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SARI 
 
 
 
 

Khaerudin.2009. Survei Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru 
Penjasorkes di SMP Se- Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 
Tahun 2009 

Kata kunci : Persepsi, Kinerja Guru, Penjasorkes 
Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana persepsi guru non 

Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan 
Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009. penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pembelajaran guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan di SMP Se- Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket untuk memperoleh informasi persepsi guru non Penjasorkes 
terhadap kinerja guru Penjasorkes. Populasi dalam penelitian ini adalah guru non 
penjasorkes yang berjumlah 112 guru. Pengambilan sampel dengan teknik total 
sampling yaitu sebanyak 112 guru non Penjasorkes. Data penelitian ini dianalisis 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi guru non Penjasorkes 
terhadap kinerja guru Penjasorkes tingkat SMP di Kecamatan Warungasem 
Kabupaten Batang tahun 2009 mempunyai kriteria yang baik yaitu sebesar 
88,39%. Hal ini disebabkan guru memiliki kualifikasi kompetensi kinerja yang 
baik, yang meliputi kompetensi kepribadian yang memenuhi kriteria baik sebesar 
94,64%, kompetensi pedagogik yang memenuhi kriteria baik sebesar 84,82%, 
kompetensi profesional yang memenuhi kriteria baik sebesar 76,78%, dan 
kompetensi sosial yang memenuhi kriteria baik sebesar 82,14%.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi guru 
non pendidikan jasmani terhadap kinerja guru pendidikan jasmani di SMP Se- 
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 menunjukkan kriteria 
baik. Penulis menyarankan kepada guru Penjasorkes untuk tetap mempertahankan 
atau bahkan lebih meningkatakan mutu pelaksanaan proses pembelajaran 
pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMP Se- Kecamatan Warungasem 
Kabupaten Batang agar lebih baik lagi, maka guru Penjasorkes harus lebih kreatif 
dalam mengajar Penjasorkes sehingga semua kurikulum dapat diajarkan kepada 
siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang dalam kehidupannya. 

Pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang bersifat kualitatif juga 

merupakan hasil dari proses pendidikan, baik disadari maupun tidak disadari. 

Pendidikan akan menghasilkan manusia yang menghargai harkat dan martabatnya 

sendiri. Pendidikan bermaksud mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh 

individu yang secara alami sudah dia miliki. Potensi yang ada pada individu 

tersebut apabila tidak dikembangkan menjadi sumberdaya yang terpendam tanpa 

dapat kita lihat dan rasakan hasilnya, untuk itu individu perlu diberi berbagai 

kreatifitas, tanggung jawab, dan ketrampilan 

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan suatu bangsa, karena dengan 

membekali warga negaranya dengan pendidikan yang tinggi maka akan bangsa 

tersebut akan mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi  yang sangat bermanfaat 

dan berguna bagi kelangsungan hidupnya.  

Di era globalisasi pendidikan sangatlah penting dimiliki oleh suatu negara 

agar mereka mampu bersaing dalam menjalankan aktivitas perekonomian dan 

sektor– sektor yang lain, dimana banyaknya perubahan dan tuntutan dimasa yang 

akan datang maka tingkat pendidikan suatu bangsa perlu ditingkatkan, jika hal ini 

tidak disiapkan dengan matang dan terprogram maka bangsa tersebut tidak akan 
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mampu bersaing dan selalu tertinggal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

rakyatnya.   

Sampai saat ini dunia pendidikan Indonesia dalam perkembangannya 

masih banyak hambatan dan masalah yang menyebabkan rendahnya mutu dan 

kualitas pendidikan dari setiap jenjang  dan satuan pendidikan, khususnya 

pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 

Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus, mulai dari 

berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum 

secara periodik, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan 

peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun indikator ke arah mutu pendidikan 

belum menunjukkkan peningkatan yang signifikan (Masnur Muslih, 2007:11).  

Maka munculah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

menggantikan KBK, yang dilaksanakan mulai tahun 2006/2007 (melalui 

Peraturan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 sebagai upaya 

perbaikan  celah kelemahan dan kekurangan yang terdapat didalam KBK bisa 

ditanggulangi, baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terlepas dari 

kelemahan – kelemahan tersebut pembelajaran dalam KBK atau KTSP harus 

dilaksanakan setiap kelas pada satuan tingkat dasar dan menengah. Hal ini berarti 

guru harus mempunyi wawasan yang cukup tentang strategi pembelajaran mata 

pelajaran yang diampunya, minimal dalam bentuk panduan yang dapat dipakai 

sebagai pegangan ketika akan melaksanakan pembelajaran di kelas (Masnur 

Muslih, 2007:12).  
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Sikap guru yang profesional akan mempengaruhi keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar ini sangat penting dibutuhkan dalam era globalisasi 

dengan berbagai kemajuan ilmu dan teknologi yang berpengaruh terhadap 

pendidikan (Uzer Usman, 2006:1) 

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mencapai suatu realisasi dan 

tujuan pendidikan nasional perlu adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat 

termasuk guru. Peran guru menjadi penentu kualitas bangsa dan sebagai tenaga 

profesional kependidikan yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam 

berhasil atau tidaknya program pendidikan tergantung dari kinerja guru itu 

sendiri. 

Dalam proses pencapaian kinerja guru secara optimal terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah motivasi, persepsi dan fasilitas. 

Motivasi merupakan suatu bentuk dorongan yang membuat seseorang untuk 

melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk mendapat 

kepuasan dirinya. Selain motivasi faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yaitu persepsi, persepsi dimulai dari 

pengamatan dan penangkapan mengenai obyek-obyek dan fakta-fakta melalui 

pengamatan panca indera, selanjutnya dengan adanya persepsi yang baik dari guru 

lain terhadap kinerja guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 

diharapkan guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam pembelajaran. Selain dua 

faktor di atas, fasilitas juga sangat berperan dalam pembelajaran, dengan adanya 

fasilitas yang memadai maka seseorang guru lebih mudah dalam melakukan 

proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan juga akan 
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berjalan dengan lancar. Persepsi merupakan salah satu peran yang penting dalam 

pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja guru. 

Batang  adalah salah satu daerah di Jawa Tengah, Wilayah Kabupaten 

Batang tediri dari  dataran rendah dan dataran tinggi juga memiliki penduduk 

yang cukup padat, sehingga memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia, membuat pemerintah daerah Batang berupaya membangun dunia 

pendidikan karena pendidikan sangat penting bagi generasi masa depan. Hal ini 

menjadikan indikator yang baik dan positif untuk dunia pendidikan dimana sudah 

banyak sekolah – sekolah yang dibangun dan pendirian lembaga pendidikan luar 

sekolah yang mendukung program wajib belajar 9 tahun.  

Warungasem adalah salah satu Kecamatan  di Kabupaten Batang yang 

terletak di sebelah barat Kota Batang. Dari data UPTD Pendidikan Kecamatan 

Warungasem, di Kecamatan Warungasem terdapat 5 SMP baik Negeri maupun 

Swasta, yaitu ; SMP Negeri 1 Warungasem, SMP Negeri 2 Warungasem, SMP 

Negeri 3 Warungasem, MTs Tholabuddin dan MTs Wahid Hasyim. 

Berdasarkan survei tentang Persepsi Guru non Penjasorkes terhadap 

kinerja Guru Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 

yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari sampai 5 Januari 2009, dengan jumlah 

responden 

35 guru non penjasorkes di 5 sekolah SMP dan menggunakan metode penyebaran 

angket, diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 1 
 Pendapat Guru non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes  
 
No Jawaban Frekuensi Prosentase ( % ) 

1. Baik 24 68,57% 

2. Sedang  11 31,42% 

3. Kurang Baik 0 0% 

 Jumlah 35 100% 

 ( sumber : penelitian 2009 ) 

Berdasarkan tabel diatas pendapat  guru non penjasorkes terhadap kinerja 

guru penjasorkes di sekolah yang menyatakan baik sebesar 68,57%, yang 

menyatakan sedang 31,42%, dan yang menyatakan kurang baik sebesar 0%.  

