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SARI 
 
Wijaya, Eva Satriya.2009. Survei Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap 
Kinerja Guru Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten 
Kudus Tahun 2008/ 2009. Skripsi. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 
Pembimbing I. Drs. H. Sulaiman, M.Pd. Pembimbig II Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci.  Persepsi, Kinerja Guru Penjasorkes 

Adanya stigma negatif yang selama ini membebani profesi guru 
Penjasorkes yaitu tentang kinerja guru Penjasorkes  yang dinilai rendah oleh 
rekan-rekan guru bidang studi non Penjasorkes memotivasi penulis untuk 
melakukan penelitian secara empiris tentang bagaimana persepsi guru non 
Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui 
persepsi guru non penjasokes terhadap kinerja guru penjasorkes di sekoah yang 
diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman guru dalam meningkatkan 
pembejaran penjasorkes. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru non penjasorkes SMP dan 
sederajat se kecamatan Jekulo. Dengan menggunakan teknik total sampling, 
terdapat 162 orang guru non Penjasorkes sebagai sampel. Pengumpulan data 
dilakukan dengan  metode angket dengan mengisi kuesioner yang telah di 
sediakan oleh peneliti guna mendapatkan informasi tentang bagaimana persepsi 
mereka terhadap kinerja guru Penjasorkes di sekolahnya. Data yang diperoleh dari 
kuesioner tentang persepsi kinerja guru meliputi kompetensi kepribadian, 
pedagogik, profesional dan sosial. Data yang  diperoleh dianalis sebagai Hasil 
penelitian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru Penjasorkes di SMP dan 
Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menurut persepsi guru non 
Penjasorkes tergolong baik terbukti dari 83,43% responden berpersepsi baik, 
dengan rincian aspek berkepribadian pendidik mencapai 90,23%, aspek 
kompetensi pedagogik sebesar 80,97%, aspek kompetensi professional sebesar 
80,90% dan aspek kompetensi sosial sebesar 82,30%.  

Guru penjasorkes tersebut memiliki  kompetensi kepribadian dan sosial 
yang lebih baik dari pada kompetensi pedagogik dan profesionalnya. Untuk 
meningkatkan kompetensi di bidang pedagogik, guru Penjasorkes perlu 
meningkatkan kemauan dan kemampuannya dalam merancang dan 
mengembangkan serta memodifikasi atau memberikan variasi metode 
pembelajaran agar tidak terkesan monoton dan membuat siswa jenuh dengan mata 
pelajaran Penjasorkes dengan memanfaatkan media atau sarana pendukung 
pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Berkaitan 
dengan kompetensi profesional guru Penjasorkes perlu meningkatkan 
kemampuannya dalam bidang iptek seperti penggunaan komputer dan 
penggunaan internet, sehingga dapat memanfaatkan media tersebut sebagai 
sumber informasi dan media pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pembangunan, itulah kata yang digalakkan sejak proklamasi 

diproklamirkan mulai dari jaman orde lama, orde baru, sampai saat sekarang ini di 

era reformasi kata pembangunan masih digalakkan oleh para pejabat-pejabat 

pemerintah. Mulai dari sektor sistim pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan 

yang tidak ketinggalan pembangunan mental, spiritual dan sumber daya manusia 

yang mumpuni ingin dikembangkan oleh pemerintah.  

Usaha pemerintah dalam hal pembangunan mental, spiritual dan sumber 

daya manusia yang mumpuni dapat kita jumpai dalam dunia pendidikan. Segenap 

upaya dilakukan demi terciptanya pendidikan yang bermutu dan berkualitas. 

Diantaranya dalam Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan agama. 

Pendidikan adalah salah satu tolak ukur yang bisa dijadikan pedoman 

dalam mengukur tinggi rendahnya sumber daya manusia. Pendidikan 

dimaksudkan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh setiap 

individu, potensi-potensi tersebut apabila tidak di kembangkan hanya akan 
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menjadi sumber daya yang terpendam tanpa akan dapat kita lihat dan rasakan 

hasilnya, untuk itu individu perlu diberi berbagai kemajuan dalam pengembangan 

berbagai hal, diantaranya; konsep, prinsip, kreatifitas, tanggung jawab dan 

keterampilan.  

