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SARI 

Asep Prayit Subechi. 2009.  Persepsi Guru Non Penjasorkes terhadap Kinerja 
Guru Penjasorkes Tingkat SD Negeri Sederajat se Kecamatan Ajibarang 
Kabupaten Banyumas. Skripsi. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 
Pembimbing I. Dra. Heny Setyawati, M.Si. Pembimbing II. Drs. Uen Hartiawan, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci.  Persepsi, Kinerja Guru. Penjasorkes 

Adanya stigma-rumor negatif yang selama ini membebani profesi guru 
Penjasorkes tentang kinerja  yang rendah memicu untuk melakukan penelitian 
secara empiris tentang persepsi guru-guru non penjasorkes erhadap kinerja guru 
Penjasorkes di SD Negeri Sederajat se Kecamatan Ajibarang Kabupaten 
Banyumas. Permasalahan yang dikaji bagaimana persepsi guru non Penjasorkes 
terhadap kinerja guru Non Penjasorkes? Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Guru Non Penjas Terhadap  Kinerja 
Guru Penjas Tingkat SD Sederajat Se-Kecamatan Ajibarang Kabupaten 
Banyumas Tahun 2009. 

Populasi dalam penelitian ini  adalah 218 orang guru non Penjasorkes 
untuk dimintai informasinya tentang persepsi mereka terhadap kinerja guru 
Penjasorkes di sekolahnya. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan total sampling yaitu semua guru non penjas SD Negeri se-
Kecamatan Ajibarang  yang berjumlah 218 guru. Data diperoleh dari metode 
kuesioner dan dokumentasi tentang perspsi kinerja guru meliputi kompetensi 
keperibadian, pedagogik, profesional dan sosial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru Penjasorkes Tingkat SD 
Negeri Sederajat se Kecamatan  Ajibarang Kabupaten Banyumas menurut 
persepsi guru non Penjasorkes tergolong tinggi, terbukti dari tingginya 
kompetensi kepribadian mencapai 95,08%, kompetensi pedagogik sebesar 
83.55%, kompetensi professional sebesar 79.81% dan kompetensi sosial sebesar 
83.91%. Guru penjasorkes tersebut memiliki  kompetensi kepribadian dan sosial 
yang lebih baik daripada kompetensi pedagogik dan profesionalnya.  

Kesimpulan yang dapat diambil guru Penjasorkes untuk meningkatkan 
kompetensi kepribadian terutama kedekatannya dengan anak agar lebih disegani 
serta meningkatkan komitmen dirinya sebagai umat beragama. Berkaitan dengan 
kompetensi pedagogik guru Penjasorkes perlu meningkatkan kemauan dan 
kemampuannya dalam merancang dan mengembangkan media atau sarana 
pendukung pembelajaran. Berkaitan dengan kompetensi profesional guru 
Penjasorkes perlu meningkatkan kemampuannya dalam bidang komputer dan 
penggunaan internet, sehingga dapat memanfaatkan media tersebut sebagai 
sumber informasi pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan rekonstruksi aneka pengalaman dan peristiwa yang 

dialami individu agar segala sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan 

bermakna. Dan merupakan salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia yang 

mutlak harus dipenuhi. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan perkembangan di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menuntut sumber daya manusia 

yang berkualitas. Dengan demikian pendidikan termasuk dalam kategori 

kebutuhan pokok, karena pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas 

tersebut hanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan 

suatu bangsa. Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan 

antara pendidikan dengan tingkat perkembangan bangsa-bangsa tersebut yang 

ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi dan sosial budaya. Pendidikan yang 

mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat.  

Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia 

senantiasa mendukung ide yang menempatkan sektor pendidikan, khususnya 

pendidikan, sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Bahkan dalam masa 

krisis ekonomi sekalipun, pendidikan tetap mendapatkan perhatian meskipun 
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fokusnya dibatasi pada upaya penanggulangan dampak krisis ekonomi terhadap 

pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, anggaran untuk 

pendidikan dinaikan menjadi 20%. Agar pembangunan pendidikan dapat 

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdapat tiga 

syarat utama yang harus diperhatikan yaitu : (1) sarana gedung, (2) buku yang 

memadai dan berkualitas serta (3) guru dan tenaga kependidikan yang profesional 

(Mulyasa, 2005 : 3). 

Dewasa ini banyak dikalangan masyarakat mengeluh tentang kualitas 

pendidikan formal yang sedang berjalan. Dan banyak pula para pendidik 

profesional yang telah memberi tanggapan baik, dan dengan kepekaan 

pertimbangannya, mereka mencoba mengadakan modifikasi program, melalui 

program eksperimental, memperbaharui kurikulum, dan memasukkan beberapa 

pelajaran baru, serta beberapa pengalaman baru yang akan diterapkan pada setiap 

jenjang pendidikan, dalam rangka meningkatkan proses pendidikan di Indonesia. 

Kalau diperhatikan secara sekilas, setiap permasalahan pendidikan jasmani 

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

pandangan dan pendapat tentang pendidikan jasmani selalu ditemukan di dalam 

sistem pendidikan pada umumnya. Permasalahan yang sering saya dengar adalah 

sifat dan perlakuan keras/kasar yang dilakukan Guru Penjas terhadap murid-

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

misalnya : 

Ferdian(18), siswa SMKN 1 Padang, masih dalam proses penyembuhan 

setelah kakinya patah akibat ditendang oleh seorang gurunya. Alasan 
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penendangan itu karena Ferdian terlambat masuk sekolah.(Wartawan Kompas 

Agnes RitaSulistyawati:http://www.balitbangham.go.id/detail6.php?ses=&id=71). 

Tanggal 7 September 2005 terjadi kasus yang memprihatinkan di SD X di 

wilayah Kecamatan Guntur Demak. Seorang guru penjas memukul anak didiknya. 

Tragisnya pemukulan tidak hanya terhadap satu siswa, melainkan hampir seluruh 

siswa putra dan disaksikan siswi yang menjerit-jerit. (Indra  Ari : 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/27/opi05.htm 

Ajibarang merupakan kota kecamatan yang berbatasan dari sebelah utara 

berbatasan dengan kecamatan Pekuncen, sebelah timur berbatasan dengan 

kecamtan Cilongok, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Wangon. 

Kecamatan Ajibarang merupakan kota yang cukup maju dalam bidang olahraga, 

ekonomi, pendidikan, pariwisata, politik dan sebagainya. Di kecamatan Ajibarang 

di bidang olahraga cukup maju, sebab di kecamatan Ajibrang terdapat lapangan 

sepak bola yang tersebar setiap desanya, adanya gor bulutangkis, lapangan basket, 

lapangan tenis lapangan, lapangan bola voli, kolam renang dan lain – lain. 

Mutu pendidikan di kecamatan Ajibarang cukup baik, sebab sudah 

tersebar tempat belajar atau sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. 

Didukung oleh SDM yang akan sadar pentingnya pendidikan. Sekolah Dasar 

Negeri di kecamatan Ajibarang sudah tersebar beberapa wilayah yang terbagi  
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menjadi lima Daerah Binaan dengan jumlah 33 SD N, tetapi jarak antara SD yang 

satu dengan yang lain berjauhan. Dan gurunya berjumlah untuk guru non penjas 

218 dan guru penjas berjumlah 22. Di kecamatan Ajibarang masih kekurangan 

guru penjas, sehingga guru penjas di kecamatan Ajibarang ada yang bertugas dua 

SD tiga hari di SD x tiga hari kemudian di SD y.   