Tabel 2 
Pendapat Guru non Penjasorkes Mengenai Penting tidaknya Pelajaran  

Penjasorkes 
 

No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 

1. Penting 35 100% 

2. Tidak Penting 0 0% 

 Jumlah 35 100% 

( sumber : penelitian 2009 ) 

Berdasarkan data tabel diatas pendapat guru non penjasorkes terhadap 

penting tidaknya mata pelajaran penjasorkes diajarkan di sekolah yang 

menyatakan penting sebesar 100% dan yang menyatakan tidak penting 0%. 
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Tabel 3 
 Pendapat Guru non Penjasorkes Terhadap Profesionalisme Guru 
Penjasorkes  
 

No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 

1. Sudah Profesional 22 62,85% 

2. Belum Profesional 13 37,14% 

 Jumlah 35 100% 

( sumber : penelitian 2009 ) 

Berdasarkan data tabel diatas pendapat guru non penjasorkes terhadap 

Profesionalisme guru  penjasorkes di sekolah yang menyatakan sudah profesional  

sebesar 62,85% dan yang menyatakan belum profesional sebesar 37,14%. 

Hal yang melatar belakangi penulis dalam melaksanakan penelitian ini 

yaitu di kecamatan warungasem banyak tersedia sekolah menengah pertama yang 

mempunyai guru yang banyak pula. Salah satu yang penulis sorot adalah guru 

penjasorkes. Berdasarkan asumsi masyarakat, mereka masih menganggap bahwa 

kinerja guru penjasorkes kurang baik, yaitu dalam proses pembelajaran, guru 

penjasorkes terlihat santai karena kegiatan pembelajaran dilakukan diluar 

ruangan, kemudian dalam mengajar guru penjasorkes bisa dikatakan hanya 

bermodal peluit dan absensi siswa saja sudah dapat mengajar dan ada beberapa 

oknum guru yang tidak mengawasi pembelajaran hanya memberikan bola 

kemudian ditinggal duduk-duduk ditempat yang teduh agar tidak kepanasan. 

Hal ini diperkuat dengan hasil obsevasi awal yang dilaksanakan pada 

tanggal 2 januari sampai 5 januari 2009 dengan jumlah guru non penjasorkes 35 

orang, menurut pendapat guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes 

di SMP se kecamatan warungasem menghasilkan pendapat yang berbeda- beda 
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yaitu ada yang menyatakan kinerja guru penjasorkes itu sudah baik dan ada pula 

yang  menyatakan sedang kemudian ada juga pendapat tentang keprofesionalan 

guru non penjasorkes yaitu antara baik dan sedang pula. Atas dasar pandangan 

masyarakat dan pendapat dari guru non penjasorkes yang telah dipaparkan diatas, 

maka penulis ingin mengadaka penelitian “ Survei Persepsi Guru Non Penjasorkes 

Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Warungasem 

Kabupaten Batang”. 

 

1.2 PERMASALAHAN 

Dari penjabaran mengenai latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam masalah ini : “Bagaimana Persepsi Guru 

Non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes di SMP Se- Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang tahun 2008/2009”. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang akan dicapai maka tujuan pelaksanaan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui “Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap 

Kinerja Guru Penjasorkes Di SMP Se- Kecamatan Warungasem Kabupaten 

Batang tahun 2008/2009”. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi peneliti diharapkan data ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

mempelajari lebih dalam pada pembelajaran penjasorkes. 

1.4.2 Bagi semua yang terkait dalam dunia pendidikan khususnya penjasorkes 

diharuskan meningkatkan teori-teori tentang pembelajaran penjasorkes agar 

ke depannya nanti bisa mewujudkan profesionalitas guru penjasorkes yang 

positif 

1.4.3 Data dari penelitian ini dapat juga digunakan sebagai pedoman khususnya 

bagi guru penjas. 

1.4.4 Data ini dapat digunakan sebagai bacaan dan pedoman bagi peneliti yang 

sedang melakukan penelitian yang menggunakan metode survei.  

1.4.5 Dan sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana kependidikan. 

 

1.5 PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran 

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

dan mempertegas istilah yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1.5.1 Survei 

Survei adalah teknik riset yang bertugas mengadakan pemeriksaan 

penyelidikan (Poerwadaminta, 1994:759).Pendapat tersebut diperkuat oleh 

pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan survei adalah suatu pengambilan 

data dengan cara mengecek hal atau suatu di lapangan (Arikunto, 1998:152). Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa survei dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mengambil data di lapangan dengan angket 

1.5.2 Persepsi 

Persepsi adalah pengamatan dan penilaian seseorang terhadap obyek, 

peristiwa dan realitas kehidupan, baik itu melalui proses kognisi maupun afeksi 

untuk membentuk konsep tentang obyek tersebut. Persepsi yang sehat mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap pengembangan kemampuan mengelola pengalaman 

dan belajar dalam kehidupan secara terus menerus meningkatkan keaktifan, 

kedinamisan dan kesadaran terhadap lingkungan (Soeparwoto, 2006 : 193). 

1.5.3 Kinerja 

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

“prestasi yang diperlihatkan kemampuan kerja, suatu yang diharapkan”. 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”. 

1.5.4  Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Menurut UU No. 20 Thn 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 

39 ayat 2 menyatakan bahwa guru adalah tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran. 

Sukintaka (1992 : 42) mengatakan bahwa profil guru pendidikan jasmani 

dituntut memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) sehat jasmani dan rohani, dan 
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berprofil olahragawan, 2) berpenampilan menarik, 3) tidak gagap, 4) tidak buta 

warna, 5) intelegen, 6) energik dan berketrampilan motorik. 

1.5.5  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah perubahan nama mata 

pelajaran yang semula pendidikan jasmani (kurikulum 1994) menjadi mata 

pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (kurikulum 2004). 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran yang 

merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses 

pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat 

menuju pada pertumbuhan dengan pengembangan jasmani, mental, sosial dan 

emosional yang selaras, serasi dan seimbang  (GBPP, 2002 : 1). 

1.5.6 SMP Se- Kecamatan Warungasem  

Jumlah SMP dalam lingkup Kecamatan Warungasem adalah sebanyak 5 

Sekolah yang jaraknya cukup berjauhan, yaitu SMP Negeri 1 Warungasem, SMP 

Negeri 2 Warungasem, SMP Negeri 3 Warungasem, MTs Tholabuddin dan MTs 

Wahid Hasyim. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito (2002:88) adalah 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh 

organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan 

aktivitas integrated dalam diri individu. Persepsi adalah pengamatan dan penilaian 

seseorang terhadap obyek, peristiwa dan realitas kehidupan, baik itu melalui 

proses kognisi maupun afeksi untuk membentuk konsep tentang obyek tersebut. 

Persepsi yang sehat mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengembangan 

kemampuan mengelola pengalaman dan belajar dalam kehidupan secara terus 

menerus meningkatkan keaktifan, kedinamisan dan kesadaran terhadap 

lingkungan (Soeparwoto, 2006 : 193). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan persepsi adalah 

kecakapan untuk melihat, memhami kemudian menafsirkan suatu stimulus 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menhgasilkan penafsiran. Selain tiu 

persepsi merupakan pengalamn terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu 

kebiasaan. Hal tersebut di barengi adanya pernyataan populer bahwa “Manusia 

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

yang sehari-hari dipersepsi 

11 
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dengan kebiasaan yang didasarkan pada pengalaman terdahulu yang diulang-

ulang. Sehingga mempersepsi situasi sekarang tidak lepas dari adanya stimulus 

terdahulu. 

Batasan persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses aktivitas kejiwaan seseorang 

dalam upaya mengenali dan memahami suatu obyek tertentu berdasarkan stimulus 

yang ditangkap panca inderanya, seseorang turut menentukan bentuk, sifat dan 

intensitas perannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada kecenderungan 

perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menanggapi rangsangan banyak 

diwarnai oleh persepsinya atas rangsangan tersebut. Dengan demikian 

berdasarkan uraian diatas timbulnya suatu persepsi seseorang dengan yang lain 

akan berbeda-beda tentang kinerja guru pendidikan jasmani 

2.1.2  Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi  

Persepsi tidak hanya sekedar proses penginderaan tetapi terdapat proses 

pengorganisasian dan penilaian yang bersifat psikologis. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi sebagai berikut : 

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya (Bimo Waligito, 1992:70) faktor – 

faktor  mempengaruhi persepsi adalah : 

1. Objek yang dipersepsi (Stimulus)  

Objek  menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

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

dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langusung mengenai syaraf 
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penerimaan yang bekerja sebagai reseptor, namun sebagian besar stimulus datang 

dari luar individu.  

2. Indera ( Reseptor) 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. 

Disamping itu juga harus ada syaraf sensorik sebagian alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat 

kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon yang diperlukan syaraf 

motoris.  

3. Perhatian  

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, 

yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka 

mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. 