Salah satu tujuan pendidikan yang tertera dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka 

mewujudkan tujuan tersebut pemerintah berusaha untuk menyempurnakan 

komponen-komponen dalam dunia pendidikan. Beberapa upaya pemerintah yang 

ditempuh salah satunya adalah dengan cara mengubah kurikulum sesuai 

perkembangan zaman. 

Salah satu kelompok dalam struktur kurikulum adalah kelompok mata 

pelajaran  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Pendidikan jasmani 

merupakan proses pemenuhan kebutuhan pribadi siswa yang meliputi aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor yang secara eksplisit dapat terpuaskan melalui 

semua bentuk kegiatan jasmani yang diikutinya. Pendidikan jasmani adalah 

bagian yang terpadu dari proses pendidikan yang menyeluruh, bidang dan sasaran 

yang diusahakan adalah perkembangan jasmaniah, mental, emosional, dan sosial 

bagi warga negara yang sehat melalui medium kegiatan jasmaniah. “ahli lain 

tentunya memasukkan parameter yang lain lagi, misalnya spiritual dan lainnya.” 

(Adang Suherman, 2000:17-20).  

Pelaksanan pendidikan jasmani di sekolah  tidak dapat lepas dari sosok 

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

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 
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yang potensial di bidang pembangunan. Guru memiliki kedudukan yang sangat 

penting dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menangani berhasil atau 

tidaknya program pendidikan. Menurut Uzer,Usman (2005:7) tugas guru sebagai 

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

dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan 

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

teladan bagi semuanya. 

Setiap guru mempunyai tingkat kecakapan yang berbeda-beda, namun 

demikian pada dasarnya guru selalu mengutamakan siswanya dalam setiap materi 

pelajaran. Sebagai contoh guru Penjasorkes yang tidak hanya menekankan 

perkembangan siswa dari aspek psikomotor saja, tetapi juga aspek lain, yaitu 

aspek kognitif dan afektif. Selain itu guru Penjasorkes juga sebagai pembimbing 

yang memberikan pengarahan serta menuntun siswa belajar, tidak semata-mata 

sebagai pengajar yang hanya mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai 

pendidik yang mentransfer nilai-nilai moral dalam kehidupan. Bukan suatu hal 

yang mengejutkan apabila kebanyakan guru Penjasorkes menjadi idola di setiap 

sekolah. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor, salah satu faktor tersebut 

adalah kinerjanya sebagai guru Penjasorkes di sekolah. Kinerja yang baik akan 

memunculkan tanggapan yang positif terhadap guru Penjasorkes.  Dari sekian 

banyak kriteria yang dijadikan acuan dalam penilaian guru Penjasorkes salah 

satunya adalah dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan kondisi sekolah yang 

ada. 
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Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh 

kabupaten-kabupaten lain sehingga menyebabkan wilayahnya yang terletak di 

jalur pantura, tidak memiliki garis pantai. Sebelah utara terdapat Gunung Muria 

sekaligus pembatas dengan kabupaten Jepara dan kabupaten Pati, timur 

berbatasan dengan kabupaten Pati, selatan berbatasan dengan kabupaten 

Purwodadi dan kabupaten Demak, dan barat berbatasan dengan kabupaten Jepara. 

Kabupaten Kudus dijuluki juga sebagai Kota Kretek, hal ini di sebabkan karena 

kabupaten Kudus merupakan kabupaten penghasil rokok terbesar di Indonesia. 

Perusahan-perusahaan penghasil rokok tersebut diantaranya PT. Djarum, PT. 