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di SD  se-Kecamatan 

Ajibarang dihadapkan permasalahan khususnya pada guru penjas   sebagai 

berikut:  

a. Sarana dan Prasarana 

Peralatan dalam pembelajaran penjas seperti bola sepak, bola basket, bola 

voli, bola kasti, peralatan atletik, peralatan senam dan lain – lian  di SD Negeri 

kecamatan Ajibarang masih banyak belum memenuhi. Sebagian besar sudah pada 

rusak, tidak layak di pakai. Guru penjas dalam pembelajaran masih menggunakan 

peralatan apa adanya. Untuk tempat pembelajaran misalnya lapangan sepak bola, 

di kecamatan Ajibarang lapangan sepak bola tempatnya jauh dari SD sehingga 

butuh waktu yang lama untuk menuju tempat pembelajaran penjas.  

b. Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran penjas di SD Negeri se kecamatan Ajibarang 

masih kurang karena tenaga pengajar atau guru penjas dan non penjas maka 

belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Guru penjas di SD Negeri se 

kecamatan Ajibarang sebagaian besar, setelah mengajar penjas merangkap sebagai 

guru kelas misalnya menjadi guru kelas, PAI, bahasa Ingris. Ada juga guru penjas 

di SD Negeri se kecamatan Ajibarang mengajarnya dua tempat misalnya senin, 
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selasa dan rabu di SD Negeri x dan kamis, jumat, sabtu di SD Negeri y. Adapun 

guru non penjas menggantikan guru penjas apabila guru penjas tersebut tidak 

hadir atau ada halangan. Pembelajaran penjas di SD Negeri se kecamatan 

Ajibarang menggunakan KTSP 2006.  

c.  Tempat 

Secara umum bangunan SD Negeri se kecamatan Ajibarang layak 

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jarak antara sekolah yang  satu 

dengan yang lain berjauhan. Lapangan untuk pembelajaran penjas di SD Negeri se 

kecamatan Ajibarang sebagian besar jauh dari sekolahan. Jadi waktu untuk 

pembelajaran penjas berkurang dan siswa sudah cape. Sehingga pembelajaran 

penjas kurang maksimal dilaksanakan. 

d. SDM 

Sebagaian besar guru di kecamatan Ajibarang sudah mengikuti sertifikasi, 

jadi dituntut profesional dalam mengajar. Untuk guru penjas SD se kecamatan 

Ajibarang masih kurang. Disebabkan banyak yang pensiun dan juga ada yang 

menjadi kepala sekolah. Untuk siswa SD Negeri kecamatan Ajibarang 

kebanyakan antusias menerima pelajaran penjas. Jadi menurut siswa pelajaran 

penjas sangat menyenangkan.  

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di SD  se-Kecamatan 

Ajibarang 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 terdapat beberapa faktor meliputi 
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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 

mengadakan penelitian dengan judul: ”PERSEPSI GURU NON PENJASORKES 

TERHADAP  KINERJA GURU PENJASORKES TINGKAT SD NEGERI 

SEDERAJAT SE-KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 

2009 ”       

   

1.2.  Rumusan Masalah  

Dari penjabaran mengenai latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam masalah ini adalah :  

” Bagaimana Persepsi Guru non Penjasorkes terhadap  Kinerja Guru Penjasorkes 

Tingkat SD Negeri Sederajat Se-Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 

Tahun 2009 ” ? 

 

1.3.  Penegasan Istilah         

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran 

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

dan mempertegas istilah yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :  
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1.3.1 Persepsi  

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu 

informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses 

oleh otak. ”http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi” (2008:1), bahwa persepsi itu 

merupakan pengertian kita tentang situasi sekarang dalam artian pengalaman-

pengalaman kita yang telah lalu. Persepsi secara umum merupakan suatu 

tanggapan berdasarkan suatu evaluasi yang ditujukan terhadap suatu obyek yang 

berupa program kenerja guru dan dinyatakan secara verbal. 

a. Tanggapan Positif 

Tanggapan positif yaitu pandangan terhadap suatu obyek dan menuju pada 

suatu keadaan dimana subyek yang memberikan tanggapan cenderung menerima 

obyek (program Kinerja guru) yang ditangkapnya sesuai dengan pribadinya. 

b. Tanggapan Negatif 

Tanggapan negative yaitu pandangan terhadap suatu obyek dan 

menunjukkan pada keadaan dimana subyek yang memberikan tanggapan 

cenderung menolak obyek (program kinerja guru) yang ditangkapnya karena tidak 

sesuai dengan pribadinya. 

 

1.3.2 Kinerja 

Kinerja adalah suatu hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh pekerja 

dalam bidang pekerjannya, menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan tertentu dan di evaluasi oleh orang-orang tertentu. 
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Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) “Kinerja ( 

prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. 

Menurut John Whitmore (1997 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-

fungsi yang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, 

suatu pameran umum ketrampikan”. Diperoleh dari 

"http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja" 

 

1.3.3 Kompetensi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS.Purwadarminta) dalam 

Moh.Uzer Usman (2007: 16) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk 

menentukan atau memutuskan sesuatu hal Istilah kompetensi sebenarnya memiliki 

banyak makna sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut. 

Menurut Broke and Stone dalam Moh. Uzer Usman (2007:14) kompetensi 

merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat 

berarti. Charles E.Johnson dalam Moh. Uzer Usman (2007:14) kompetensi 

merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan 

sesuai dengan kondisi yang diharapkan.  

Istilah kompetensi berhubungan dengan dunia pekerjaan. Kompetensi 

mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

yang dituntut oleh jabatan tertentu (Rustyah, 1982).  
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Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-

nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. 

Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas 

yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan (Herry, 1998). 

http://www.ditplb.or.id/2006/index.php?menu=profile&pro=57 

Dalam bidang keguruan, kompetensi mengajar dapat dikatakan merupakan 

kemampuan dasar yang mengimplikasikan apa yang seharusnya dilaksanakan 

guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru 

akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. 

Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa 

kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup kecakapan dalam berbagai 

bidang yang digeluti dan direfleksikan dalam bentuk yang dapat dipertanggung 

jawabkan.  

Kompetensi berlaku disegala bidang dan faktor. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru 

dalam bidang yang digeluti,  sehingga dapat melaksanakan profesi keguruannya 

dengan penuh tanggung jawab.  

 

1.3.4 Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan  

Menurut UU No. 20 th 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 39 

ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran. 
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Sukintaka (2001:42) mengatakan bahwa profil guru penjas adalah sebagai 

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

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

berketerampilan motorik. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui Persepsi 

Guru Non Penjas Terhadap  Kinerja Guru Penjas Tingkat SD Sederajat Se-

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2009. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak sekolah informasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam mengambil langkah-langkah melaksanakan pembelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

b. Memberikan informasi kepada guru dalam peningkatan pengetahuan dan 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan untuk prodi PJKR 

tentang kekurangan dan kelebihan kinerja pembelajaran guru. 

d. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut yang mempunyai 

relevansinya. 

e. Berguna bagi pembaca yaitu dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam peningkatan kinerja guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Persepsi 

2.1.1 Pengertian  Persepsi 

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu 

informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses 

oleh otak. ”http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi” (2008:1 

Peresepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap 

stimulus yang di terimanya. ( Moskowitz dan Orgel, 1969: 88 ) 

Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan 

dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda atas 

segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Sedangkan menurut seorang ahli 

psikologis mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana 

seseorang individu memilih, mengevaluasi dan mengorganisasi stimulus dari 

lingkungannya. Persepsi juga menentukan cara kita berperilaku terhadap suatu 

obyek atau permasalahan, bagaimana segala sesuatu itu mempengaruhi persepsi 

seseorang nantinya akan mempengaruhi perilaku yang dipilihnya. (Abizar, 1988 : 

18). 

Peresepsi adalah proses dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola 

stimulus ini dalam lingkungan. (Atkinson dan Hilgard, 1991 : 201).  
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Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), 

pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah 

diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk 

sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai 

dengan keadaannya sendiri. 

 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

a. Objek  

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar 

stimulus datang dari luar individu. 

b. Reseptor  

Reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga 

harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima 

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

untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. Dan alat indera merupakan 

syaraf fisiologi. 

c. Perhatian  

Untuk menyadari alat untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau kosentrasi dari 
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seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. 

Dan perhatian merupakan Saraf psikologi (Bimo Walgito,  : 89 ). 

Adapun Perbedaan persepsi individu satu dengan individu yang lain dapat 

disebabkan oleh hal-hal seperti di bawah ini : 

a. Perhatian, biasanya individu tidak menanggap seluruh rangsangan yang ada 

disekitarnya sekaligus, tetapi memfokuskan perhatiannya pada satu atau dua 

objek saja. Perbedaan focus antara satu dengan yang lain menyebabkan 

perbedaan persepsi antara mereka. 

b. Set, adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul. 

c. Kebutuhan, merupakan kebutuhan-kebutuhan sesaat yang menetapkan pada 

diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian 

kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan pula perbedaan persepsi.. 

d. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula dalam 

persepsi. 

e. Ciri kepribadian seseorang berpengaruh terhadap persepsi.  

 

2.1.3 Bentuk-Bentuk Persepsi   

Persepsi secara umum merupakan suatu tanggapan berdasarkan suatu 

evaluasi yang ditujukan terhadap suatu obyek dan dinyatakan secara verbal, 

sedangkan bentuk-bentuk persepsi merupakan pandangan yang berdasarkan 

penilaian terhadap suatu obyek yang terjadi, kapan saja, dimana saja, jika stimulus 

mempengaruhinya. 
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Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup proses penafsiran obyek, 

tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam 

menerima suatu stimulus kemampuan manusia sangatlah terbatas, sehingga 

manusia tidak mampu memproses seluruh stimulus yang ditangkapnya. Artinya 

meskipun sering disadari, stimulus yang akan dipersepsi selalu dipilih suatu 

stimulus yang mempunyai relevansi dan bermakna baginya.  