 

2.1.3 Proses Terjadinya Persepsi 

Proses teradinya persepsi pada diri individu tidak berlangsung begitu saja, 

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

sebagai hasil aksi dan reaksi (Mar’at, 1982:25) 

Terjadinya persepsi melalui suatu proses, yaitu melalui beberapa tahap 

sebagai berikut: 

1) Suatu obyek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus 

tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsungsecara alami dan 

berkaitan dengan segi fisik. Proses tersebut dinamakan proses kealaman. 
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2) Stimulus suatu obyekyang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke 

otak melalui saraf sensoris. Proses pentransferan stimulus ke otak disebut 

proses psikologis, yaitu berfungs alat indera secara normal. 

3) Otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari obyek yang 

diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut proses psikologis. Dalam 

hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu proses dimana individu 

mengetahui dan menyadari suatu obyek berdasarkan stimulus yang mengenai 

alat inderanya (Bimo Walgito, 1992:54)    

 

2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah proses sitematika untuk menilai perilaku atau hasil kerja 

dalam kurun waktu tertentu yang akan menjadi dasar kebaikan dalam 

pembangunan. (Jiwo Wungu, 2003:31). 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”.  

2.2.2 Komponen Kinerja Guru 

Jabatan guru adalah  jabatan  profesi artinya telah terkandung suatu konsep 

bahwa guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah 

harus memiliki kompetensi – kompetensi yang dituntut  agar guru – guru mampu 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya. Tanpa mengabaikan 

kemungkinan adanya perbedaan tunututan kompetensi profesional yang 
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disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan sosial kultural dari setiap institusi 

sekolah sebagai indikator, maka guru yang dinilai komponen secara profesional, 

apabila : 

1. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik – 

baiknya.  

2. Guru tersebut mampu melaksanakan peranan – peranan secara berhasil.  

3. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan ( 

tujuan intruksional ) sekolah.  

4. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan 

berjalan dalam kelas (Oemar Hamalik, 2002: 38 ). 

2.2.3 Jenis-Jenis Kompetensi Guru 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 

Tahun 2007, mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

mencakup empat Kompetensi utama yaitu Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, 

Sosial, dan Profesional : 

1) Kompetensi Pedagogik 

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, social, 

cultural, emosional, dan intelektual. 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan 

yang diampu. 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 
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e. Memanfaatkan tekologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikanpotensi yang dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, santun dengan peserta didik. 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

2) Kompetensi Kepribadian 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hokum, social, dan kebudayaan 

Nasional Indonesia. 

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat. 

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

d. Menunjukan etos kerja, tanggungjawabyang tinggi, rasa banggamenjadi 

guru, dan rasa percaya diri. 

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

3) Kompetensi Sosial 

a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak deskriminatif karena 

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

keluarga, dan status sosial ekonomi. 
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b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesame 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 

c. Beradaptasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan atau bentuk lain. 

4) Kompetensi Profesional 

a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola piker keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau 

bidang pengembangan yang diampu. 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri. 

 

2.3 Guru 

2.3.1 Pengertian Guru 

Guru adalah pribadi kunci dalam kelas, guru yang memimpin dan 

mengarahkan kegiatan belajar para siswanya. Guru yang paling banyak 

berhubungan dengan para siswa dibandingkan dengan personil sekolah lainnya. 

Pengaruh guru terhadap siswanya sangat besar. Faktor-faktor imitasi, sugesti, 

identifikasi dan simpati, misalnya memegang peran penting dalam interaksi sosial 

(Oemar Hamalik, 2007: 27).  
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Pengertian guru menurut Oemar Hamalik (2002: 36) adalah jabatan 

professional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zaih, 2002: 

126).  

2.3.2 Syarat-syarat Profesi Keguruan  

Menurut National Education Association (NEA) (1948) menyebutkan 

beberapa kriteria-kriteria khusus menjadi seorang guru, antara lain : 

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual 

2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus 

3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama 

4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan 

5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen 

6. Jabatan yang menentukan baku atau standarnya sendiri 

7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas kepentingan pribadi 

8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 

(Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2004: 33) 

Menurut T. Raka Joni (Sardiman, 2001) merumuskan tiga kemampuan 

penting yang harus dimiliki oleh seorang guru atau biasa disebut “tiga 

kompetensi” yaitu : 

1. Kompetensi profesional 

2. Kompetensi personal 

3. Kompetensi sosial 
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2.3.3 Tugas Guru 

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat dinas maupun di luar dinas, 

dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan terdapat tiga jenis tugas 

guru, yaitu : 

1. Tugas dalam bidang profesi  

Tugas guru sebagai profesi meliputi, mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. 

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan- 

keterampilan pada siswa. 

2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan  

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan 

dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia 

menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya 

dapat menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. 

3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan  

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat 

dilingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban 

mencerdaskan bengsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya 

yang berdasarkan pancasila.  
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2.3.4 Peranan Guru 

Keberhasilan guru melaksanakan peranannya dalam bidang pendidikan 

sebagian besar terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai peran yang 

bersifat khusus dalam situasi belajar dan mengajar. Berdasarkan studi literatur 

terhadap pandangan Adams dan Dickey dalam bukunya Basic Principles of 

Student Teaching, dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak terdapat 13 

peranan guru di dalam kelas, antara lain : 

1) Guru sebagai pengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan perlu memiliki 

keterampilan memberikan informasi kepada kelas. 

2) Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan cara memimpin 

kelompok-kelompok murid. 

3) Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan 

dan mendorong kegiatan belajar siswa. 

4) Guru sebagai pengatur lingkungan, perlu memiliki keterampilan 

mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran. 

5) Guru sebagai partisipan, perlu memiliki keterampilan cara memberikan saran, 

mengarahkan pemikiran kelas, dan memberikan penjelasan. 

6) Guru sebagai ekspeditur, perlu memiliki keterampilan menyelidiki sumber-

sumber masyarakat yang akan digunakan. 

7) Guru sebagai perencana, perlu memiliki keterampilan cara memilih dan 

meramu bahan pelajaran secara profesional. 

8) Guru sebagai supervisor, perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan 

anak dan ketertiban kelas. 
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9) Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan mendorong motivasi 

belajar kelas. 

10) Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang 

merangsang berpikir dan cara memecahkan masalah. 

11) Guru sebagai pengganjar, perlu memiliki cara memberikan penghargaan 

terhadap anak-anak yang berprestasi. 

12) Guru sebagai evaluator, perlu memiliki keterampilan cara menilai anak-anak 

secara objektif, kontinyu, dan komprehensif. 

13) Guru sebagai konselor, perlu memiliki keterampilan cara membantu anak-

anak yang mengalami kesulitan tertentu.(Oemar Hamalik, 2002: 48) 

2.3.5 Kode Etik Guru 

Berdasarkan kutipan kode etik guru Indonesia yang disempurnakan pada 

Kongres XVI tahun 1989 di Jakarta yang diterbitkan oleh PGRI yaitu :  

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila. 

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan 

melakukan bimbingan dan pembinaan. 

4. Guru menciptakan suasanan sekolah sebaik-baiknya yang menunjang 

berhasilnya proses belajar mengajar. 

5. Guru memelihara dengan baik dengan orang tua murid dan masyarakat 

sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama 

terhadap pendidikan. 
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6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan 

mutu dan martabat profesinya. 

7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan 

kesetiakawanan sosial. 

8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi 

PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 

9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

pendidikan. 

(Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2004: 34) 

 

2.3 Guru Pendidikan Jasmani,Olahraga, dan Kesehatan  

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

menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran. Menurut 

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

pendidik. Profil pada guru setidak-tidaknya memenuhi prasyarat minimal ialah 

merupakan seseorang berjiwa pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta 

pendukung dan pengembang norma. 

 Tugas yang diemban seorang guru bukanlah hal yang ringan karena 

sebagian dari masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Bagaimana cara 

guru mengajar saat ini akan menentukan kualitas generasi. 

 Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian 

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

melakukanya, sehingga pengakuan terhadap profesi guru semakin berkurang 

karena masih saja ada orang memaksa diri menjadi guru walaupun sebenarnya 

yang bersangkutan tidak dipersiapkan untuk itu. 

 

2.4 Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan dan mengembangkan individu secara organik, 

neuromaskular, perseptual, kognitif dan emosional (Depdiknas, 2003:6). 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan usaha yang 

bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromaskular, intelektual, 

sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992:3). 

