1998: 15) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru non penjasorkes Sekolah Dasar 

Negeri yang berada di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sebanyak 4 Dabin 

dengan jumlah SD Negeri seluruhnya 37 Sekolah atau sebanyak 340 guru non 

Penjasorkes. 
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3.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

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

dari populasi yang diteliti. Sehingga kesimpulan penelitian yang merupakan hasil 

penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Dalam penelitian ini teknik 

pengambikan sampel yang digunakan adalah cluster random sample, yaitu cara 

pengambilan sampel berdasarkan kelompok secara acak dengan cara membuat 

undian sebanyak 4 sesuai jumlah dabin kemudian diacak sampai diperoleh 2 

dabin. Adapun 2 dabin terpilih tersebut antara lain Dabin Ki Hajar Dewantara dan 

Pangeran Diponegoro.  

Kemudian dilanjutkan dengan random sampling untuk memperoleh sampel 

yang mewakili tiap dabin. Masing-masing dabin mewakili 5 Sekolah Dasar 

Negeri. Dan setiap Sekolah Dasar Negeri diambil 10 guru non penjasorkes yang 

meliputi guru kelas, guru PAI, guru Bahasa Inggris, guru Komputer, dan guru 

SBK. Untuk itu jumlah seluruh sampel penelitian sebanyak 100 guru non 

penjasorkes.  

Sampel penelitian ini adalah guru-guru non penjasorkes dari SD Negeri 

terpilih, yaitu SD Negeri Debong Wetan 1, SD Negeri Debong Wetan 2, SD 

Negeri Pagongan 1, SD Negeri Pepedan 1, SD Negeri Sidapurna 2, SD Negeri 

Sidakaton 3, SD Negeri Pekauman Kulon 1, SD Negeri Pekauman Kulon 2, SD 

Negeri Ketanggungan 1, dan SD Negeri Ketanggungan 2.  

Untuk menguji kevalidan dan reliabilitas instrumen penelitian yang 

berbentuk angket tertutup dibutuhkan sampel try out. Adapun sampel try out 

diambil masing-masing dabin terpilih sebanyak satu sampai dua Sekolah Dasar 
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Negeri, selain Sekolah Dasar Negeri sampel penelitian. Sehingga jumlah sampel 

try out sebanyak 23 guru non penjasorkes. 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Dokumentasi  

Menurut Arikunto (1998:236), metode dokumentasi yaitu mencari data 

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

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

digunakan untuk memperoleh data tentang nama-nama dan jumlah guru non 

penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang merupakan sampel 

penelitian. 

 
3.4.2 Metode Angket (kuesioner) 

Menurut Arikunto (1998:229), kuesioner atau angket adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja 

guru penjasorkes berdasarkan kompetensi-kompetensi guru di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal. Angket tersebut merupakan instrumen penelitian 

yang berbentuk tertutup dengan 33 pertanyaan yang mencakup kompetensi-

kompetensi guru. 
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3.5 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. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat pengambilan data 

yang diberikan kepada sampel. 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 berdasarkan 

kisi-kisi angket yang mengandung beberapa kompetensi guru kemudian dianalisis 
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dan dikelompokkan masing-masing jawaban tiap responden dengan menggunakan 

prosentase jawaban. Kisi-kisi tersebut mencakup beberapa kompetensi guru. 

Kisi-kisi angket persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes adalah sebagai berikut : 

 Tabel 1 

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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Untuk mengetahui kualitas dari angket yang telah dibuat, untuk itu 

instrumen penelitian diuji coba terlebih dahulu pada sampel  try out. Setelah data 

dari sampel try out diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan analisis validitas 

dengan rumus product moment dan reliabilitas dengan rumus alpha. Dari hasil 

analisa butir angket tersebut, diperoleh beberapa angket yang valid dan tidak 

valid. Butir angket yang valid disebarkan kembali kepada sampel penelitian 

sejumlah 100 guru non Penjasorkes dan butir angket yang tidak valid tidak 

digunakan. Instrumen penelitian ini pun dianalisis menggunakan rumus alpha, 

guna mengetahui seberapa besar reliabel angket tersebut, jika tinggi berarti angket 

tersebut kategori bagus dan jika tidak angket tersebut lain kali tidak dapat 

digunakan kembali dalam penelitian selanjutnya. 

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas Angket 

3.7.1 Validitas Angket 

Menurut Arikunto (1998:160), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 

instrumen yang kurang  valid berarti memiliki validitas rendah. 