 

2.2 Konsep Guru dan Peranannya 

2.2.1 Pengertian Guru 

Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik. Karena tugasnya itulah, guru dapat 

menambah kewibawaannya dan keberadaan guru sangat diperlukan masyarakat, 

mereka tidak meragukan lagi akan urgensinya guru bagi anak didik. 

 Menurut Undang -Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

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

pendidikan menengah. 

 

2.2.2 Peran Guru 

Sedikitnya ada 19 peran guru yaitu sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu, model dan teladan, pribadi, peneliti, 

pendorong kreatifitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, 
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pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet dan kulminator ( Manan 

dalam Mulyasa , 2005 ).  

Sedangkan menurut Undang -Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang -

Undang No. 14 Tahun 2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik. 

a. Guru Sebagai Pendidik 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi 

para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus mempunyai 

standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri 

dan disiplin. Guru harus memahami nilai-nilai, norma moral dan sosial, serta 

berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. 

Guru juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Sebagai pendidik guru harus berani mengambil 

keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan 

kenerja, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan. 

b. Guru Sebagai Pengajar 

Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang 

berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk 

kenerja dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar, 

harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan 

kepada peserta didik merupakan hal-hal yang uptodate dan tidak ketinggalan 

jaman. Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang 
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bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas 

memberikan kemudahan belajar.  

Hal itu dimungkinkan karena perkembangan teknologi menimbulkan 

banyak buku dengan harga relative murah dan peserta didik dapat belajar melalui 

internet dengan tanpa batasan waktu dan ruang, belajar melalui televisi, radio dan 

surat kabar yang setiap saat hadir di hadapan kita.  

Derasnya arus informasi, serta cepatnya perkembangan teknologi Dan 

ilmu pengetahuan telah memunculkan pertanyaan terhadap tugas guru sebagai 

pengajar. Masihkah guru diperlukan mengajar di depan kelas seorang diri , 

menginformasikan, menerangkan dan menjelaskan. Untuk itu guru harus 

senantiasa mengembangkan profesinya secara profesional, sehingga tugas dan 

peran guru sebagai pengajar masih tetap diperlukan sepanjang hayat. 

c. Guru Sebagai Pembimbing 

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing 

perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung 

jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, 

menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, 

menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik.  

Sebagai pembimbing semua kegiatan yang dilakukan oleh guru harus 

berdasarkan kerjasama yang baik antara guru dengan peserta didik. Guru memiliki 

hak dan tanggungjawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan 

dilaksanakannya. 
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d. Guru Sebagai Pengarah 

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. 

Sebagai pengarah guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta 

didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Guru juga 

dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, 

sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam 

menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. 

e. Guru Sebagai Pelatih 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan ketrampilan, 

baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai 

pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kenerja dasar 

sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Pelatihan yang dilakukan, 

disamping harus memperhatikan kenerja dasar dan materi standar, juga harus 

mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. 

Untuk itu guru harus banyak tahu, meskipun tidak mencakup semua hal dan tidak 

setiap hal secara sempurna, karena hal itu tidaklah mungkin. 

f. Guru Sebagai Penilai 

Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling 

kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel 

lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak 

mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran 

tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil 

belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 
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peserta didik. Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

dan dengan teknik yang sesuai, mungkin tes atau non tes.  

Teknik apapun yang dipilih, penilaian harus dilakukan dengan prosedur 

yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak 

lanjut. Mengingat kompleksnya proses penilaian, maka guru perlu memiliki 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang memadai. Guru harus memahami teknik 

evaluasi, baik tes maupun non tes yang meliputi jenis masing-masing teknik, 

karakteristik, prosedur pengembangan, serta cara menentukan baik atau tidaknya 

ditinjau dari berbagai segi, validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran 

soal. 

 

2.3 Kompetensi  

Dalam kamus bahasa Indonesia kompetensi adalah kemempuan atau 

kecakapan, adapun seorang ahli psikolosi mengemukakan bahwa kompetensi: 

“…is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, 

which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily 

perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”.  

Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari 

dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya. (Mulyasa. 2003:38),  

Jadi kompetensi guru adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seorang 

pendidik dengan penuh perhitungan, penguasaan, kecerdasan dan penuh tanggung 

jawab dan dianggap mampu oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya 
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sebagai seorang pendidik. Dalam kompetensi ada empat kompetensi guru yang 

dipersyaratkan beserta subkom- petensi dan indikator esensialnya diuraikan 

sebagai berikut. 

 

2.3.1 Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap 

elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan 

indikator esensial sebagai berikut: 

a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan 

norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; 

dan memeliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

b. Memiliki kepribadian yang dewasa.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian 

dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik. 

c. Memiliki kepribadian yang arif.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan 

yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

d. Memiliki kepribadian yang berwibawa.  
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Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang 

berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 

e. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan 

norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik. 

 

2.3.2 Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan 

pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat 

dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut: 

 

a. Memahami peserta didik.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memamahami peserta 

didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami 

peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidenti- 

fikasi bekal-ajar awal peserta didik. 
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b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidik-an untuk 

kepentingan pembelajaran.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar 

dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

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

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

c. Melaksanakan pembelajaran.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (setting) 

pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.  

Subkompe-tensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi 

(assess-ment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai 

metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan 

tingkat ketuntasan belajar (mastery level); dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik 

untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik 

untuk mengem-bangkan berbagai potensi nonakademik. 

 

2.3.3 Kompetensi Profesional 
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Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan 

penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang 

mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah 

dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta 

menambah wawasan keilmuan sebagai guru. 

Secara rinci masing-masing elemen kompe-tensi tersebut memiliki 

subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut: 

a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi.  

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar 

yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode 

keilmuan yang menaungi atau kohe-ren dengan materi ajar; memahami hubungan 

konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk me-nambah 

wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. 

 

 

2.3.4 Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian 

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 
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Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai 

berikut:  

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

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara 

efektif dengan peserta didik. 

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

tenaga kependidikan.  

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta 

didik dan masyarakat sekitar. 

 

2.4 Profesi dan Syarat – syarat Menjadi Guru Profesional 

2.4.1 Profesi Guru 

Guru sebagai profesi, bukan lagi dianggap sebagai pekerjaan biasa, tetapi 

suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keahlian tertentu yang tidak 

dapat dilakukan oleh sembarangan orang.  

Guru mengemban tugas sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang 

Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, dalam pasal 39 ayat 1. Tenaga 

kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada 

satuan pendidikan. Sedangkan ayat 2 berbunyi pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.  
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Di dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengakuan guru sebagai 

tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. 

 

2.4.2 Profesionalisme Guru 

Perihal teori tentang guru professional telah banyak dikemukakan oleh 

para pakar manajeman pendidikan seperti Rice & Bishoprick (1971) dan 

Glickman (1981). Guru professional adalah guru yang mampu mengelola dirinya 

sendiri dalam melaksanakan tugas – tugasnya sehari – hari. ( Rice & Bishoprick 

:1971 ). Guru dikatakan professional bilamana orang orang tersebut  memiliki 

kemampuan ( ability ) dan motivasi ( motivation ). Maksudnya adalah seseorang 

yang bekerja secara professional bilamana memiliki kemampuan keja yang tinggi 

dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik – baiknya.adapun 

Glickman juga mengamukakan guru yang memiliki tingkat abstraksi yang tinggi 

adalah guru yang mampu mengelola tugas, menemukan berbagai permasalahan 

dalam tugas dan mampu secara mandiri memecahkannya.( Bafadal Ibrahim, 2008: 

05 ) 

Kematangan professional guru ditandai dengan perwujudan guru yang 

memiliki : (1) keahlian, (2) rasa tanggung jawab, dan (3) rasa kesejawatan yang 

tinggi. Guru yang professional ialah mereka yang memiliki keahlian baik yang 
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menyangkut materi keilmuan yang dikuasainya maupun ketrampilan 

metodologinya.    

 

2.4.3 Syarat – Syarat Menjadi Guru Profesional 

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan gampang, seperti yang 

dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan 

menyampaikannya kepada peserta didik, hal ini belum cukup untuk dikatakan 

sebagi guru yang memiliki pekerjaan profesional. Guru harus memiliki berbagai 

ketrampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya dan menjaga kode etik 

guru.  