Pakar dasar-dasar pendidikan jasmani menyatakan Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 

perorangan maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 

sistematik melalui kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh 

peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan 

pembentukan watak dalam intensifikasi penyelenggaraan  pendidikan sebagai 

suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan 

pendidikan jasmani olaghraga dan kesehatan adalah sangat penting, yakni 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka 

pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis. 
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Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus 

membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat (Arma Abdullah dan Agus 

Munadji, 1994:5) 

Tidak ada pendidikan yang mempunyai sasran pedagogis, dan tidak ada 

pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia 

untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang secara alamiah berkembang searah 

dengan perkembangan zaman. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan 

dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), 

serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan 

dan perkembangan yang seimbang. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan usaha pendidikan 

dengan menggunakan aktivitas otot-otot besar sehingga proses pendidikan 

berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan gangguan pertumbuhan 

badan. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan usaha pendidikan 

Penjasorkes pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan 

melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, 

kebugaran jasmani, keterampilan berfikir, stabilitas emosional, ketrampilan sosial, 

penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani olahraga dan kesehatan. 
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Di dalam Penjasorkes, pendidikan kesehatan sangat erat dan mendukung 

dalam pelaksanaan Penjasorkes, karena pendidikan kesehatan erat sekali 

kaitannya dengan penjasorkes dan olahraga dalam meningkatkan kualitas manusia 

melalui peningkatan kualitas fisik, menyangkut pendidikan kesehatan mencakup 

kesegaran total dan individu yaitu kesegaran fisikal, mental, sosial dan emosional 

(Abdul Kadir Ateng, 1992:3). 

 

2.5 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Menurut Depdiknas (2003:6-7) tujuan dari pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan adalah : 

a. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi niali   

dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

b. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap 

sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan 

agama. 

c. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas 

ajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

d. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

berkerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

e. Mengembangkan kemampuan gerak dan ketrampilan berbagai macam 

permainan dan olahraga. 
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f. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat 

melalui berbagai macam aktivitas jasmani. 

g. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri 

dan orang lain. 

h. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebgai informasi 

untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. 

i. Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat 

rekreasi. 

 

2.6  Fungsi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

Sebagaimana telah diuraikan di atas Penjasorkes merupakan sebagian 

integral dari pendidkan yang mempunyai tujuan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Menurut Depdiknas (2003:7-9) fungsi dari Penjasorkes adalah :  

a. Aspek Organik meliputi : 

1) Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi baik sehingga individu dapat 

memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki 

landasan untuk pengembangan keterampilan. 

2) Meningkatkan kekuatan otot, yaitu sejumlah tenaga maksimum yang 

dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. 

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

untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. 
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4) Meningkatkan daya tahan kardiovakuler, kapasitas individu untuk 

melakukan aktivitas secara terus menerus dalam relatif yang lama. 

5) Meningkatkan fleksibilitas, yaitu: rentang gerak dalam persendian yang 

diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi 

cidera. 

b. Aspek Neuromaskular meliputi: 

1) Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. 

2) Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti : berjalan, berlari, 

melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap atau 

mencongklang, bergulir dan menarik. 

3) Mengembangkan keterampilan non- lokomotor, seperti : mengayun, 

melengok, meliuk, bergoyang, merengang, menekuk, menggantung, 

membongkok. 

4) Mengembangkan keterampilan dasar manipulative, seperti : memukul, 

menendang, menangkap, memberhentikan, melempar, mengubah arah, 

memantulkan, bergulir. 

5) Mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti : ketetapan, irama, rasa 

gerak, power, waktu reaksi, dan kelincahan. 

6) Mengembangkan keterampilan olahraga seperti : sepak bola, soft ball, bola 

voli, bola basket, base ball, kasti, rounders, atletik, tenis, tenis meja, bela 

diri, dan lain sebagainya. 
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7) Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti : menjelajah, mendaki, 

berkemah, berenang dan lain-lain.  

c. Aspek Persptual meliputi: 

1) Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 

2) Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau 

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

bawah, sebelah kanan, atau di sebelah kiri dari dirinya. 

3) Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu : kemampuan 

mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang 

melibatkan tangan, tubuh, dan kaki. 

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

kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. 

5) Mengembangkan dominasi (dominancy), yaitu : konsisten dalam 

menggunakan tangan atau kaki kanan dan kiri dalm melempar atau 

menendang.s 

6) Mengembangkan lateralitas (laterality), yaitu : kemampuan membedakan 

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

kiri tubuhnya sendiri. 

d. Secara Kognitif meliputi: 

1) Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, 

memperoleh pengetahuan dan mengambil keputusan. 
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2) Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan permainan, keselamatan, 

dan etika. 

3) Mengembangkan kemampuan penggunaan taktik dan strategi dalam 

aktivitas yang terorganisasi. 

4) Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya 

dengan aktivitas jasmani. 

5) Menghargai kinerja tubuh : penggunaan yang berhubungan dengan jarak, 

waktu, tempat, bentuk, kecepatan dan arah yang digunakan dalam 

mengimplementasiakn aktivitas dan dirinya. 

e. Aspek Sosial meliputi: 

1) Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan 

dalam kelompok. 

2) Belajar berkomunikasi dengan orang lain. 

3) Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide 

dalam kelompok. 

4) Mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi 

sebagai anggota masyarakat. 

5) Mengembangkan rasa memiliki dan tanggungjawab di masyarakat. 

6) Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 

7) Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. 

8) Mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. 

9) Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. 
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f. Aspek Emosional meliputi: 

1) Mengembangkan respon positif terhadap aktivitas jasmani. 

2) Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. 

3) Melepaskan ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. 

4) Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. 

 

2.7 Pelaksanaan Pembelajaran Penjasorkes 

 Pelaksanaan pembelajaran adalah tuntutan perbuatan yang dilakukan oleh 

guru untuk merubah tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Untuk merubah 

tingkah laku siswa, guru harus merencanakan apa yang diperbuat. Setelah 

perencanaan dan satuan pelajaran dibuat maka selanjutnya guru Penjasorkes 

melaksanakan program kegiatan yang telah di susun tersebut. Untuk bisa 

melaksanakan pembelajaran dengan baik, ada tiga persyaratan yang harus dimiliki 

oleh seorang guru yaitu : 

1) Menguasai bahan belajar 

Bahan belajar merupakan rangsangan (stimulus) yang direncanakan oleh 

guru yang direspon oleh siswa. Bahan belajar yang direncanakan oleh guru berupa 

stimulus pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tidak atau sedikit dimiliki 

oleh siswa. Bahan ajar yang dikuasai oleh guru bukan terbatas pada bahan yang 

akan disajikan kepada siswa, melainkan juga bahan belajar lain yang relevan. 
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2) Penguasaan keterampilan pembelajaran 

Guru dituntut mampu mengaitkan kemampuan yang telah dimiliki dan akan 

dipelajari oleh siswa. Pembelajaran bukan berarti proses tranmisi pengetahuan 

kepada siswa saja, melainkan seorang guru dituntut mampu merencanakan bahan 

belajar, menciptakan strategi pembelajaran, mengelola kelas, memberikan siswa 

tentang perilaku yang diharapkan untuk dimiliki oleh siswa, menjadi narasumber, 

fasilitator dan motivator yang handal dalam memperhitungkan karakteristik 

intelektual, sosial dan kultural siswa, terampil memberi pernyataan dan balikan, 

serta mereview pelajaran bersama siswa. 

3) Penguasaan evaluasi pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk 

mengetahui efektivitas pembelajaran. Dalam hal ini guru dituntut mampu 

menyusun instrumen evaluasi, melaksanakan ujian, menganalisis data hasil ujian, 

menafsirkan data hasil analisis, membuat keputusan dalam bentuk keseluruhan 

secara objek (Chatarina Tri Agna, 2004:12). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian ini. Di samping itu, metode 

penelitian juga merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. Sebab baik atau 

tidaknya penelitian tergantung dari pertanggungjawabkan dari metode penelitian. 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006: 130). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan subjek penelitian, dimana populasi yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di 

SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang berjumlah lima 

sekolahan dengan jumlah guru non penjas orkes sebanyak 112 orang. 

 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteiti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:109). Pada peneletian ini terdapat populasi 112 orang guru non 

penjasorkes. Jadi penggunaan sampel menggunakan 112 orang guru dan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu dengan mengambil 

seluruh guru mata pelajaran selain guru penjasorkes disemua SMP  Se- 

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. 

32 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah obyek penelitian yang menjadi titik perhatian 

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

adalah : Persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP 

se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya akan lebih 

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

(Suharsimi Arikunto, 2006:151) 

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh instrumen yang dipakai, sebab 

data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji 

hipotesisis diperoleh melalui instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-

betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga data empiris dapat diperoleh 

sebagaimana adanya. 