Jadi, uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui kevalidan dari suatu 

instrumen, artinya bahwa instrumen yang dipakai benar-benar mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Rumus yang digunakan untuk uji validitas adalah Product 

Moment dari Pearson:  

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

           

(Arikunto, 1998: 162) 
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Keterangan: 
rxy :  koefisien korelasi antara X dan Y 
N :  jumlah responden 
∑ X  :  jumlah skor item 

∑Y  :  jumlah skor total 

( )2∑ X  : jumlah kuadrat skor item 

( )2∑Y  : jumlah kuadarat skor total 

∑ XY  : jumlah perkalian skor item dengan skor total 
 

Harga rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel dari product moment 

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

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

 
3.7.2 Reliabilitas Angket 

Instrumen yang baik selain valid juga harus reliabel. Menurut Arikunto 

(1998:190), reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan 

sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. 

Untuk mencari reliabilitas angket digunakan rumus Alpha (Arikunto 

1998:193) yaitu: 
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k
kr                          (Arikunto,1998:193) 

Keterangan: 
r11 :  reliabilitas instrumen 
k :  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑ 2

bσ  :  jumlah varians butir 
2
1σ  :  varians total 
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Harga r11 yang diperoleh kemudian dikonsultasikan terhadap rtabel product 

moment, dengan ketentuan apabila r11 > rtabel  maka angket dikatakan reliabel. 

  
3.8 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Instrumen 

penelitian yang valid akan diberikan kepada 100 guru non penjasorkes, kemudian 

dianalisis berdasarkan tiap butir pertanyaan. Analisis data mentah menggunakan 

prosentase setiap butir pertanyaan agar dapat mengetahui seberapa besar 

persentase persepsi pada tiap butir pertanyaaan. Untuk itu menggunakan rumus 

prosentase alternatif jawaban : 

%100x
N
nDP =  

      Keterangan : 
DP = persentase tiap butir pertanyaan  
n  = jumlah skor alternatif jawaban 
N   = jumlah seluruh sampel 

 
Hasil analisis secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 2 
Kategori prosentase hasil analisis penelitian 

 
INTERVAL KETERANGAN 

81,25% - 100% Baik sekali 

62,50% - 81,25% Baik 

43,75% - 62,50% Cukup  

25,00% - 43,75% Jelek  

(Sutrisno hadi, 1980 : 164)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Uji Coba Instrumen  

4.1.1 Validitas  

Instrumen penelitian yang berbentuk angket tertutup diberikan kepada 

responden uji coba sebanyak 23 guru non penjasorkes dengan 33 butir pertanyaan. 

Dari jumlah seluruh pertanyaan, ada 17 butir soal yang tidak valid, seperti nomor : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, dan 32. Sedangkan 16 soal 

dinyatakan valid, seperti nomor : 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 

29, 31, dan 33. 

Adapun kriteria validitas butir soal adalah jika rxy > rtabel, maka butir soal 

dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur persepsi kinerja guru 

penjasorkes. Untuk mengetahui besarnya rtabel dapat lihat pada tabel korelasi 

product moment dengan jumlah sampel (n) sebesar 23 dan taraf signifikan 5%.   

 
4.1.2 Reliabilitas  

Berdasarkan uji coba yang diambil kemudian dihitung dengan rumus 

alpha, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa r11 diperoleh sebesar 0,801 dengan 

ini maka instrumen penelitian memiliki reliabelitasnya tinggi. Dengan taraf 

signifikan 5% dan jumlah sampel 23 guru non penjasorkes.      
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4.2 Hasil Penelitian 

 Untuk memberikan gambaran mengenai persepsi guru non Penjasorkes 

terhadap kinerja guru Penjasorkes tingkat SD Negeri maka analisa yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan prosentase. Analisa prosentase akan disajikan 

berbentuk analisis tiap kompetensi guru, meliputi kompetensi kepribadian sebagai 

pendidik, kompetensi pedagogik, kompetensi keprofesional, dan kompetensi 

social. Berikut analisis keseluruhan tiap jawaban responden terhadap 16 butir 

pertanyaan yang valid : 

Tabel 3 
Analisis skor jawaban tiap responden 

 

Kategori Interval prosentase Jumlah responden Prosentase (%) 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Jelek 