Guru professional harus memiliki persyaratan yang meliputi (1) memiliki 

bakat sebagai guru, (2) memiliki keahlian sebagai guru, (3) memiliki keahlian 

yang baik dan terintegrasi, (4) memiliki mental yang sehat, (5) berbadan sehat, (6) 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, (7) berjiwa Pancasila, (8) 

merupakan warga negara yang baik.  

Sedangkan menurut Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pasal 7, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : (1) memiliki bakat, minat, 

panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (3) memiliki kualitas 

akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memilik 

kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki 

tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh 
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penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan dan (9) memiliki organisasi profesi yang 

mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 

keprofesionalan guru. 

 

2.5 Kinerja Guru 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada 

bagaimana para personel dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam organisasi sekolah berhasil 

tidaknya tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru, karena tugas 

utama guru adalah mengelola kegiatan belajar mengajar.  

Berkenaan dengan kinerja guru sebagai pengajar, menurut Uzer Usman 

(2005:16), mencakup aspek kemampuan personel, kemampuan professional, dan 

kemampuan sosial. 

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, kinerja adalah suatu hasil 

atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh pekerja dalam bidang pekerjannya, 

menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu dan di 

evaluasi oleh orang-orang tertentu. 

Kinerja guru atau prestasi guru merupakan hasil yang dicapai oleh guru 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

pada kecakapan, kemudian pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan 
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waktu. Kinerja guru akan baik jika guru telah melaksanakan unsur  -unsur yang 

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

seorang guru dilihat dari sejauh mana guru tersebut melaksanakan tugasnya 

dengan tertib dan bertanggung jawab, kemampuan menggerakkan dan memotivasi 

siswa untuk belajar dan kerjasama dengan guru lain. 

Adapun bebarapa perbedaan yang membandingkan antara guru yang 

memakai pendidikan jasmani tradisional dengan guru yang memakai pendidikan 

jasmani efektif sehingga praktek dalam melakukan pembelajaran ada perbedaan. 

Perbandingan pengajaran reflektif dengan pengajaran tradisional (invariant) dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 1. 
Karakteristik Guru Efektif  dan Guru Tradisional 

 
 
Variabel Guru Efektif Guru Tradisional 

Perencanaan Sesuai  rencana pelajaran 

pada kelas dan anak yang 

berbeda. 

Gunakan rencana 

pelajaran yang sama. 
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Kemajuan Didasarkan pada kondisi 

faktor: (1) irama dan 

tingkat perkembangan, 

(2) kebutuhan 

keterampilan, (3) 

perhatian dalam topik 

atau aktivitas. 

Didasarkan pada faktor 

seperti: (1) Unit kegiatan 

6 minggu, (2) jumlah 

materi yang telah dicakup 

dalam satu 

semester/tahun, (3) rumus 

yang ditetapkan 

sebelumnya. 

Kurikulum Rancang setiap kelas 

yang unik setelah 

diadakan penilaian awal 

dari kemampuan dan 

kebutuhan 

Gunakan kurikulum yang 

telah ditetapkan tanpa 

faktor seperti 

kemampuan anak, 

pengaruh masyarakat 

atau minat anak 

Peralatan dan Fasilitas Modifikasi kegiatan dan 

pelajaran sesuai peralatan 

dan fasilitas yang ada di 

lingkungan 

Mengajar sesuai  dengan  

peralatan dan fasilitas 

yang tersedia. 

Disiplin Berupaya memahami 

masalah dan mencari 

penyebab dan 

pemecahannya, 

memodifikasi prosedur. 

Mengasumsi anak 

bersikap tidak pada 

tempatnya dan berupaya 

mengatasi tingkah laku 

individu/kelas. 
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Kinerja guru sebenarnya tidak hanya dalam proses belajar mengajar, tetapi 

lebih luas lagi mencakup hak dan wewenang guru yang dimiliki. Namun demikian 

proses belajar mengajar dipandang sebagai sebuah posisi dimana muara segala 

kinerja guru tertampung didalamnya. Diknas sampai saat ini belum melakukan 

perubahan yang mendasar tentang kinerja guru, dan secara garis besar ,asih 

mengacu pada rumusan 12 kompetensi dasar yang haris dimiliki guru yaitu : 

a. Menyusun rencana pembelajaran 

b. Melaksanakan pembelajaran 

c. Menilai prestasi belajar 

d. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar 

e. Memahami landasan kependidikan 

f. Memahami tingkat perkembangan siswa 

g. Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran 

h. Manerapkan kerja sama dalam pekerjaan 

i. Memanfaatkan kemampuan IPTEK dalam pendidikan 

j. Menguasai keilmuan 

k. Menguasai ketrampilan sesuai materi pembelajaran 

l. Mengembangkan profesi 

(Depdikbud, 2004:7) 

 

2.6 Hakekat Guru Pendidikan Jasmani,Olahraga, dan Kesehatan  
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Pendidikan Jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, 

dan emosional, dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 

Penjas menurut Melograno (1996) dan AAHPERD (1999) adalah suatu 

proses pendidikan yang unik dan paling sempurna dibanding bidang studi lainnya, 

karena melalui pendidikan jasmani seorang guru dapat mengembangkan 

kemampuan setiap peserta didik tidak hanya pada aspek fisik dan 

psikomotorsemata, tetapi dapat dikembangkan pula aspek kognitif, afektif dan 

sosial secara bersamasama. 

Cholik Mutohir (1990) juga menyatakan bahwa tidak ada pendidikan yang 

lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media 

gerak, karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar alami bagi 

manusia untuk belajar mengenal dunia dan dirinya sendiri. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum, 

pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai proses pendidikan  aktivitas jasmani, 

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

(1995:5) pendidikan jasmani merupakan aktivitas otot-otot besar hingga proses 

pendidikan tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan.  

Tujuan pendidikan jasmani yang ingin dicapai pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah, tentu harus diselesaikan dengan tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan oleh masing-masing negara. Meskipun demikian, tujuan pendidikan 

jasmani harus mengacu pada pengembangan pribadi masnusia secara utuh, baik 
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manusia sebagai makhluk individu, makhluk susila dan makhluk religius. 

Komponen dalam penjas yaitu : 

a. Kekuatan  

b. Kecepatan  

c. Kelincahan 

d. Keseimbangan 

e. Daya tahan 

f. Kelenturan  

g. Daya tahan otot 

h. Komposisi tubuh  

i. Koordinasi 

j. Kecepatan reaksi  

 

2.7 Proses Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani olahraga dan Kesehatan 

Pada saat siswa terlibat dalam pengalaman belajar, maka siswa sebetulnya 

terlibat dalam melakukan tugas gerak khusus tertentu yang terorganisir secara 

khusus untuk mencapai tujuan tertentu ( Rusli Lutan, 200 : 34). 

Pendidikan jasmani memberikan sumbangan terhadap pendidikan 

menyeluruh (Harsuki, 1989 : 14). 

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam proses belajar 

mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan yang diutamakan tidak hanya faktor 

psikomotornya namun juga adanya faktor afektif dan kognitif siswa. Seperti yang 

dikemukakan Rusli Lutan (200 : 36) bahwa aspek dalam pendidikan jasmani 
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bukan hanya aspek psikomotor saja namun aspek kognitif dan aspek afektif 

merupakan aspek yang sangat penting dikembangkan dalam pendidikan jasmani. 

Program pembelajaran penjas di sekolah harus didasarkan pada komponen 

berikut ini: 

a. Berpusat pada siswa, 

b. Disesuaikan dengan lingkungan sekolah, 

c. Didasarkan pada perhatian dan keinginan anak 

d. yang dihubungkan dengan sekolah, 

e. Didasarkan pada perhatian dan keinginan anak 

f. yang dihubungkan dengan kebutuhan 

g. masyarakat, 

h. Guru sebagai pemandu merencanakan program 

i. kegiatan bersama-sama siswa, 

j. 5) Dipusatkan pada pengembangan anak secara 

k. total, fisik, emosional, dan sosial yang perlu disempurnakan 

l. dan ditambah dengan kebutuhan 

m. mental, 

n. 6) Pelajaran pribadi secara langsung, memberi 

o. kesempatan untuk menunjukan kreativitas, sosialisasi, 

p. pemecahan masalah, dan bereksperimen, 

q.  Berhubungan dengan masyarakat sekolah yang 

r. tertutup dan bekerja sama dengan keluarga, 

s.  Disiplin pribadi, 



33 
 

 

t. Kurikulum yang universal, 

u. Membantu lingkungan sekolah, 

v.  Menjamin terhadap pengembangan siswa 

w. Secara individu, dan 

x. Kelas sebagai laboratorium untuk menguji ideide baru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian.  