Apabila sudah ada instrumen yang terstandar, maka peneliti boleh 

meminjam dan menggunakan untuk mengumpulkan data. Dan bagi instrumen 

yang belum ada persediaan di Lembaga Pengukuran dan Penilaian, maka peneliti 

harus menyusun sendiri, mulai dari merencanakan, menyusun, mengadakan uji 

coba dan merevisi (Suharsimi Arikunto, 2006: 166).  
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Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kuesioner 

yang dibagikan kepada guru non bidang studi penjasorkes yang mengajar di SMP 

se-Kecamatan Warungasem. 

  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1 Metode Kuesioner atau Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

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

Kuesioner atau angket digunakan untuk mencari data tentang persepsi guru non 

penjas terhadap kompetensi guru penjas di sekolah. 

3.5.2 Metode Observasi 

Metode Observasi adalah metode pengamatan langsung (Suharsimi 

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

dengan melakukan observasi awal dengan menyebarkan kuesioner kepada guru 

non penjasorkes dan mengawasi saat pengisiannya. 

3.5.3 Metode Dokumentasi. 

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

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

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

Studi dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari catatan mengenai 

kompetensi guru penjas. Selain itu, sebagai bukti peneliti mengambil gambar 
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kegiatan pengisian kuesioner / angket oleh guru non penjasorkes dalam bentuk 

foto. 

 

3.6 Persiapan Penelitian 

3.6.1 Perijinan Penelitian 

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

diperlukan surat ijin dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang sebagai pengantar untuk mengadakan penelitian dan diserahkan kepada 

Diknas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang yang selanjutnya dibuatkan surat 

tembusan ke sekolah – sekolah yang dituju yaitu SMP Se-Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang. 

3.6.2 Persiapan Angket Penelitian 

Langkah awal dalam penyusunan angket yaitu membuat kisi-kisi angket 

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

angket dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Karena penelitian ini adalah 

program pemayungan dari jurusan PJKR FIK maka kisi-kisi angket dan angket 

penelitian sudah disediakan oleh  jurusan PJKR FIK. 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006: 168). Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 
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secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud. Untuk mengukur validitas digunakan rumus korelasi Product moment 

yang dikemukakan oleh pearson sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

rxy  = koefesien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X = nilai faktor tertentu 

Y = nilai faktor total 

N = jumlah responden 

Suatu butir angket dinyatakan valid apabila memiliki harga pada taraf  

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

soal tersebut dinyatakan valid. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

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

mencari realibilitas, alat ukur digunakan teknik dengan menggunakan rumus 

alpha. 
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Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan 


b
2 : jumlah varian butir 

t
2 : varians skor total 

Untuk mencari varians total: 

 

Keterangan : 

Σ  = varians tiap butir   

X  = jumlah skor buti 

N  = jumlah responden 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan harga tabel r kritik product 

moment dengan taraf signifikansi 5% adalah reliabilitas 0,404. jika harga r11 lebih 

besar dari reseptor tabel maka dikatakan instrumen tersebut reliabel. 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Langkah – langkah menganalisis data adalah sebagai berikut : 

3.8.1 Dari data angket yang didapat berupa data kuantitatif, agar data tersebut 

dapat dianalisis maka haruslah diubah menjadi data kuantitatif ( Suharsimi 
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Arikunto,2002 : 96 ). Menguantitatifkan jawaban tiap pertanyaan dengan 

memberikan skor untuk masing – masing jawaban sebagai berikut :  

Jawaban “ya” diberi skor 3 

Jawaban “ tidak” diberi skor 2 

Jawaban “tidak tahu” diberi skor 1  

3.8.2 Menghitung frekuensi untuk tiap-tiap kategori jawaban yang ada pada 

masing-masing variabel / subvariabel.  

3.8.3 Dari hasil perhitungan dalam rumus akan dihasilkan angka dalam bentuk 

presentase. 

Adapun rumus untuk analisis deskriptif prosentase ( DP ) adalah :  

%100x
N
nDP   

Keterangan : 

DP : deskriptif prosentase 

n : skor empirik (skor yang diperoleh) 

N : skor ideal / jumlah nilai responden 

  (Mohamad Ali, 1987: 184) 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif persentase 

kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. 

1. Cara menetukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut: 

1.1 Menentukan angka persentse tertinggi 
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1.2 Menentukan angka persentase terendah 

 

 

1.3 Rentang persentase: 100% - 33,33% = 66,66% 

1.4 Interval kelas persentase: 66,66%: 3 =22,22% 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang diperoleh 

(dalam %) dengan analisis deskriptif pesentase dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria. 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif prosentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif prosentase 

kemudian ditafsirkan dalam kalimat. 

Tabel 4 
Kriteria deskriptif prosentase 

 
No Prosentase Kriteria 

1 77,78 % – 100,00 % Baik 

2 55,56 % – 77,77 % Sedang 

3 33,33 % – 55,55 % Kurang 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Gambaran Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Se-Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang terhadap kinerja guru Penjasorkes berdasarkan 

data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 9633 dengan persentase skor 

86.88% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru 

diperoleh hasil seperti disajikan pada table berikut : 

Tabel 4.1 
Gambaran Umum Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Se-Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 99 88.39% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 13 11.67% 

3 33,33 – 55,55 Kurang 0 0% 

Jumlah 112 100 % 

(Sumber : Data hasil penelitian 2009) 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 

sebagian besar guru 88.39% telah memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja 

guru Penjasorkes, sedangkan persepsi sebagian guru yaitu 11.67% guru memiliki 

persepsi yang sedang, dan 0% guru yang mempunyai persepsi kurang terhadap 

kinerja guru Penjasorkes. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru 

non Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang terhadap 

kinerja guru Penjasorkes secara umum adalah baik. Lebih jelasnya distribusi 
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persepsi guru non Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten 

Batang terhadap kinerja guru Penjasorkes tersebut dapat disajikan grafis pada 

diagram berikut ini : 

 
Gambar 4.1 

Diagram Persepsi guru non Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Warungasem 
Kabupaten Batang terhadap kinerja guru Penjasorkes 

 

Gambaran persepsi guru non Penjasorkes di SMP Se-Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang terhadap kinerja guru Penjasorkes dari masing-

masing aspek dapat disajikan sebagai berikut : 

 

4.1.1 Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

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

kepribadian dewasa, Memiliki kepribadian arif, Memiliki kerpibadian yang 

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

memperoleh jumlah skor 2473 dengan persentase 92,00% yang masuk dalam 
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ketegori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 
Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek Memiliki Kepribadian 

sebagai Pendidik 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 106 94,64% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 5 4,46% 

3 33,33 – 55,55 Kurang 1 0,89% 

Jumlah 112 100% 

(Sumber : Data hasil penelitian 2009) 

Lebih jelasnya distribusi persepsi guru non Penjasorkes pada aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik dari kinerja guru Penjasorkes tersebut  

dapat disajikan secara grafis pada diagram berikut ini: 
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 Gambar 4.2 
Diagram Persepsi non Penjasorkes pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai 

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

SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yaitu 94,64% telah memiliki 

persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kepribadian sebagai pendidik yang 

baik, kemudian 4,46% guru memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki 

kepribadian sebagai pendidik sedang, dan ada 0,89%  guru yang memiliki persepsi 

bahwa guru Penjasorkes memiliki kepribadian sebagai pendidik kurang. 

 

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kepribadian Sebagai 

Pendidik. 

Dilihat dari persepsi guru SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten 

Batang tiap indikator aspek Memiliki kepribadian sebagai pendidik yang terdiri 

dari memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki kepribadian dewasa, 

memiliki kepribadian arif, memiliki kepribadian yang berwibawa, dan memiliki 

ahlak mulia dan dapat menjadi teladan diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4.3  
Deskriptif Persepsi guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki kepribadian 

sebagai pendidik 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Memiliki kepribadian mantap 

dan stabil 

Memiliki kepribadian dawasa 

Memiliki kepribadian arif 

Memiliki kepribadian yang 

berwibawa 

Memiliki ahlak mulia dan dapat 

menjadi teladan 

626 

 

947 

281 

297 

 

322 

93,15 

 

93,94 

83,6 

88,4 

 

95,8 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Baik 

(Sumber : Data hasil penelitian 2009) 

 Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut: 
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Gambar 4.3 
Diagram Persepsi Guru Pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

Tiap Indikator dari Kinerja Guru Penjasorkes 
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Keterangan : 

1. Memiliki kepribadian mantap dan stabil 

2. Memiliki kepribadian dewasa 

3. Memiliki kepribadian arif 

4. Memiliki kepribadian yang berwibawa 

5. Memiliki ahlak mulia dan dapat menjadi teladan 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik yang dilaksanakan guru Penjasorkes 

secara umum telah baik. 