Sukun, PT. Nojorono, PT. Djambu Bol dan lain-lain, yang memiliki jutaan 

karyawan. Dibidang kuliner kabupaten Kudus memiliki masakan dan jajanan khas 

yaitu Soto Kerbau dan Jenang. Dalam dunia pendidikan Pemerintah Kabupaten 

Kudus mengambil tindakan dengan ikut mensukseskan program wajib belajar 9 

tahun, memperbaiki sumber daya pengajar dengan memberi bantuan untuk 

melanjutkan pendidikan sesuai standar nasional, serta menambah dan 

memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. 

Adanya stigma negatif tentang kinerja guru Penjasorkes dari rekan-rekan 

guru bidang studi non Penjasorkes, memotivasi penulis untuk melakukan 

penelitian tentang bagaimana persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 

Penjasorkes. Sedangkan penulis mengambil tempat penelitian di kecamatan 

Jekulo disebabkan karena kecamatan Jekulo merupakan salah satu kecamatan 

yang dilalui oleh jalur utama pantura, dan memiliki peningkatan perkembangan 

pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan yang tak kalah 

pesat dibandingkan dengan kecamatan kota. Dari keterangan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa hampir keseluruhan penduduk Kecamatan Jekulo mempunyai 
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mata pencaharian, dan sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, 

pedagang, petani, dan pegawai negeri. 

Jenjang sekolah yang akan diteliti adalah Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Sederajat, hal ini disebabkan karena pada jenjang ini peserta didik/ 

siswa sangat membutuhkan perhatian dari guru dalam rangka pencarian jati 

dirinya, mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, dan pada usia 13-15 th ini 

siswa sangat suka beraktifitas fisik (bermain). Sehingga membutuhkan perhatian 

yang ekstra dari guru terutama guru Penjasorkes, karena disamping guru 

Penjasorkes mempunyai tugas mengarahkan anak didiknya dalam hal aktifitas 

fisik juga mengarahkan perkembangan mental dan spriritualnya dalam arti 

menanamkan sikap moral dan budi pekerti yang luhur kepada siswanya. 

Sebelum meneliti lebih lanjut penulis akan terlebih dahulu melakukan 

observasi terhadap sebagian guru non Penjasorkes di beberapa SMP di Kecamatan 

Jekulo, untuk mengetahui Pendapat guru non Penjasorkes tentang kinerja, penting 

tidaknya mata pelajaran Penjasorkes, dan pelaksanaan tugas guru Penjasorkes di 

sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 13-15 Januari 

2009, diperoleh data sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Pendapat guru non Penjasorkes tentang kinerja guru Penjasorkes di 
sekolah 

 
No Kategori Frekuensi Prosentase 

1. Baik 22 73,33 % 

2. Sedang 8 26,67 % 

3. Kurang Baik 0 0 % 

Jumlah 30 100 % 
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Berdasarkan data tabel diatas pendapat guru non Penjasorkes terhadap 

kinerja guru Penjasorkes disekolah yang menyatakan baik sebesar 73,33% , yang 

menyatakan sedang sebesar 26,67%. 

Tabel 1.2 Pendapat guru non Penjasorkes mengenai penting tidaknya mata 
pelajaran Penjasorkes diajarkan di sekolah 

 
No Kategori Frekuensi Prosentase 

1. Penting 30 100% 

2. Tidak Penting 0 0% 

Jumlah 30 100% 

 
Berdasarkan data table diatas pendapat guru non Penjasorkes terhadap 

penting tidaknya mata pelajaran Penjasorkes diajarkan di sekolah yang 

menyatakan penting sebesar 100 %. 

Tabel 1.3 Pendapat guru non Penjasorkes terhadap pelaksanaan tugas guru  
Penjasorkes di sekolah : 

 
No Kategori Frekuensi Prosentase 

1. Sudah Profesional 21 70 % 

2. Belum Profesional   9 30 % 

Jumlah 30 100 % 

 

Berdasarkan data tabel diatas pendapat guru non Penjasorkes terhadap 

pelaksanaan tugas guru Penjasorkes di sekolah yang menyatakan sudah 

professional sebesar 70 %, sedangkan yang menyatakan belum profesional 

sebesar 30 %.   
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Dari uraian diatas yang menyebutkan bahwa kinerja guru Penjasorkes 

sedang (26,67 %) dan 30 % dari total responden menyatakan belum profesional, 

maka muncul suatu pertanyaan bagaimanakah kinerja guru Penjasorkes di 

sekolah? 