Penggunaan metode yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai 

merupakan persyaratan mutlak yang diperlukan dalam suatu proses penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. 

Dengan metode penelitian akan dapat memberikan dalil-dalil, postulat-

postulat atau proporsi yang melatar belakangi setiap langkah proses yang lazim 

ditempuh dalam kegiatan penelitian (Hadi, 1991). 

 

3.2 Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki 

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

paling sedikit mempunyai sifat yang sama. (Sutrisno Hadi, 1986 : 220).  

Jadi yang dimaksud populasi adalah seluruh individu yang memiliki sifat 

yang sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit atau dengan kata lain 

pengertian tersebut mengandung maksud bahwa populasi adalah seluruh individu 

yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini populasi yang 



35 
 

 
 

digunakan adalah guru SD Negeri se-kecamatan Ajibarang Kab. 

Banyumas. Guru non penjas berjumlah 218 orang dan guru penjas berjumlah 22 

orang. 

 

Tabel  1. Daftar Nama Sekolah dan Jumlah Guru Penjasorkes dan Guru Non 
Penjasorkes 
 

No Nama Sekolah 
Jumlah Guru 

Guru Non PENJAS Guru PENJAS 

1 SDN AJIBARANG WETAN 11 1 

2 SDN AJIBARANG KULON 6 1 

3 SDN 1 PANCURENDANG  8 1 

4 SDN 2 PANCURENDANG  5 1 

5 SDN 1 LESMANA 6 1 

6 SDN 2 LESMANA 5 1 

7 SDN 3 LESMANA 7 1 

8 SDN BANJARSARI 14 2 

9 SDN KALIBENDA 6 - 

10 SDN 1 SAWANGAN 7 1 

11 SDN 2 SAWANGAN 6 - 

12 SDN 1 JINGKANG 5 1 

13 SDN 2 JINGKANG 4 - 

14 SDN 3 JINGKANG 6 - 

15 SDN 1 PANCASAN 5 - 

16 SDN 2 PANCASAN 5 1 



36 
 

 
 

17 SDN 3 PANCASAN 6 - 

18 SDN 1 KARANGBAWANG 8 1 

19 SDN 2 KARANG BAWANG 5 1 

20 SDN 1 TIPARKIDUL 7 1 

21 SDN 2 TIPARKIDUL 7 - 

22 SDN 3 TIPARKIDUL 7 1 

23 SDN 4 TIPARKIDUL 6 1 

24 SDN PANDANSARI 6 - 

25 SDN 1 CIBERUNG 7 1 

26 SDN 2 CIBERUNG 5 - 

27 SDN 1 KRACAK 10 1 

28 SDN 2 KRACAK 8 1 

29 SDN 3 KRACAK 9 1 

30 SDN1  DARMAKERADENAN 5 1 

31 SDN 2  DARMAKERADENAN 6 - 

32 SDN 3  DARMAKERADENAN 6 - 

33 SDN 4   DARMAKERADENAN 4 - 

JUMLAH 218 22 
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Tabel 2. Daerah Binaan ( DABIN ) SD Negeri Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas Tahun 2009 

NO DABIN SEKOLAH 

1. DABIN 1 

SDN 1 SAWANGAN 

SDN 2 SAWANGAN 

SDN 1 JINGKANG 

SDN 2 JINGKANG 

SDN 3 JINGKANG 

2. DABIN 2 

SDN1  DARMAKERADENAN 

SDN 2  DARMAKERADENAN 

SDN 3  DARMAKERADENAN 

SDN 4   DARMAKERADENAN 

SDN 1 KARANGBAWANG 

SDN 2 KARANG BAWANG 

3. DABIN 3 

SDN 1 LESMANA 

SDN 2 LESMANA 

SDN 3 LESMANA 

SDN BANJARSARI 

SDN KALIBENDA 

4. DABIN 4 

SDN 1 PANCASAN 

SDN 2 PANCASAN 

SDN 3 PANCASAN 

SDN 1 TIPARKIDUL 

SDN 2 TIPARKIDUL 
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SDN 3 TIPARKIDUL 

SDN 4 TIPARKIDUL 

SDN AJIBARANG WETAN 

5. DABIN 5 

SDN PANDANSARI 

SDN 1 CIBERUNG 

SDN 2 CIBERUNG 

SDN AJIBARANG KULON 

SDN 1 KRACAK 

SDN 2 KRACAK 

SDN 3 KRACAK 

 

 

3.3 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (suharsimi 

Arikunto, 2002 : 109). Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan total sampling yaitu semua guru non penjas SD Negeri se-

Kecamatan Ajibarang  yang berjumlah 218 guru.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Data yang diperoleh nantinya dianalisis untuk 
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disimpulkan. Jenis data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu data yang 

diukur secara lansung dan data yang dapat diukur secara tidak langsung. 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam 

mengumpulkan data yaitu : 

 

3.4.1 Metode Dokumenter 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel 

berupa catatan, transkip,buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006: 231).  

Dalam penelitian ini yang didokumentasikan adalah daftar nama sekolah 

dan jumlah guru di SD Negeri Se - Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

selain itu, sebagai bukti peneliti mengambil gambar kegiatan pengisian kuesioner 

oleh guru non Penjas dalam bentuk foto. 

 

3.4.2 Metode Angket atau Kuisioner 

Untuk mendapatkan data, banyak teknik-teknik dan cara-cara yang dapat 

ditempuh.Namun demikian agar data yang terkumpul nanti sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan diteliti maka harus menggunakan teknik pengumpulan data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian . 

Angket  adalah suatu teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data 

dengan melalui daftar pertanyaan yang tertulis , yang tersusun dan sisebar untuk 

mendapatkan informasi /keterangan dari sumber responden dapat disimpulkan 

dari beberapa pendapat tersebut diatas bahwa angket adalah suatu daftar terisikan  

serangkaian pertanyaan tentang gejala yang akan diselidiki  
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Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal – hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006: 151). Dalam penelitian ini 

kuesioner  digunakan untuk mengetahui persepsi guru non Penjas terhadap kinerja 

guru Penjas. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, pengumpulan fakta dilakukan dengan metode-metode, 

observasi, dan pengumpulan serta penggunaan bahan-bahan dokumen. Observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Data yang terkumpul merupakan fakta 

mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Usaha pengamatan atau 

observasi yang cermat, dapat dianggap sebagi salah satu cara penelitian yang 

paling sesuai bagi para ilmuwan bidang ilmu sosial (Koenjaraningrat, 1980 : 137) 

Menurut kerlinger (1996 : 858), pada dasarnya terdapat dua cara 

pengamatan yaitu: a. memperhatikan orang bertindak dan berkata-kata; b. 

menanyakan kepada orang tentang tindakan-tindakannya sendiri serta perilaku 

orang lain. Pada penelitian ini observasi akan dilakukan pada tempat-tempat yang 

berhubungan dengan aspek-aspek  program belajar mengajar, tempat proses 

belajar mengajar, fasilitas belajar mengajar penjas.  

Pada tempat-tempat tersebut, selain berlangsungnya aktifitas yang 

berkenaan dengan aspek proses belajar mengajar dengan lingkungan yang ada, 

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

mengajar.  Tujuan utama observasi adalah mengamati tingkah laku manusia 
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sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan kita memandang tingkah laku 

sebagai proses. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah semua data yang diambil dalam suatu penelitian terkumpul, 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang terkumpul tersebut dianalisis 

sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan melalui penghitungan data 

tersebut. Mengingat penelitian ini bersifat penelitian Deskriptif kualitatif, maka 

data-data yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik. 

Menurut Arikunto (2006:239) menyatakan bahwa, data kuantitatif yang 

dikumpulkan dalam penelitian korelasional, komparatif, atau eksperimen diolah 

dengan rumus-rumus statistik yang sudah disediakan baik secara manual maupun 

dengan menggunakan jasa computer 

 

3.6.1 Validitas 

Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur (Ancok, 1987).  

Uji validitas  dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukur (Azwar, 2001). Untuk 

menguji validitas digunakan rumus statistik Koefisien Korelasi Product Moment 

dari Pearson dengan formula sebagai berikut : 
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xyr =  
    
       






2222 YYnXXn

YXXYn
 

Dimana : 

xyr   : Koefisien korelasi 

n  : Jumlah subjek 

X  : Skor total X 

Y  : Skor total Y 

  2X   : Kuadrat jumlah skor total X 

 2X   : Jumlah kuadrat skor total X 

 2Y    : Jumlah kuadrat skor total Y 

  2Y   : Kuadrat jumlah skor total Y 

 

Setelah instrumen diujikan dengan menggunakan rumus diatas dan 

menghasilkan data yang valid, maka instrumen dapat digunakan. Pada penelitian 

ini uji coba instrumen diujikan kepada 30 responden diluar sampel dan 

menghasilkan data seperti pada lampiran 7. Data tersebut menyatakan bahwa hasil 

perhitungan uji coba validitas instrumen (rxy) lebih besar dari rtabel (0,361), ini 

menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah valid.  