4.2.1 Memiliki kompetensi pedagogik 

Aspek ini terdiri dari: Memahami peserta didik, Merancang pembelajaran, 

Melaksanakan pembelajaran, Evaluasi hasil belajar, dan Mengembangkan peserta 

didik. Aspek ini memperoleh jumlah skor 2322 dengan persentase 86,4% yang 

masuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada aspek 

memiliki kompetensi pedagogik diperoleh hasil seperti disjikan pada tabel berikut  

Tabel 4.4 
Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki Kompetensi Pedagogik dari 

Kinerja Guru Penjasorkes 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1. 77,78− 100,00 Baik 95 84,82 

2. 55,56 – 77,77 Sedang 17 15,18 

3. 33,33 – 55,55 Kurang 0 0 

Jumlah 112 100,00 

(Sumber : Data hasil penelitian 2009) 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini  
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 Gambar 4.4 

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

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru non Penjasorkes 

SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yaitu 84,82% telah memiliki 

persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi Pedagogik yang baik, 

Selebihnya yaitu 15,18% guru memiliki persepsi bahwa  guru Penjasorkes 

memiliki kompetensi Pedagogik dan masuk kategori Sedang, dan hanya 0% guru 

yang memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes tidak memiliki kompetensi 

Pedagogik. 

 

4.2.1.1 Analisi Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi Pedagogik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki kompetensi 

pedagogik yang terdiri dari: Memahami peserta didik, Merancang Pembelajaran, 
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Melaksanakan pembelajaran, Evaluasi hasil belajar, dan Mengembangkan peserta 

didik diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 
Deskriptif Persepsi guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi 

Pedagogik 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Memahami peserta didik 

Merancang pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran 

Evaluasi hasil belajar 

Mengembangkan peserta didik 

874 

280 

253 

300 

615 

86,70 

83,3 

75,3 

89,3 

91,51 

Baik 

Baik 

Sedang 

Baik 

Baik 

Sumber: Data hasil penelitian 2009 

 Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut: 
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 Gambar 4.5 

Diagram Persepsi Guru Pada Aspek Memiliki Kompetensi Paedagogik  Tiap 
Indikator dari Kinerja Guru Penjasorkes 
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Keterangan: 

1. Memahami peserta didik 

2. Merancang Pembelajaran 

3. Melaksanakan pembelajaran 

4. Evaluasi hasil belajar 

5. Mengembangkan peserta didik 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi pedagogik yang dilaksanakan guru Penjasorkes secara 

umum telah baik. 

 

4.3.1 Memiliki Kompetensi profesional sebagai pendidik 

Ditinjau dari aspek apakah guru Penjasorkes memiliki kompetensi 

professional sebagai pendidik yang mengkaji tentang apakah guru Penjasorkes 

menguasai bidang studi secara luas dan mendalam diperoleh jumlah skor 3114 

dengan persentase 84,33% yang masuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-maing guru pada aspek memiliki kompetensi professional sebagai 

pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 
Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki Kompetensi Profesional Sebagai 

Pendidik 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1. 

2. 

3. 

77,78 – 100,00 

55,55 – 77,77 

33,33 – 55,55 

Baik 

Sedang 

Kurang 

86 

24 

2 

76.78 

21.42 

1,78 

Jumlah 112 100,00 

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

batang berikut ini: 
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Gambar 4.6 
Diagram Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Guru Penjasorkes Memiliki 

Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 
 

Gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar guru non Penjasorkes 

SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yaitu 76.78% telah memiliki 

persepsi bahwa guru Penjasorkes pada umumnya dan khususnya di Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang telah memiliki kompetensi profesional sebagai 

pendidik  yang baik, Selebihnya yaitu 21.42% guru yang memiliki persepsi bahwa 

guru penjasorkes memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik masuk 

kategori sedang, dan hanya 1.78% guru yang memiliki persepsi bahwa guru 

penjasorkes memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik dan ini masuk 

kategori kurang. 
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4.3.1.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi   

Profesional Sebagai Pendidik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki professional 

sebagai pendidik yang berupa penguasaan dalam  hal  Menguasai bidang studi 

secara luas dan mendalam diperoleh hasil seperti tabel berikit : 

Tabel 4.7 
Deskriptif Persepsi Guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki kompetensi 

profesional sebagai pendidik 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1 Menguasai bidang studi 

secara luas dan mendalam 

3114 84,3 Baik 

Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 
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Gambar 4.7 

Diagram Persepsi guru pada Aspek Memiliki kompetensi profesional sebagai 
pendidik 
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Gambar di atas menujukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi professional sebagai pendidik yang dilaksanakan guru 

Penjasorkes dalam hal ini mampu menguasai bidang studi secara luas dan 

mendalam telah baik . 

 

4.4.1  Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Aspek ini terdiri dari: Berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara 

efektif diperoleh jumlah skor 1724 dengan persentase 85,51% yang masuk 

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

kompetensi sosial sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.8 
Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik pada Kinerja Guru Penjasorkes 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 92 82.14 

2 55,55 – 77,77 Sedang 20 17.86 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 112 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Lebih jelasnya distribusi persepsi guru pada aspek memiliki kompetensi 

sosial sebagai pendidik terhadap kinerja guru Penjasorkes tersebut dapat disajikan 

secara grafis pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.8 

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

 

Gambar  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru non Penjasorkes 

di SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batangyaitu 82.14% telah 

memiiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes pada umumnya dan khususnya di 

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batangtelah memiliki kompetensi sosisal 

sebagai pendidik  yang baik, Selebihnya yaitu 17.86% guru yang memiliki 

persepsi bahwa guru penjasorkes memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

masuk kategori sedang, dan hanya 0% guru yang memiliki persepsi bahwa guru 

penjasorkes memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik dan ini masuk kategori 

kurang. 
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4.4.1.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Perhatian 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek perhatian yang terdiri 

dari berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif diperoleh hasil seperti 

tersaji pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.9 
Deskriptif Persepsi Guru pada tiap Indikator Aspek Memiliki kompetensi sosial 

sebagai pendidik 

No Indikator Skor 
Persentase 

% 
Kriteria 

1. 

2. 

Berkomunikai secara efektif 

Bergaul secara efektif 

921 

803 

91,36 

79,66 

 

Baik 

Baik 

 

Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 
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Gambar 4.9 
Diagram Persepsi Guru pada Aspek memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Tiap Indikator dari kinerja Guru Penjasorkes 
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Keterangan: 

1. Berkomunikasi secara efektif 

2. Bergaul secara efektif 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang dimiliki guru Penjasorkes yang 

terdiri dari berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif diperoleh hasil 

yaitu 91,96% dari aspek berkomunikasi secara efektif, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa persepsi guru Non Penjasorkes pada aspek berkomunikasi 

secara efektif baik, dan 79.66% guru memiliki persepsi terhadap aspek memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik dalam hal ini pada aspek bergaul secara 

efektif dan ini masuk kategori baik juga. 

Gambaran Persepsi guru non pendidikan jasmani terhadap guru pendidikan 

jasmani tingkat SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 

dari masing-masing guru bidang studi dapat disajikan sebagai berikut. 

1) Persepsi guru bidang studi Bahasa Indonesia 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi Bahasa Indonesia terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di 

Kecamatan Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai 

pendidik mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya 

diperlihatkan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.10 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 13 100 

2 55,55 – 77,77 Sedang 0 0 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 13 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi Bahasa Indonesia terhadap guru pendidikan jasmani tingkat 

SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian besar 

menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 13 guru, sebanyak 13 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 100% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 0 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem 

Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat sebanyak 0 guru 

memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP 

di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  menunjukkan kriteria kurang.  
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Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.10 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia 
 

2) Persepsi guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi Ilmu Pengetahuan Sosial terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di 

Kecamatan Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai 

pendidik mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya 

diperlihatkan pada tabel berikut. 

     Tabel 4.11 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 16 100 

2 55,55 – 77,77 Sedang 0 0 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 16 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 
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Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial terhadap guru pendidikan jasmani 

tingkat SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian 

besar menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 16 guru, sebanyak 16 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 100% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 0 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem 

Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat sebanyak 0 guru 

memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP 

di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  menunjukkan kriteria kurang.  

Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.11 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial 
 
3) Persepsi guru bidang studi Matematika 



 
 

 
 

58

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi Matematika terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di Kecamatan 

Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai pendidik 

mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada 

tabel berikut. 