81,25% - 100% 

62,50% - 81,25% 

43,75% - 62,50% 

25,00% - 43,75% 

29 

61 

7 

3 

29 

61 

7 

3 

 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa selama tahun ajaran 

2008/2009 persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes dapat 

dikatakan baik oleh teman-teman sejawatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

banyaknya jumlah responden yang mengatakan baik sebanyak 61 guru atau 61% 

dari 100 guru.  Kemudian responden yang menjawab sangat baik sebanyak 29 

guru atau 29% dari 100 guru, responden yang mengatakan cukup baik sejumlah 7 

guru atau 7% dari 100guru, dan responden yang mengatakan persepsinya jelek 

sebanyak 3 guru atau 3% dari 100 guru.  
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Kesimpulannya bahwa persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja 

guru Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 

2008/2009 dinyatakan baik dengan jumlah guru 61 dan besarnya prosentase 61%. 

Ini menggambarkan bahwa guru-guru Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi ini 

sebagian besar telah melaksanakan  kompetensi-kompetensi guru dengan baik dan 

bertanggung jawab. 

Untuk mengetahui bagaimana persepsi guru non Penjasorkes terhadap 

kinerja guru Penjasorkes berdasarkan kompetensi-kompetensi guru, dapat dilihat 

dari masing-masing jawaban per item pertanyaan yang mengandung beberapa 

kisi-kisi tiap kompetensi-kompetensi guru. Diantaranya kompetensi kepribadian 

sebagai pendidik, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial. Berikut uraiannya per kompetensi : 

1. Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

Tabel 4  
Analisis kompetensi kepribadian sebagai pendidik 

 

No. Hasil penelitian Persentase Jawaban  (%) 
Ya Tidak Tidak tahu 

1. Guru penjasorkes merupakan guru yang disiplin 90 1 9 

2. Selama berada di lingkungan sekolah guru 
penjasorkes sopan dalam bertutur 56 35 9 

3. Selama berada di lingkungan sekolah guru 
penjasorkes berperilaku sopan 93 6 1 

4. 
Selama menjalankan peranannya, guru 
penjasorkes berpenampilan tepat sesuai situasi 
dan kondisi 

78 10 12 

5. Guru penjasorkes memiliki wibawa sebagai 
seorang pendidik 79 11 10 

 
Berdasarkan analisis di atas bahwa persepsi guru non Penjasorkes pada 

kompetensi kepribadian sebagai pendidik sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat 
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dari tabel yang mengatakan baik rata-rata prosentase sebanyak 79,2% dari jumlah  

seluruhnya responden. Dan yang mengatakan tidak baik rata-rata prosentasenya 

sebanyak 12,6% serta yang mengatakan tidak tahu rata-rata prosentasenya 

sebanyak 8,2% dari jumlah seluruh responden.  

Kesimpulannya bahwa persepsi guru non penjasorkes di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal terhadap kompetensi kepribadian sebagai guru 

Penjasorkes pada tahun 2009 termasuk baik.  

2. Memiliki kompetensi pedagogik 

Tabel 5 
Analisis kompetensi pedagogik 

 

No. Hasil penelitian Persentase Jawaban  (%) 
Ya Tidak Tidak tahu 

1. Pembelajaran penjasorkes diminati oleh peserta 
didik 88 3 9 

2. 
Guru penjasorkes memiliki inisiatif untuk 
merancang dan mengembangkan media / sarana 
belajar sederhana untuk kepentingan PBM 

88 3 9 

3. 
Guru penjasorkes tepat waktu dalam 
menyelenggarakan dan menyerahkan hasil 
evaluasi belajar 

55 30 15 

4. 
Guru penjasorkes mampu bertindak bijaksana 
dan mendidik dalam mengatasi kenakalan 
peserta didik 

85 9 6 

 
Berdasarkan analisis di atas bahwa persepsi guru non Penjasorkes pada 

kompetensi pedagogik sebagai seorang guru penjasorkes baik, hal ini dapat dilihat 

rata-rata prosentase tiap jawaban dengan banyaknya butir pertanyaan. Hasil 

analisis pada kompetensi pedagogik, bahwa responden yang mengatakan 

perspsinya baik sebanyak 79%, yang mengatakan tidak baik sebanyak 11,25%, 

dan yang mengatakan tidak tahu sebanyak 9,75% dari jumlah seluruh responden 

tiap butir pertanyaan.  
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Kesimpulannya bahwa persepsi guru non Penjasorkes terhadap kompetensi 

pedagogik sebagai guru Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

tahun 2009 termasuk baik. 

3. Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 

Tabel 6 
Analisis kompetensi profesional sebagai pendidik 

 

No. Hasil penelitian Persentase Jawaban  (%) 
Ya Tidak Tidak tahu 

1. Guru penjasorkes mengajarkan lebih dari 2 jenis 
cabang olahraga 81 10 9 

2. 
Guru penjasorkes membina salah satu cabang 
olahraga, melalui ekstrakurikuler atau klub atau 
kegiatan pengembangan diri 

77 17 6 

3. Sekolah rutin menyelenggarakan pertandingan 
/perlombaan olahraga antar kelas 32 49 19 

4. 
Guru penjasorkes terlibat aktif dalam 
penyelenggaraan pertandingan / perlombaan 
olahraga di sekolah 

95 4 1 

5. Guru penjasorkes mampu mengoperasikan 
komputer 91 8 1 

6. Guru penjasorkes mengenal internet 77 12 11 

 
Berdasarkan analisis di atas bahwa persepsi guru non Penjasorkes pada 

kompetensi profesional sebagai seorang guru penjasorkes baik. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya jumlah guru non Penjasorkes yang mengatakan baik 

sebanyak 75,5%, yang mengatakan tidak baik sebanyak 16,67%,dan yang 

mengatakan tidak tahu sebanyak 7,83% dari seluruh jumlah responden. 

Kesimpulannya bahwa persepsi guru non Penjasorkes terhadap kompetensi 

profesional sebagai guru Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

tahun 2009 kategori baik.  
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4. Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Tabel 7 
Analisis kompetensi sosial sebagai pendidik 

 

No. Hasil penelitian Persentase Jawaban  (%) 

Ya Tidak Tidak tahu 

1. Guru penjasorkes dapat bekerjasama dengan 
baik dengan teman sejawat 93 2 5 

2. Guru penjasorkes dapat berkomunikasikan 
ide/buah pikirannya dengan kalimat yang jelas 98 1 1 

3. Guru penjasorkes terlibat aktif dalam kegiatan 
sosial di sekolah 62 29 9 

 
Berdasarkan analisis di atas bahwa persepsi guru non Penjasorkes terhadap 

kompetensi sosial sebagai seorang guru Penjasorkes tergolong baik. Hal ini dapat 

dilihat rata-rata prosentase jawaban responden. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa persepsi responden yang mengatakan baik sebanyak 84,33%, responden 

yang mengatakan tidak baik sebanyak 10,67%, dan responden yang mengatakan 

tidak tahu sebanyak 5% dari jumlah responden.  

Kesimpulannya bahwa persepsi guru non Penjasorkes terhadap kompetensi 

sosial sebagai guru Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tahun 

2009 kategori baik.  

 
4.3 Pembahasan 

Tenaga pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

pembelajaran karena bagi dunia pendidikan guru memegang kunci keberhasilan 

dimana secara lebih dominan akan mempengaruhi mutu pendidikan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kualitas guru memberikan pengaruh yang sangat 

kuat terhadap pembentukan kualitas out put pendidikan. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar persepsi guru 

non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes menunjukkan bahwa kinerja 

guru Penjasorkes termasuk dalam kategori baik. Kinerja guru dalam mengajar 

menarik untuk dikaji, mengingat guru sebagai sentral dalam proses belajar 

mengajar. Guru dipandang sebagai gudangnya ilmu dan metodologi, sekaligus 

tempat bertanya bagi siswa. Oleh karenanya, kinerja guru dalam mengajar 

diharapkan mampu menghasilkan out put sesuai dengan standar yang ditentukan. 

Beberapa kompetensi guru sebagai tolak ukur kinerja guru Penjasorkes, 

diantaranya kompetensi kepribadian sebagai seorang pendidik, kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sebagai pendidik. 

Berikut penjabaran hasil penelitian berdasarkan kompetensi guru di atas: 

1. Kompetensi kepribadian sebagai pendidik 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi guru non Penjasorkes 

terhadap kompetensi kepribadian seorang guru Penjasorkes termasuk baik. 

Hal ini membuktikan bahwa guru-guru Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal sebagian besar telah melaksanakan perannya sebagai 

seorang yang memiliki kepribadian sebagai pendidik atau guru. Diantaranya 

persepsi yang timbul bahwa guru Penjasorkes disiplin, berperilaku dan 

bertutur kata sopan, berpenampilan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

ada, dan memiliki wibawa sebagai seorang pendidik. 