 

3.6.2 Reliabilitas 

Menurut Azwar (1992) reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya 
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hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subjek memang belum berubah. Formula statistik yang dapat 

digunakan untuk menguji reliabilitas adalah Alpha, yaitu :  

 

 

 

Dimana 

  :  Reliabilitas instrumen 

K  :  Banyak butir pertanyaan / banyak soal 

  :  Jumlah varians butir 

  :  Varians total 

( Suharsimi arikunto, 2002:171 ) 

 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan harga tabel. Kritik product 

moment dengan taraf signifikansi 5% adalah reliabilitas 0,361. Jika harga  

lebih besar dari reseptor tabel maka dikatakan instrumen tersebut Reliabel. 

 

3.6.3 Metode Analisis Data 

Langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut: 
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1. Data dari angket yang didapat berupa data kualitatif. Agar data tersebut dapat 

dianalisis maka haruslah diubah menjadi data kuantitatif (Suharsimi Arikunto, 

2002:96). 

2. Menghitung frekuensi untuk tiap-tiap kategori jawaban yang ada pada masing-

masing variabel / subvariabel. 

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

prosentase. 

 

Adapun rumus untuk analisis deskriptif prosentase (DP) adalah: 

 

 

Ket:  

DP : skor yang diharapkan 

N   : jumlah skor maksimum 

n    : jumlah skor yang diperoleh 

(Sutrisno hadi,1980:164) 

 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif prosentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif prosentase 

kemudian ditafsirkan dalam kalimat. 

 

Tabel 3. kriteria deskriptif prosentase 
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No Interval kompetensi Kriteria 

1 77,78 – 100 Baik 

2 55,57 - 77,78 Kurang Baik 

3 33,33 - 55,56 Tidak Baik 

 Jumlah  

 

3.7   Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi yang terdiri dari : 

Bab I  : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

manfaat, tujuan, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

Bab II  : Landasan teori. 

Bab III : Metode penelitian yang meliputi populasi, sampel, variabel penelitian. 

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap kinerja 

guru pendidikan jasmani di SD Negeri se-Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas Tahun 2009 yang dilakukan pada sebagian guru SD Negeri se-

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan jumlah 218 guru. Penelitian 

ini mengkaji tentang persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 

Penjasorkes di SD Negeri se Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

Pengumpulan data dengan menggunakan metode angket dan dokumentasi. 

Berdasarkan angket penelitian didapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Gambaran umum indikator  persepsi guru non pendidikan jasmani 
terhadap guru pendidikan jasmani 

No Indikator Jumlah Persentase % 

1. Kompetensi Kepribadian 2647 
 

95.08 
 

2. Kompetensi Pedagogik 2326 
 

83.55 
 

3. 
Kompetensi Professional sebagai 

Pendidik 

 
3055 
 

79.81 
 

4. 
Kompetensi Sosial sebagai 

Pendidik 
1424 
 

83.91 
 

 Jumlah 9780 
 

85.16 
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Tabel 1. memperlihatkan bahwa sebanyak 95.08% menyatakan  

kompetensi kepribadian guru Penjasorkes, 83.55% menyatakan Kompetensi 

Pedagogik guru Penjasorkes, 79.81% Kompetensi Profesional sebagai Pendidik, 

83.91% Kompetensi Sosial sebagai Pendidik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar berikut ini  : 

 

   

 
Gambar 1. 

Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru Penjasorkes Menurut Persepsi Guru Non 
Penjasorkes di SD Negeri se Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 

2009 
 

Secara umum keempat kompetensi yaitu kompetensi kperibadian, 

pedagogik, profesional dan sosial tergolong tinggi, namun kompetensi kepribdian 

menduduki urutan tertinggi dengan rata-rata 95.08% diikuti kompetensi sosial 

95,08

83,55

79,81

83,91

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00 

Kepribadian Pedagogik Profesional Sosial

terhadap kompetensi guru Penjasorker   

Persepsi Guru bidang studi non Penjaskes -  
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sebesar 83.91%,kompetensi pedagogik 83.55% dan kompetensi professional 

79.81%. 

Data hasil penelitian tentang persepsi guru non pendidikan jasmani 

terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SD se-Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas tentang kriteria yang ditunjukan pada tabel 2. berikut ini : 

Tabel 2. Gambaran kriteria persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap  
guru pendidikan jasmani 

No Kriteria 

Interval 

kompetensi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

% 

1 Baik 77,78 – 100 96 82.76% 

2 Kurang Baik 55,57 - 77,78 20 17.24% 

3 Tidak Baik 33,33 - 55,56 0 00.00% 

 Jumlah    

 

Data hasil penelitian tentang persepsi guru non pendidikan jasmani 

terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SD se-Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas diatas dapat diubah menjadi data grafik yang ditunjukan pada gambar 

grafik berikut : 
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Gambar 2. 

Rata-rata Tingkat Kompetensi Guru Penjasorkes Menurut Persepsi Guru Non 
Penjasorkes di SD Negeri se Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 

2009 
 
 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru non pendidikan jasmani terhadap guru pendidikan jasmani tingkat. SD se-

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 2009 sebagian besar menunjukan 

kriteria baik, terbukti dengan jumlah  96 guru sebanyak 82.76%, sebanyak 20 guru 

memenuhi kriteria kurang baik yang berarti sebanyak 17.24% dari seluruh guru 

yang ada menunjukan kriteria kurang baik. Dan sebanyak 0 guru memenuhi 

kriteria tidak baik yang berarti sebanyak 00.00% dari keseluruhan guru SD se-

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas menunjukkan kriteria baik. Hal ini 

disebabkan karena seluruh guru yang mengajar SD se-Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas telah memiliki keahlian dalam menangani anak SD. 

82.76

17.24 
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40.00 
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80.00 
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Baik Kurang Baik Tidak Baik
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Gambaran persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap guru pendidikan 

jasmani tingkat SD se-Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2009 

dari masing-masing kompetensi dapat disajikan sebagai berikut. 

 

4.1.1 Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian sebagai pendidik yang diharapkan oleh UU No 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah memiliki kepribadian yang mantap 

dan stabil, memiliki kepribadian dewasa, arif, berwibawa dan berakhlak mulia 

serta dapat menjadi teladan.  

Secara riil dapat dilihat dari kedisiplinan, betindak sesuai norma, tata 

tertibn dan komitmen dengan apa yang telah disepakati bersama, sopan dalam 

bertutur di lingkungan sekolah, menjalankan perannya sebagai guru 

berpenampilan tepat sesuai situasi dan kondisi. Guru yang memiliki kompetensi 

kepribadian tinggi akan disegani oleh peserta didik karena tampil dengan penuh 

kewibawaan sebagai pendidik dan menunjukkan komitmen dirinya sebagai umat 

beragama.  

Menurut persepsi guru-guru non Penjasorkes di SD Negeri se Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran bahwa guru Penjasorkes 

mampu menampilkan kompetensi kepribadiannya secara baik. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Tingkat Kompetensi Kepribadian Guru Penjasorkes  
 

No Interval kompetensi Kriteria 
Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 77,78 - 100 Baik 111 95.69 

2 55,57 - 77,78 Kurang Baik 5 4.31 

3 33,33 - 55,56 Tidak Baik 0 0.00 

 Jumlah  116  

Tabel 3. memperlihatkan bahwa sebanyak 111% guru menyatakan bahwa 

kompetensi kepribadian guru Penjasorkes  tergolong kriteria baik, hanya 4.31% 

guru yang menyatakan kriteria kurang baik  dan 0% menyatakan kriteria tidak 

baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

95,69

4,31 0,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Baik Kurang Baik Tidak baik

Memiliki Kepribadian Sebagai Pendidik

 

Gambar 3. 
Gambaran umum kompetensi kepribadian guru jasmani sebagai pendidik 
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4.1.2 Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik juga perlu dimiliki oleh seorang guru karena guru 

bukan sekedar sebagai pengajar namun sebagai pendidik yang mampu memahami 

peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar dan mengembangkan peserta didik. 