     Tabel 4.12 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi Matematika 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 12 85.71 

2 55,55 – 77,77 Sedang 2 14.29 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 13 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi Matematika terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di 

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian besar 

menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 14 guru, sebanyak 12 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 85.71% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 2 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 14.29% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat 

sebanyak 0 guru memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari 

keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  

menunjukkan kriteria kurang.  

 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.12 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi Matematika 
 

4) Persepsi guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi Ilmu Pengetahuan Alam terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di 

Kecamatan Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai 

pendidik mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya 

diperlihatkan pada tabel berikut. 

     Tabel 4.13 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Alam 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 11 78.57 

2 55,55 – 77,77 Sedang 3 21.43 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 14 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 
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Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam terhadap guru pendidikan jasmani 

tingkat SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian 

besar menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 14 guru, sebanyak 11 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 78.57% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 3 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 21.43% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat 

sebanyak 0 guru memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari 

keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  

menunjukkan kriteria kurang.  

Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.13. 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Alam 
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5) Persepsi guru bidang studi Bahasa Inggris 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi Bahasa Inggris terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di Kecamatan 

Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai pendidik 

mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada 

tabel berikut. 

     Tabel 4.14 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Inggris 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 12 100 

2 55,55 – 77,77 Sedang 0 0 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 14 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi Bahasa Inggris terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP 

di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian besar 

menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 12 guru, sebanyak 12 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 100% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 0 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem 

Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat sebanyak 0 guru 

memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP 

di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  menunjukkan kriteria kurang.  
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Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.14 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Inggris 
 

6) Persepsi guru bidang studi PKN 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi PKN terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di Kecamatan 

Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai pendidik 

mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada 

tabel berikut. 

     Tabel 4.15 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi PKN 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 7 77.78 

2 55,55 – 77,77 Sedang 2 22.22 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 14 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 
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Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi PKN terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di 

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian besar 

menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 9 guru, sebanyak 7 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 77.78% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 2 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 22.22% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat 

sebanyak 0 guru memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari 

keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  

menunjukkan kriteria kurang.  

Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.15 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi PKN 
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7) Persepsi guru bidang studi PAI 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi PAI terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di Kecamatan 

Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai pendidik 

mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada 

tabel berikut. 

     Tabel 4.16 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi PAI 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 4 66.67 

2 55,55 – 77,77 Sedang 2 33.33 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 6 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi PAI terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di 

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian besar 

menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 6 guru, sebanyak 4 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 66.67% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 2 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 33.33% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat 

sebanyak 0 guru memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari 

keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  

menunjukkan kriteria kurang.  
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Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.16 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi PAI 
 

8) Persepsi guru bidang studi TIK 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi TIK terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di Kecamatan 

Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai pendidik 

mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada 

tabel berikut. 

     Tabel 4.17 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi TIK 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 3 75.00 

2 55,55 – 77,77 Sedang 1 25.00 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 4 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 



 
 

 
 

66

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi TIK terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di 

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian besar 

menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 4 guru, sebanyak 3 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 75.00% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 1 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 25.00% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat 

sebanyak 0 guru memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari 

keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  

menunjukkan kriteria kurang.  

Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.17 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi TIK 
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9) Persepsi guru bidang studi Bahasa Jawa 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi Bahasa Jawa terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di Kecamatan 

Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai pendidik 

mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada 

tabel berikut. 

     Tabel 4.18 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Jawa 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 3 100 

2 55,55 – 77,77 Sedang 0 0 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 3 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi Bahasa Jawa terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di 

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian besar 

menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 3 guru, sebanyak 3 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 100% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 0 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem 

Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat sebanyak 0 guru 

memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP 

di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  menunjukkan kriteria kurang.  
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Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.18 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Jawa 
 

10) Persepsi guru bidang studi Tata Boga dan Seni Budaya 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi Tata Boga dan Seni Budaya terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP 

di Kecamatan Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai 

pendidik mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya 

diperlihatkan pada tabel berikut. 
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     Tabel 4.19 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi Tata Boga dan Seni Budaya 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 4 80.00 

2 55,55 – 77,77 Sedang 1 20.00 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 5 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi Tata Boga dan Seni Budaya terhadap guru pendidikan jasmani 

tingkat SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian 

besar menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 5 guru, sebanyak 4 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 80.00% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 1 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 20.00% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat 

sebanyak 0 guru memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari 

keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  

menunjukkan kriteria kurang.  
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Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 

 

B aik S edang K urang

80.00%

20.00%

0%0

10

20

30

40

50

60

70

80
D

is
tr

ib
u

si
 (

%
)

K riteria

 

 
Gambar 4.19 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi Tata Boga dan Seni Budaya 
 

11) Persepsi guru bidang studi BK 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi BK terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di Kecamatan 

Warungasem tentang kepribadian guru pendidikan jasmani sebagai pendidik 

mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada 

tabel berikut. 

     Tabel 4.20 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi BK 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 3 100 

2 55,55 – 77,77 Sedang 0 0 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 3 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 
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Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi BK terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di 

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian besar 

menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 3 guru, sebanyak 3 guru 

memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 100% dari seluruh guru yang ada 

menunjukan kriteria sedang, terdapat sebanyak 0 guru memenuhi kriteria sedang 

yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem 

Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat sebanyak 0 guru 

memenuhi criteria kurang yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP 

di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang  menunjukkan kriteria kurang.  

Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.20 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi BK 
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12) Persepsi guru bidang studi Aqidah, Bhs Arab, Fiqih, Alquran Hadis dan Ke 

NU an 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru bidang 

studi Aqidah, Bhs Arab, Fiqih, Alquran Hadis dan Ke NU an terhadap guru 

pendidikan jasmani tingkat SMP di Kecamatan Warungasem tentang kepribadian 

guru pendidikan jasmani sebagai pendidik mempunyai tingkat persepsi yang baik. 

Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada tabel berikut. 

     Tabel 4.21 
Gambaran Umum Persepsi Guru Bidang Studi Aqidah, Bhs Arab, Fiqih, Alquran 

Hadis dan Ke NU an 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 11 84.62 

2 55,55 – 77,77 Sedang 2 15.38 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 3 100,00 

 Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru bidang studi Aqidah, Bhs Arab, Fiqih, Alquran Hadis dan Ke NU an 

terhadap guru pendidikan jasmani tingkat SMP di Kecamatan Warungasem 

Kabupaten Batang tahun 2009 sebagian besar menunjukan kriteria baik, terbukti 

dengan jumlah 13 guru, sebanyak 11 guru memenuhi kriteria baik yang berarti 

sebanyak 84.62% dari seluruh guru yang ada menunjukan kriteria sedang, terdapat 

sebanyak 2 guru memenuhi kriteria sedang yang berarti sebanyak 15.38% dari 

keseluruhan guru SMP di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 

menunjukkan kriteria sedang, dan terdapat sebanyak 0 guru memenuhi criteria 
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kurang yang berarti sebanyak 0% dari keseluruhan guru SMP di Kecamatan 

Warungasem Kabupaten Batang  menunjukkan kriteria kurang.  

Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang berikut ini : 

 

B aik S edang K urang

84.62%

15.38%

0%0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

D
is

tr
ib

u
si

 (
%

)

K riteria

 

 
Gambar 4.21 

Diagram Umum Persepsi Guru Bidang Studi Aqidah, Bhs Arab, Fiqih, Alquran 
Hadis dan Ke NU an 

 

4.2 Pembahasan 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang 

lebih banyak mengutamakan aktivitas jasmaniah. Mata pelajaran pendidikan 

jasmaniah disisi lain berguna untuk menjaga kesehatan tubuh yang dilakukan 

dengan berolahraga. 

Keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan salah satunya ditentukan oleh kinerja dari guru pendidikan jasmani, 
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olahraga dan kesehatan itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang guru. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi 

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

Warungasem Kabupaten Batang telah masuk dalam kategori baik. Hal ini 

ditunjukkan, pertama dari persepsi guru non penjasorkes pada kriteria memiliki 

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

Kedua, persepsi guru non penjasorkes pada kreteria memiliki kompetensi 

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

penjasorkes pada kriteria memiliki kompetensi professional sebagai pendidik telah 

masuk dalam kategori baik dan keempat, persepsi guru non penjasorkes pada 

kriteria memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik juga telah masuk kategori 

baik jadi dengan ini kinerja guru penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Warungasem 

Kabupaten Batang termasuk ke dalam kategori baik. 