2. Kompetensi pedagogik 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa persepsi guru non 

Penjasorkes terhadap kompetensi pedagogik guru Penjasorkes di Kecamatan 
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Dukuhturi Kabupaten Tegal termasuk baik. Hal ini membuktikan bahwa guru-

guru Penjasorkes dalam melaksanakan perannya di dalam proses belajar 

mengajar sesuai dengan kompetensi pedagogik. Berikut persepsi yang timbul, 

diantaranya guru Penjasorkes diminati peserta didik, memiliki ide/gagasan dan 

inisiatif dalam mengembangkan sarana belajar, tepat waktu dalam 

menyerahkan hasil evaluasi belajar, dan betindak bijaksana dalam mengatasi 

permasalahan dengan peserta didik.  

3. Kompetensi Profesional 

Hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi guru non Penjasorkes 

terhadap kompetensi profesional sebagai guru Penjasorkes di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal termasuk baik. Persepsi yang timbul mengatakan 

bahwa guru Penjasorkes profesional dalam mengajar dan mengembangkan 

materi ajar, aktif dalam kegiatan keolahragaan, dan mampu mengikuti 

kecanggihan teknologi seperti komputer dan internet.  

4. Kompetensi Sosial sebagai pendidik 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi guru non Penjasorkes 

terhadap kompetensi sosial sebagai guru Penjasorkes termasuk baik. Hal ini 

ditemukannya persepsi bahwa sosialisasi dengan teman seprofesi maupun 

masyarakat baik dan dapat mengkomunikasikan sesuatu dengan kalimat yang 

jelas. Dengan demikian guru-guru Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal sebagian melaksanakan kompetensi ini dengan baik. 

Hasil penelitian secara keseluruhan ini tidak merupakan fenomena kinerja 

guru Penjasorkes di daerah lain. Karena potensi Sumber Daya Manusiannya dan 
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permasalahan masing-masing daerah berbeda-beda. Untuk itu hasil penelitian ini 

yang menyatakan bahwa persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 

Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tahun 2009 baik. Dengan 

demikian perlu adanya generalisasi penelitian kelanjutan dan sejenis untuk 

mengikuti perkembangan dari persepsi yang ada. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui persepsi guru non 

Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal, maka kesimpulan hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja 

guru Penjasorkes baik. Dari 100 guru non Penjasorkes yang diambil 61 guru 

mengatakan baik atau sebesar 61%, yang mengatakan sangat baik sebanyak 29 

guru atau 29%, yang mengatakan cukup baik sebanyak 7 guru atau 7%, dan yang 

mengatakan jelek sebanyak 3 guru atau 3%.  

 
5.2 Saran 

Dengan adanya persepsi kinerja guru penjasorkes baik, tentunya harus 

dipertahankan kemampuan serta kompetensinya sebagai guru. Akan tetapi peneliti 

mencoba memberika saran untuk peningkatan kualitas diri maupun mata pelajaran 

penjasorkes, sebagai berikut : 

1) Pertahankan persepsi yang ada dengan terus meningkatkan kemampuan dan 

kualitas diri sebagai guru penjasorkes 

2) Meningkatkan variasi dalam pembelajara penjasorkes agar siswa tidak jenuh 

dan membosankan 

3) Selalu melakukan intropeksi diri terhadap pembelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan untuk tujuan pengembangan 

pembelajaran 
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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 Debong Wetan 1 Sri Suharti Gr Kelas I 