 Menurut persepsi guru non Penjasorkes di SD Negeri se Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas menyatakan kemampuan pedagogik guru 

Penjasorkes tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Tingkat Kompetensi Pedagogik Guru Penjasorkes  

No Interval kompetensi Kriteria 
Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 77,78 - 100 Baik 78 67.24 

2 55,57 - 77,78 Kurang Baik 36 31.03 

3 33,33 - 55,56 Tidak Baik 2 1.27 

 Jumlah  116  

Tabel 4. memperlihatkan bahwa sebanyak 67% guru menyatakan bahwa 

kompetensi pedagodik guru Penjasorkes  tergolong criteria baik, hanya 31.03% 

guru yang menyatakan criteria kurang baik  dan 1.27% menyatakan tidak baik. 

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa guru Penjasorkes mampu memahami 

peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar dan mengembangkan peserta didik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar berikut ini : 



53 
 

 

67,24

31,03

1,72

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Baik Kurang Baik Tidak Baik

Memiliki Kompetensi pedagogik

 

Gambar 4. 
Gambaran umum kompetensi pedagogik  guru jasmani sebagai pendidik 

 

4.1.3 Kompetensi Profesional sebagai Pendidik 

Seorang guru Penjasorkes juga dituntut untuk memiliki kompetensi 

profesional sebagai pendidik yaitu mengusai bidang studi Penjasorkes secara luas 

dan mendalam. Bagaimana seorang guru akan mampu mengajar jika tanpa adanya 

modal penguasaan materi? Berdasarkan hasil persepsi guru non penjasorkes SD 

Negeri se Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa 

kompetensi profesional guru Penjasorkes tergolong baik. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Tingkat Kompetensi Profesional Guru Penjasorkes  
 

No Interval kompetensi Kriteria 
Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 77,78 - 100 Baik 67 57.76 
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2 55,57 - 77,78 Kurang Baik 46 39.66 

3 33,33 - 55,56 Tidak Baik 3 2.59 

 Jumlah  116  

Tabel 5. memperlihatkan bahwa 57.76% guru non penjasorkes 

memandang bahwa guru Penjasorkes di sekolahnya memiliki kompetensi 

profesional yang baik, hanya39.66 % guru yang memandang kurang baik,  serta 

2.59% menyatakan tidak baik. Data ini menggambarkan guru penjasorkes 

menurut persepsi guru non penjasorkes memiliki penguasaan tinggi tentang 

bidang studi yang diampu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut 

ini : 
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Gambar 5. 

Gambaran umum kompetensi profesional sebagai pendidik guru jasmani  
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4.1.4 Kompetensi Sosial sebagai Pendidik 

Kompetensi sosial juga menjadi tuntutan bagi guru Penjasorkes karena 

kompetensi tersebut sangat diperlukan dalam hal berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif. Secara riil kompetensi sosial guru Penjasorkes dapat dilihat dari 

cara bersosialisasinya, bekerjasama, mengkomunikasikan gagasan atau ide-ide 

baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru non 

Penjasorkes menunjukkan bahwa tingkat kompetensi sosial Guru Penjasorkes di 

SD Negeri se Kecamatan Ajibarang tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabl 6. 

Tabel 6. Tingkat Kompetensi Sosial Guru Penjasorkes  

No Interval kompetensi Kriteria 
Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 77,78 - 100 Baik 84 72.41 

2 55,57 - 77,78 Kurang Baik 30 25.86 

3 33,33 - 55,56 Tidak Baik 2 1.27 

 Jumlah  116  

Tabel 6. tersebut memperlihatkan bahwa 72.41% guru memandang bahwa 

guru Penjasorkes memiliki kompetensi sosial baik, hanya 25.86 % yang 

memandang kurang baik dan 1.27% dalam kategori tidak baik. Tingginya 

kompetensi sosial guru Penjasorkes SD Negeri se Kecamatan Ajibarang ini 

menurut persepsi guru non Penjasorkes karena mampu bersosialisasi dengan baik 
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di lingkungan sekolah, mampu bekerjasama secara baik dengan teman sejawat, 

mengkomunikasikan ide dengan kalimat yang jelas. 

Mereka dipandang tidak memiliki permasalahan dengan orang tua peserta 

didik maupun dengan masyarakat sekitar sekolah terkait kedudukannya sebagai 

guru dan mereka cenderung aktif dalam kegiatan sosial di sekolah. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini 
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Gambar 6. 

Gambaran umum kompetensi sosial guru jasmani sebagai pendidik 
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4.2 Pembahasan 

Persepsi merupakan suatu penafsiran suatu obyek, peristiwa, atau potensi 

individu yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan 

penafsiran itu. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu merupakan proses berwujud diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat reseptornya.  

Stimulus yang diteruskan ke pusat susunan saraf yaitu otak, dan terjadilah 

proses psikologis, sehingga individu mengalami persepsi. Guru non pendidikan 

jasmani yang memiliki persepsi positif terhadap guru pendidikan jasmani akan 

mempengaruhi kinerja guru pendidikan jasmani yang baik pula, akan tetapi 

apabila guru non pendidikan jasmani memiliki persepsi yang negatif maka hal ini 

akan mempengaruhi kinerja guru pendidikan jasmani kearah yang buruk pula. Ini 

membuktikan bahwa persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap guru 

pendidikan jasmani sangat berpengaruh terhadap kinerja guru dan kinerja guru 

tersebut akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses mengajar. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi guru non pendidikan 

jasmani terhadap kinerja guru pendidikan jasmani tingkat SD se-Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2009 menunjukan kriteria Baik. Hal ini 

ditunjukan dari : 1) persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap kinerja guru 

pendidikan jasmani tentang kepemilikan kepribadian sebagai pendidik dalam 

kategori baik, 2) persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap kinerja guru 

pendidikan jasmani tentang kepemilikan kompetensi paedagogik dalam kategori 

baik, 3) persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap kinerja guru pendidikan 
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jasmani tentang kepemilikan kompetensi profesional sebagai pendidik dalam 

kategori baik, dan 4) persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap kinerja guru 

pendidikan jasmani tentang kepemilikan kompetensi sosial sebagai pendidik 

dalam kategori baik 

Secara umum keempat kompetensi yaitu kompetensi kperibadian, 

pedagogik, profesional dan sosial tergolong tinggi, namun kompetensi kepribdian 

menduduki urutan tertinggi dengan rata-rata 95.08% diikuti kompetensi sosial 

sebesar 83.91%,kompetensi pedagogik 83.55% dan kompetensi professional 

79.81%.  

 

4.2.1 Kepribadian sebagai pendidik 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi guru non pendidikan 

jasmani terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SD se-Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas terhadap kepemilikan kepribadian sebagai pendidikan 

memperlihatkan bahwa mayoritas guru memandang bahwa guru Penjasorkes 

dalam kesehariannya menunjukkan disiplin kerja, bertindak sesuai dengan norma, 

tata tertib dan komitmen dengan yang telah disepakati, sopan dalam bertutur, 

berperilaku, berpenampilan  tepat sesuai dengan kondisi, disegani oleh peserta 

didik, berwibawa dan komitmen sebagai umat beragama. Tingginya kompetensi 

kepribadian tersebut banyak faktor pembentuknya antara lain: budaya sekolah 

yang kuat untuk komitmen menjaga kedisiplinan, bertindak sesuai norma, 

menjaga kesopanan dan beraklak mulia sesuai denga agama dan kepercayaan 

yang diyakini. Di samping itu para guru juga berusaha menjaga image atau citra 
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yang diberikan masyarakat bahwa guru merupakan pekerjaan yang mulia, 

sehingga melekat pada diri guru untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 

Sebagian besar guru non pendidikan jasmani memandang bahwa guru 

pendidikan jasmani telah memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, 

kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, kepribadian yang berwibawa, 

dan akhlak yang mulia dan dapat menjadi teladan. Ditinjau dari kepribadian 

sebagai pendidik guru pendidikan jasmani telah memiliki kepribadian yang baik, 

mereka telah mempunyai keterampilan mengendalikan kelas dalam hal ini 

mempunyai wibawa sehingga proses pembelajaran pendidikan jasmani dapat 

berjalan secara lancar. 

Selain persepsi guru non pendidikan jasmani pada kepribadian yang 

berwibawa, persepsi guru non pendidikan jasmani pada kepribadian yang mantap, 

stabil, dan dewasa juga telah baik. Para guru non pendidikan jasmani menyatakan 

bahwa kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa telah dimiliki oleh guru 

pendidikan jasmani. Selain itu ditinjau dari kepribadian yang arif sebagian besar 

guru non pendidikan jasmani memberikan persepsi bahwa guru pendidikan 

jasmani telah memilikinya. 