Atas dasar pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian tentang kinerja yang dilakukan oleh guru Penjasorkes di sekolah 

melalui survei tentang persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 

Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 

2008/ 2009. Dengan harapan hasil persepsi ini dapat memberikan gambaran riil 

tentang kinerja guru Penjasorkes karena dirasa penilaian tersebut bersifat objektif. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi guru 

non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/ 2009? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru non Penjasorkes 

terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus tahun 2008/ 2009. 
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1.4   Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi 

ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti untuk memperjelas batasan-batasan 

istilah  dan untuk menghindari kesalahan penafsiran judul skripsi, serta untuk 

memudahkan dalam mengungkap isi dan makna serta sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan penelitian. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan antara lain: 

1.4.1 Survei 

Survei adalah suatu pengambilan data dengan cara mengecek hal atau 

sesuatu di lapangan (Arikunto, 1998:152). Sedangkan menurut Achmad Zanbar 

(2005:279), survei adalah suatu tenik pengumpulan data dengan menggunakan 

instrument-instrumen tertentu yang diperoleh dengan meminta tanggapan dari 

responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa survei dalam penilitian ini adalah cara 

yang dilakukan oleh peneliti untuk mengambil data di lapangan dengan 

penyebaran kuisioner (angket). 

1.4.2 Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera 

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

saja, melainkan stimulus diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses 

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

dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi (Bimo 

walgito, 2003:88) 
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1.4.3 Guru 

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 

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

1.4.4 Kinerja 

Menurut Uzer Usman (2005:16), kinerja mencakup aspek kemampuan 

personel, kemampuan professional, dan kemampuan sosial. Kinerja diartikan 

sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan, dan motivasi kerja dalam menghasilkan sesuatu. 

Sehingga dapat dijabarkan bahwa kinerja adalah suatu hasil atau taraf 

kesuksesan yang dicapai oleh pekerja dalam bidang pekerjannya, menurut kriteria 

tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu dan di evaluasi oleh orang-

orang tertentu. 

1.4.5 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah proses pendidikan 

melalui aktivitas jasmani dan proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 

jasmani (Adang Suherman, 2000: 23). 

1.4.6 Guru Penjasorkes 

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

ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melakanakan program pembelajaran, menilai pembelajaran. 

Pengertian guru penjasorkes di sini adalah orang yang memiliki kemampuan 

merancang program pembelajaran dan bertanggung jawab dalam mendidik, 

mengajar, dan membimbing siswa dalam pendidikan jasmani. 
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1.5   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi guru, instansi 

dan peneliti. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Bagi Peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk mempelajari lebih dalam mengenai teori dan konsep-

konsep pada pembelajaran Penjasorkes. 

1.5.2 Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai pedoman khususnya bagi 

guru Penjasorkes. 

1.5.3 Bagi semua yang terkait dalam dunia pendidikan khususnya di bidang 

Penjasorkes diharuskan meningkatkan teori-teori tentang pembelajaran 

Penjasorkes agar ke depannya bisa terwujud profesionalitas pengajaran 

Penjasorkes. 

1.5.4 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bacaan dan pedoman bagi 

peneliti yang sedang melakukan penelitian yang menggunakan metode 

survei.  