  Sri Heru Krisnawati Gr Kelas II 

  Lisnawati Gr Kelas III 

  Siti Barobah Gr Kelas IV 

  Dakhrun Gr Kelas V 

  Nur Aeni Gr Kelas VI 

  Nasori Gr. PAI 

  Bayu Muroji Gr. Bhs. Inggris 

  Susi Lastuti Gr. Komputer 

  Sri Lestari. Gr.SBK 

2. SDN Debong Wetan 2 Djaetun Gr Kelas I 

  Novi Indriyani Gr Kelas II 

  Winarsih, S.Pd Gr Kelas III 

  Sunarjo Gr Kelas IV 

  Eva Umi Hani, S.Pd Gr Kelas V 

  Sohirin, S.Pd Gr Kelas VI 

  Fuaeni Gr. PAI 

  Wasroh Handoyo Gr. Bhs. Inggris 

  Santi Purnamawasi 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 

  Rosikha Gr. SBK 

3. SDN Pagongan 1 Wanidah Gr Kelas I 

  Catur Siwi H Gr Kelas II 

  Siti Fatimah Gr Kelas III 

  Tri Mujiati Gr KelaS IV 

  Chusnul Hidayati, S.Pd Gr Kelas V 

  Supardi Gr Kelas VI 

  H. Ach Sobari, S.Ag Gr. PAI 

  Mujiharto Gr. Bhs. Inggris 

  Wiwit Sulistyo Hesti Gr. Komputer 

  Kusmiyati Gr. SBK 

4. SDN Pepedan 1 Asilah W Gr Kelas I 

  Eko Susilowati Gr. Kelas II 

  Umi Farikha Gr. Kelas III 

  Sumiyati Gr Kelas IV 

  Mahmud Fauzi Gr Kelas V 

  Moh. Iriyanto Gr Kelas VI 

  H. Lukman Hakim, S.P.dI Gr. PAI 

  Siti Zuhriyah Gr. Bhs. Inggris 

  Akhmad Sultoni 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 

  Hidayati Gr. SBK 

5. SDN Sidapurna 2 Umi Azizah Gr Kelas I 

  Setyaningrum  Gr Kelas II 

  Ika Rizky P Gr Kelas III 

  Kokoh H Gr Kelas IV 

  Sri Mulyati, S.Pd Gr Kelas V 

  Joko Susilo Gr Kelas VI 

  Marichin  Gr. PAI 

  Eko Suswoyo Gr. Bhs. Inggris 

  Wawan Setyanto Gr. Komputer 

  Lia Margiyanti Gr. SBK 

6. SDN Sidakaton 3 Paratun Gr Kelas I 

  Sumaryati  Gr Kelas II 

  Siti Nurcholidah  Gr Kelas III 

  Dina Fitriyana Gr Kelas IV 

  Sodikin   Gr Kelas V 

  Sutarmin Gr Kelas VI 

  Maesaroh  Gr. PAI 

  Linawati  Gr. Bhs. Inggris 

  Reny Dwi Susanti  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 

7. SDN Pekauman Kulon 1 Hj. Wartiti  Gr Kelas I 

  Sumiyarti Gr Kelas II 

  Musripah  Gr Kelas III 

  Khusnul Yuliani  Gr Kelas IV 

  Sugiharto Gr Kelas V 

  Marzukah  Gr Kelas VI 

  Hj. Jamilah  Gr. PAI 

  P. Riyanti  Gr. Bhs. Inggris 

  Nurhidayati  Gr. Komputer 

  Siti Zuhriyah Gr. SBK 

8. SDN Pekauman Kulon 2 Suyati Gr Kelas I 

  Darsih  Gr Kelas II 

  Sri Asih  Gr Kelas III 

  Maryati   Gr Kelas IV 

  Sulastri, S.Pd Gr Kelas V 

  M. Kamal, S.Pd  Gr Kelas VI 

  Ibrohim, S.PdI Gr. PAI 

  Mulyati  Gr. Bhs. Inggris 

  Sumiasih  Gr. Komputer 

  Z. Arifin R Gr. SBK 
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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 Ketanggungan 1 Khamami Gr Kelas I 

  Sri Hariasih, S.Pd Gr Kelas II 

  Susworo  Gr Kelas III 

  Uli Sriyani  Gr Kelas IV 

  Suyadi  Gr Kelas V 

  Surip, S.Pd Gr Kelas VI 

  Waib  Gr. PAI 

  Nur Said  Gr. Bhs. Inggris 

  Indriyani  Gr. Komputer 

  Kanti Rahayu Gr. SBK 

10. SDN Ketanggungan 2 Muhidin  Gr Kelas I 

  Sri Utami  Gr Kelas II 

  Umiyati  Gr Kelas III 

  Winarsih  Gr Kelas IV 

  Sri Hartati  Gr Kelas V 

  Marjana Gr Kelas VI 

  Solikhin  Gr. PAI 

  Toto Mulyono  Gr. Bhs. Inggris 

  Sri Ernawati  Gr. Komputer 

  Erni Sariwati Gr. SBK 
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Lampiran 2 
Tabel 12 

Instrumen Penelitian Berbentuk Angket Tertutup 

SD Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal                                       

Tahun Pelajaran 2008/2009 

 

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? 
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Lanjutan lampiran 2 
 
 

Lanjutan Tabel 12.Instrumen penelitian berbentuk angket tertutup SD Negeri di 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 

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?    
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Lanjutan lampiran 2 
 
 

Lanjutan Tabel.12.Instrumen penelitian berbentuk angket tertutup SD Negeri di 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 

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 
Responden 

Ya Tidak Tidak 
Tahu 

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

2. 
Apakah selama berada di lingkungan sekolah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak sopan dalam 
bertutur ? 