Baiknya persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap kepemilikan 

kepribadian sebagai pendidik  pada guru pendidikan jasmani tingkat SD se-

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas tentunya berdampak positif pada 

kinerja guru dan keberhasilan proses pembelajaran pendidikan jasmani. Baik 

buruknya persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap guru pendidikan jasmani 
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dalam aspek kepribadian sebagai pendidik sangat tergantung pada keadaan guru 

itu sendiri.  

Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan 

persepsi guru non pendidikan jasmani pada guru pendidikan jasmani pada aspek 

kepribadian sebagai pendidik yang telah baik maka upaya yang dapat dilakukan 

adalah menjaga dan mempertahankan kepribadian sebagai pendidik sebagai upaya 

untuk mejaga kualitas proses pembelajaran pendidikan jasmani. 

 

4.2.2 Kompetensi paedagogik 

Kompetensi pendagogik adalah kemampuan untuk mengelola 

pembelajaran peserta didik. Persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap guru 

pendidikan jasmani aspek kompetensi paedagogik termasuk dalam kriteria tinggi. 

Kompetensi ini memperlihatkan bahwa guru Penjasorkes membawa peserta didik 

bersemangat saat pembelajaran Penjas berlangsung, memberikan hukuman secara 

fisik sesuai dengan karakteristik olahraga. Pelajaran yang diampu banyak diminati 

oleh siswa. Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran guru Penjasorkes 

melaksanakan kewajibannya dalam menyusun dan mengembangkan silabus dan 

RPP, memiliki inisiatif untuk merancang.  

Guru Penjasorkes juga mengembangkan media atau sarana belajar 

sederhana untuk kepentingan proses belajar mengajar, sedangkan berkaitan 

dengan evaluasi hasil belajar berusaha tepat waktu  dalam menyelenggarakan 

evaluasi belajar. Dalam hal mengembangkan peserta didik guru Penjasorkes 
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berusaha membuka diri untuk menjalin keakraban peserta didik dan bertindak 

bijaksana dan mendidik dalam mengatasi kenakalan peserta didik. 

 

4.2.3 Kompetensi profesional sebagai pendidik 

Kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam merupakan 

pengertian dari kompetensi profesional sebagai pendidik. Persepsi guru non 

pendidikan jasmani terhadap guru pendidikan jasmani aspek kompetensi 

profesional sebagai pendidik termasuk dalam kriteria rendah. Kompetensi ini 

menunjukkan bahwa mayoritas guru Penjasorkes mengikuti pertandingan atau 

perlombaan olahraga antar sekolah, terampil dalam memberi contoh gerak dalam 

proses pembelajaran Penjasorkes.. Kompetensi profesional guru Penjasorkes 

terlihat pula dari kemampuannya memainkan salah satu cabang olahraga bahkan 

mampu mengajar lebih dari 2 cabang olahraga. 

Keikursertaan membina salah satu cabang olahraga melalui ekstrakurikuler 

yang dikelolanya ataupun klub-klub pengembangan diri dalam cabang olahraga 

membuktikan bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi profesional yang 

tinggi, meskipun hanya 77 guru yang rutin menyelenggarakan pertanidngan atau 

perlombaan olahraga antar kelas.  Guru Penjasorkes dipandang oleh guru lain 

sebagai sosok guru yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan atau 

perlombaan olahraga di skeolah maupun antar sekolah, namun dalam hal sistem 

informasi menggunakan komputer maupun internet masih diragukan. Hanya 41 

guru yang memandang bahwa guru Penjasorkes mampu mengoperasian komputer 

dan 26 guru memandang bahwa guru Penjasorkes telah mengenal internet. 
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Keaktifan guru Penjasorkes dalam kegiatan MGMP tidak diragukan lagi bahkan 

mereka dipandang aktif berolahraga di luar jam kerja. 

Penguasaan materi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh guru 

pendidikan jasmani, karena dengan penguasaan materi yang baik akan 

menyebabkan proses pembelajaran yang baik, sehingga berdampak pada hasil 

pembelajaran yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu 

proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penguasaan 

materi yang baik dari guru.   

Hal ini merupakan suatu nilai kurang sehingga perlu adanya perbaikan 

sesegera mungkin karena kompetensi profesional sebagai pendidik merupakan hal 

vital dan harus dimengerti oleh setiap guru khususnya guru pendidikan jasmani. 

 

4.2.4 Kompetensi sosial sebagai pendidik 

Selain kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional, seorang guru 

juga harus memiliki kompetensi dalam bidang sosial. Yang dimaksud dengan 

kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efisien dengan perserta didik, sesama guru, orang tua/wali 

peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara 

umum persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap kinerja guru pendidikan 

jasmani aspek kompetensi sosial sebagai pendidik termasuk dalam kriteria baik. 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan 

adanya komunikasi yang baik, misalnya dengan peserta didik, maka guru dapat 
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melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai.  

Dengan adanya komunikasi yang baik dengan orang tua/wali peserta didik 

maka guru pendidikan jasmani dapat memberikan informasi kepada orang 

tua/wali atau sebaliknya tentang perkembangan siswa selama mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani. Selain itu komunikasi yang baik dengan 

sesama guru akan menimbulkan suasana yang harmonis antara guru non 

pendidikan jasmani dan guru pendidikan jasmani sehingga proses pemebelajaran 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

bahwa kinerja guru Penjasorkes tingkat SD Negeri se Kecamatan  Ajibarang 

Kabupaten Banyumas tahun 2009 sebagai berikut  kompetensi kepribadian 

mencapai 95.08%, kompetensi pedagogik sebesar 83.55%, kompetensi 

professional sebesar 79.81% dan kompetensi sosial sebesar 83.91%.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan penelitian ini maka disarankan kepada guru 

Penjasorkes antara lain: 

1. Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan hendaknya menyadari arti 

penting kinerjanya bagi siswa maupun bagi sekolah karena dengan kinerjanya 

yang baik tersebut tidak hanya dapat membatu siswa mencapai hasil belajar 

yang optimal tetapi juga akan dapat membatu kelancaran kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan sekolah secara umum. 

2. Berkaitan dengan kompetensi profesionalnya guru Penjasorkes perlu 

meningkatkan kemauan dan kemampuannya dalam menggunakan teknologi 

yang ada sebagai sarana pendukung pembelajaran. 
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PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET  

Rumus : 
 

 

Kriteria 
Butir angket Valid jika rxy > rtabel 
Perhitungan : 
berikut ini perhitungan validitas angket pada butir nomor 1. 

No. X Y X2 Y2 XY 
1 3 93 9 8649 279 
2 3 96 9 9216 288 
3 3 95 9 9025 285 
4 3 91 9 8281 273 
5 3 94 9 8836 282 
6 3 97 9 9409 291 
7 3 96 9 9216 288 
8 3 88 9 7744 264 
9 2 68 4 4624 136 

10 3 91 9 8281 273 
11 2 78 4 6084 156 
12 2 93 4 8649 186 
13 3 96 9 9216 288 
14 3 86 9 7396 258 
15 3 88 9 7744 264 
16 3 90 9 8100 270 
17 3 92 9 8464 276 
18 2 56 4 3136 112 
19 3 94 9 8836 282 
20 3 89 9 7921 267 
21 3 97 9 9409 291 
22 3 88 9 7744 264 
23 3 82 9 6724 246 
24 3 95 9 9025 285 
25 3 90 9 8100 270 
26 3 94 9 8836 282 
27 3 92 9 8464 276 
28 3 86 9 7396 258 
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29 3 96 9 9216 288 
30 3 82 9 6724 246 
 86 2673 250 240465 250 

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh : 
 

 

30 x 250 
8
6 x 

267
3 

rxy = 

30 x 250 - 
8
6 2 

3
0 x 

24046
5 - 

267
3 2 

rxy = 
0.68

8 

Pada  = 5% dengan  N= 30    diperoleh rtabel = 0,361 
karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS  ANGKET  

Rumus : 
 

 

Kriteria 
Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel 
Perhitungan 
 

 

 
 

240465 
 

 

2673 

t
2 = 30 

30 

= 79.334 

2. Varians Butir 
 
 

250 

 
 

86 

b1
2 =   30 = 0.1

2 
30     

 

247 

 
 

85 

b2
2 =   30 = 0.2

1 
30 

 
 

.

.

.
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239 83 

b52
2 = 

  30 = 0.32 
 

30 
 

  

b
2 = 8.62 

3. Koefisien reliabilitas 

 
 

 

r11 
 

= 
 

33 
1 - 

8.62 

33 - 1 
79.33

4 

 
r11 = 0.919 

 

Pada   = 5% dengan N = 30  diperoleh r tabel = 0.361.  Karena r11 > r tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel 
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