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

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Kehidupan individu tidak dapat terlepas dari lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak 

itu pula individu secara langsunng berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai 

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

berkaitan dengan persepsi. 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera 

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

saja, melainkan stimulus diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses 

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

dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi (Bimo 

walgito, 2003:88) 

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

merupakan proses yang Integrated dalam diri individu terhadap stimulus yang 

diterimanya. Degan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang Integrated 

dalam diri individu. Karena itu, dalam penginderaan orang akan mengkaitkan 
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stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan mengkaitkan dengan objek 

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

Karena persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam individu, 

maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena 

perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu yang tidak 

sama, maka dalam mempersepsi suatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan 

berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Persepsi itu bersifat 

individual (Davidoff, dalam Bimo Walgito, 2003:89). 

Perbedaan persepsi individu satu dengan individu yang lain dapat 

disebabkan oleh hal-hal seperti di bawah ini: 

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

disekitarnya sekaligus, tetapi memfokuskan perhatiannya pada satu atau dua 

objek saja. Perbedaan fokus antara satu dengan yang lain menyebabkan 

perbedaan persepsi antara mereka. 

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

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

diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian 

kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan pula perbedaan persepsi.. 

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

persepsi. 

e. Ciri kepribadian seseorang berpengaruh terhadap persepsi.  

Kelima faktor tersebut di atas merupaka ukuran di dalam persepsi masing-

masing individu terhadap objek yang diamati. 
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2.1.2 Ciri-ciri Umum Persepsi 

Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut 

sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, 

menurut Irwanto terdapat ciri-ciri persepsi, yaitu: 

a. Modalitas 

Rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu 

sifat sensoris dasar dari masing-masing indera (cahaya untuk penglihatan, bau 

untuk penciuman, bunyi untuk pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan 

sebagainya). 

b. Dimensi Ruang 

Dimensi persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang) sehingga individu 

dapat mengatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, depan-belakang, dan 

sebagainya. 

c. Dimensi Waktu 

Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat-lambat, tua-muda, dan 

lain sebagainya. 

d. Berstruktur, konteks, keseluruhan, yang menyatu 

Objek-objek atau gejala-gejala dalam pengamatan mempunyai struktur yang 

menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan 

yang menyatu. Individu dalam melihat sesuatu tidak berdiri sendiri tetapi 

dalam ruang tertentu, disaat tertentu, letak/ posisi tertentu, dan lain sebagainya. 

e. Dunia penuh arti 

Dunia persepsi adalah dunia penuh arti. Individu cenderung melakukan 

pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi 

individu tersebut 
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2.1.3 Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Persepsi 

Timbulnya persepsi dimulai dari tahap penerimaan rangsangan dari luar 

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

faktor yang berperan dalam persepsi, yaitu: 

a. Objek yang di persepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

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

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar 

stimulus datang dari luar individu. 

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping 

itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang 

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

Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk 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. 

2.1.4 Proses Terjadinya Persepsi 

 Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut, objek 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reesptor. Proses 
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stimulus mengenai alat indera merupakan proses fisik. Stimulus yang diterima 

oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, proses ini disebut sebagai 

proses fisiologi. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran 

sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, dan diraba. 

 Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tahap terakhir dari proses 

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

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

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

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

Dalam proses persepsi, pelu adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu 

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

macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan yang disekitarnya. Namun 

demikian, tidak semua stimulus mendapat respon individu untuk dipersepsi. 

Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu 

tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Secara sistematis proses 

persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Bagan proses terjadinya persepsi  
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2.1.5 Prinsip-prinsip Terjadinya Persepsi 

 Prinsip-prinsip dalam persepsi seperti dikemukakan oleh Slameto 

(2003:103), adalah sebagai berikut : 

a. Persepsi itu relatif 

Individu bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu 

persis seperti keadaan sebenarnya. Dalam hubungannya dengan kerelatifan 

persepsi ini, dampak pertama dari suatu peubahan rangsangan yang dirasakan 

lebih besar dari pada rangsangan yang datang kemudian. 

b. Persepsi itu selektif 

Individu hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak 

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

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

yang pada suatu saat menarik perhatiannya, dan kearah mana persepsi itu 

mempunyai kecenderungan. Ini berarti juga bahwa ada keterbatasan dalam 

kemampuan seseorang untuk menerima rangsangan. 

c. Persepsi itu mempunyai tatanan 

Individu menerima rangsangan tidak dengan cara senbarangan, ia akan 

menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. 