Persepsi adalah suatu tanggapan terhadap suatu keyakinan yang ditangkap 

melalui penglihatan dan pendengaran tentang isu-isu atau kabar yang 

berkembang, yang kemudian akan membentuk suatu konsep diri dalam 

menyatakan keinginan yang kemudian akan  terefleksi melalui sikap dan perilaku 

terhadap sesuatu obyek tersebut. 

Hasil dari penelitian mengenai persepsi guru non Penjasorkes terhadap 

kinerja guru Penjasorkes di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang 

telah memperlihatkan hasil yang baik menunjukkan bahwa guru-guru Penjasorkes 
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di SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tersebut telah mampu 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sebagai pendidik.  

Berikut ini adalah rincian yang meliputi aspek aspek memiliki kepribadian 

sebagai pendidik, memiliki kompetensi paedagogik, memiliki kompetensi 

professional sebagai pendidik dan memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik: 

4.2.1 Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

Hasil penelitian tentang persepsi guru non penjasorkes terhadap Kinerja 

guru penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 

menunjukkan bahwa persepsi guru non penjasorkes terhadap aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dapat dikategorikan baik. Sebagian besar guru non 

penjasorkes memandang bahwa guru penjasorkes telah memiliki kepribadian yang 

mantab dan stabil, kebpribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, kepribadian 

yang berwibawa, dan akhlak yang mulia dan dapat menjadi teladan. Ditinjau dari 

kepribadian sebagai pendidikguru penjasorkes telah memiliki kepribadian yang 

baik, mereka telah mempunyai ketrampilan mengendalikan kelas dalam hal ini 

mempunyai wibawa sehingga prosese pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

4.2.2 Memiliki kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemamapuan untuk mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik juga memberikan pengaruh 

terhadap proses pembelajaran pendidikan jasmani. Dengan memiliki aspek 

kompetensi pedagogik guru penjasorkes akan mampu mengelola pembelajaran 

peserta didik. Mengelola pembelajaran meliputi mampu merencanakan 
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pembelajaran dengan baik, melaksanakan pembelajaran dengan baik, 

mengevaluasi pembelajaran dengan baik, dan mengembamgkan peserta didik. 

Tidak dapat dipungkiri walaupun persepsi guru non penjasorkes terhadap 

kinerja guru penjasorkes pada aspek kompetensi pedagogik secara umum dalam 

kriteria baik, namun masih ada persepsi yang menyatakan dalam kriteria sedang 

terhadap aspek guru penjasorkes dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini 

karena kurang aktifnya guru penjasorkes dalam berinisiatif untuk merancang dan 

mengembangkan media atau sarana belajar. 

4.2.4 Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 

Penguasaan bidang studi secara luas dan mendalam merupakan salah satu 

hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang guru penjasorkes. Seorang guru yang 

profesional harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian yang 

dimiliki dan tanggung jawab yang telah diberikan.tingkat penguasaan bidang studi 

yang dimiliki oleh seorang guru penjasorkes haruslah tinggi karena sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kemamapuan penguasaan materi pelajaran merupakan salah satu hal yang 

harus dimiliki oleh guru penjasorkes, karena apabila seorang guru dapat 

menguasai materi yang akan disampaikan dengan baik makadalam proses 

pembelajaran akan semakin lancar dan pada hasil pembelajaran yang dicapai lebih 

maksimal, meskipun secara umum tingkat profesionalisme guru penjasorkes baik, 

namun akan lebih baik lagi apabila seorang guru penjasorkes dapat membekali 

dirinya tentang penggunaan fasilitas komputer, fasilitas internet dalam 
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memperoleh informasi, aktif dalam menyelanggarakan kegiatan ekstrakurikuler, 

dan aktif dalam mengikuti perlombaan olahraga antar sekolah.  

4.3.4 Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, 

sesama guru, orang tua atau wali murid dan masyarakat. Dari hasi penelitian 

diperoleh hasil bahwa adanya persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang telah 

baik. Dengan komunikasi dan bergaul dengan baik maka guru penjasorkes dapat 

melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan dapat mudah menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sekolah. 

Pada gambaran persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes di SMP Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dari masing- 

masing bidang studi dapat dirangkum bahwa, secara umum dari kedua belas 

bidang studi tersebut baik, dan tidak ada persepsi yang menunjukan kurang. 

Persepsi guru bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Bahasa Jawa, dan BK menunjukan persepsi yang sama yaitu dengan 

prosentase 100% yang berpersepsi baik terhadap kinerja guru penjasorkes. 

Sedangkan hasil yang berbeda-beda ditunjukan pada persepsi guru bidang 

studi PKn, yaitu sebesar 77,78% menyatakan persepsi baik dan 22,22% yang 

berpersepsi sedang. Bidang studi IPA, sebesar 78,57% yang menyatakan persepsi 

baik dan 21,43% berpersepsi sedang. Pada bidang studi Seni budaya dan Tata 

boga yaitu 80,00% menyatakan persepsi baik dan 20,00% berpersepsi sedang. 

Pada bidang studi PAI, sebesar 66,67% menyatakan persepsi baik dan 33,33%% 
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menyatakan sedang. Pada bidang studi MTK, yaitu sebesar 85,71% menyatakan 

persepsi baik dan 14,28% menyatakan sedang. Dan pada bidang studi 

Aqidah,Bahasa Arab,Fiqih,Alquran Hadis dan KeNUan, sebesar 84,62%yang 

menyatakan persepsi baik dan 15,38% yang berpersepsi sedang. 

Berdasarkan perbandingan keempat indikator, terlihat bahwa kompetensi 

kepribadian guru memperoleh persentase terbaik (94,39%). Hal ini disebabkan 

guru Penjasorkes memiliki tingkat kedisiplinan yang baik. Selain itu guru 

Penjasorkes juga selalu berperilaku sopan, bertutur kata dengan sopan sehingga 

para siswa sangat segan dan sesama guru sangat menghargai guru Penjasorkes. 

Sedangkan kompetensi profesional memliki persentase paling rendah (76,78%) 

dibandingkan dengan ketiga kompetensi lain. Hal ini disebabkan karena guru 

Penjasorkes kurang aktif dalam penyelengggaraan pertandingan atau perlombaan 

olahraga di sekolah. Selain itu guru Penjasorkes juga kurang aktif dalam berbagai 

kegiatan pertandingan atau perlombaan olahraga antar sekolah juga guru 

penjasorkes kurang aktifdalam mengoperasikan internet atau komputer. 

Kinerja merupakan pengembangan dan pengintegrasian dari keempat 

kompetensi yaitu kompetensi kepribadian sebagai pendidik, kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional sebagai pendidik, dan kompetensi sosial 

sebagai pendidik. Kinerja yang dimiliki oleh seseorang guru menunjukan kualitas 

guru itu sendiri, apabila seseorang guru penjasorkes mempunyai kinerja yang 

baik, maka penilaian dan persepsi dari sesama guru di sekolah akan menunjukan 

baik pula. Kinerja tersebut akan terwujud dalam bentuk kepribadian sebagai 

pendidikdan kompetensi sosial yang baik, serta penuasaan pengetahuan, 

ketrampilan, maupun sikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai guru. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

Persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SMP 

Se-Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang telah masuk dalam kategori baik. 

Hasil tersebut dapat dilihat dari persepsi guru terhadap aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik yang baik, memiliki kompetensi pedagogik guru 

penjasorkes yang menunjukkan hasil yang baik, memiliki kompetensi profesional 

sebagai pendidik yang baik dan memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang 

baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penyusun menyarankan sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan mutu pelaksanaan proses 

pendidikan jasmani tingkat SMP Se- Kecamatan Warungasem Kabupaten 

Batang Tahun 2009, maka guru-guru harus lebih kreatif dalam mengajar 

sehingga semua kurikulum dapat diajarkan kepada siswa. 

2. Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan mutu pendidikan jasmani 

tingkat SMP Se- Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tahun 2009, 

maka diharapakan adanya perhatian dari sekolah, guru, dan siswa untuk lebih 
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memperhatikan proses pemebelajarannya sehingga tercipta suasana 

pembelajaran yang dinamis. 

3. Guru penjasorkes hendaknya meningkatkan kemampuannya dalam bidang 

teknologi dan informasi khususnya komputer dan internet meskipun dalam 

penggunaanya tidak sesering guru-guru yang lain. 

4. Guru penjasorkes juga diharapkan mengadakan suatu kegiatan diluar jam 

pelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler, pelombaan antar kelas, dan 

mengikuti perlombaan olahraga antar sekolah. 
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