   

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

   

4. 
Apakah selama menjalankan perannya sebagai guru, 
guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
berpenampilan tepat sesuai situasi dan kondisi ? 

   

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

6. Apakah pembelajaran Penjasorkes yang beliau 
selenggrakan diminati oleh peserta didik ?     

7. 

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? 

   

8. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak tepat 
waktu dalam menyelenggarakan dan menyerahkan 
hasil evaluasi belajar? 

   

9. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
mampu bertindak bijaksana dan mendidik dalam 
mengatasi kenakalan peserta didik? 

   
 

10. 
Sejauh yang pernah Ibu/Bapak saksikan,apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak mengajarkan lebih 
dari 2 jenis cabang olahraga? 

   

11. 

Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
membina salah satu cabang olahraga, melalui 
ekstrakurikuler atau klub atau kegiatan 
pengembangan diri? 
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Lanjutan lampiran 3 
 
 

Lanjutan Tabel 13.Instrumen penelitian yang valid SD Negeri di Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2008/2009 

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

13. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
terlibat aktif dalam penyelenggaraan pertandingan / 
perlombaan olahraga antar kelas? 

   

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

15. 
Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak mengenal internet?    

 

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

17. 
Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak dapat 
berkomunikasikan ide/buah pikirannya dengan 
kalimat yang jelas? 

   

18. 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 Pelajaran 2008 / 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 
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 
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Lanjutan lampiran  

 
Lanjutan Tabel Perhitungan validitas angket pada butir nomor 8 

No. Kode Resp X Y X2 Y2 XY 

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 

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 
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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 reliabel 

c. Perhitungan 

(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 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
= 2

2

11 1
1 t

i

k
kr

τ
τ
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(3) Koefisien reliabilitas 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
=

33,44
909,91

133
33

11r    = 0,801 

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

tersebut reliabel. 
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Lampiran 7 
 

Tabel 17 

Hasil penelitian studi pendahuluan/studi awal 

SD Negeri di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal                                       

Tahun 2009 

 
1. Kinerja Guru Pendidikan Jasmani 

 
No. Pertanyaan Hasil 

1 Bagaimana kinerja guru penjas 

di sekolah bapak/ibu 

Baik Sekali Baik Sedang Kurang 

11 20 5 0 

 

2. Pendidikan Jasmani penting diajarkan di sekolah 
 

No. Pertanyaan Hasil 

1 Apakah pelajaran penjas itu 

penting untuk diajarkan di 

sekolah 

Penting 
sekali 

Penting Kurang 
penting 

Tidak 
penting 

25 11 0 0 

 

3.  Profesionalisme Guru Pendidikan Jasmani disekolah 
 

No. Pertanyaan Hasil 

1 Apakah Guru Pendidikan 

Jasmani Olahrag dan kesehatan 

disekolah bapak/ ibu sudah 

mengajar dengan profesional.  

Sudah Belum Tidak sama 
sekali 

Tidak 
tahu 

25 9 0 2 
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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 Pelajaran 2008 / 2009 

 

 

1. Perhitungan Validitas Angket 

d. Rumus 

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

)Y)(X(XYnr
2222ay

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ=      (Arikunto, 1998: 162) 

e. Kriteria 

Butir angket valid jika rxy > rtabel 

f. Perhitungan 

Tabel.......tanpa titik 
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 
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Lanjutan lampiran  

 
Lanjutan Tabel ...... Perhitungan validitas angket pada butir nomor 8 

No. Kode Resp X Y X2 Y2 XY 

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 

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 
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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 

d. Rumus 

                                           (Arikunto,1998:193) 
 
e. Kriteria 

Apabila r11> rtabel, maka angket dinyatakan reliabel 

f. Perhitungan 

(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 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
= 2

2

11 1
1 t

i

k
kr

τ
τ
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(3) Koefisien reliabilitas 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
=

33,44
909,91

133
33

11r    = 0,801 

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

tersebut reliabel. 

 
 