Jika rangsangan yang akan datang tidak lengkap, ia akan melengkapinya 

sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas. 

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan 

Harapan dan kesiapan penerima rangsangan akan menentukan rangsangan 

mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana rangsangan 

yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula bagaimana rangsangan itu akan 

diinterpretasikan. 
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e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang 

atau kelompok lain sekaligus dalam situasi yang sama. 

Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan 

individual, perbedaan kepribadian, perbedaan dalam sikap atau motivasi. 

 

2.2 Guru 

2.2.1 Pengertian Guru 

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 

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

Guru 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. Misalnya faktor-faktor imitasi, 

sugesti, identifikasi dan simpati, memegang peran penting dalam interaksi sosial 

(Oemar Hamalik, 2007: 27). 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang  memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak 

mempunyai keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. 

Guru mempunyai dua fungsi istimewa yang sekaligus membedakannya dari 

pegawai atau pekerja lainnya dalam masyarakat, yakni mengadakan suatu 

jembatan antara sekolah dengan luar sekolah, serat mengadakan hubungan antara 

dunia muda dengan dunia dewasa dalam konteks pembelajaran. 
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2.2.2 Guru Profesional 

Profesi sebagai pengajar menjadikan tugas guru secara langsung 

menyentuh manusia menyangkut kepetingan dan kebutuhannya untuk tumbuh dan 

berkembang ke arah kedewasaan dan kamandirian melalui proses pembelajaran. 

Pengajaran yang dilakukan oleh guru itu dilaksanakan dalam  interaksi edukatif 

antara guru dan murid yaitu antara keadaan internal dan proses kognitif siswa.  

Mengajar itu adalah seni, ilmu pengetahuan dan sekaligus juga suatu 

pekerjaan yang memerlukan waktu yang banyak. Dikatakan seni, karena mengajar 

itu membutuhkan inspirasi, intuisi, bakat, dan kreativitas. Dikatakan ilmu 

pengetahuan, karena mengajar itu memerlukan penguasaan terhadap ilmu 

pengetahuan (bahan ajar) yang diberikan dan juga penguasaan terhadap 

ketrampilan di dalam memberikan bahan ajar tersebut. Dengan demikian seorang 

pengajar memerlukan keahlian dalam memilih dan melaksanakan cara mengajar 

yang terbaik agar ilmu pengetahuan tersebut dapat diberikan dengan baik pula. 

Dalam kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan 

empat jenis kompetensi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan 

Pemerintah no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 

a. Kompetensi Pedagogik, yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan siswa 

yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman 

terhadap siswa; pengembangan kurikulum/ silabus; perencanaan pembelajaran; 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; evaluasi hasil belajar; 

dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 
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b. Kompetensi Kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang 

mantap; stabil; dewasa; arif dan bijaksana; berwibawa; berakhlak mulia; 

menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat; mengevaluasi kinerja sendiri; dan 

mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

c. Kompetensi Sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan; menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan 

siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali siswa; dan 

bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Profesional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur dan 

metode keilmuan/ teknologi/ seni yang menaungi/ sesuai dengan materi ajar 

yang ada dalam kurikulum sekolah; hubungan konsep antar mata pelajarab 

terkait; penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan 

kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan 

nilai dan budaya nasional. 

Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat 

dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi 

perkembangan profesi guru yang profesional. Profesionalisme dalam pendidikan 

perlu dimaknai, guru haruslah orang yang memiliki insting pendidik, paling tidak 

mengerti dan memahami siswa, guru harus menguasai secara mendalam minimal 

satu bidang keilmuan, guru harus memiliki sikap integritasatau profesional maka 

guru menjadi teladan role mode. 
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2.3 Kedudukan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berarti 

bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada 

bagaimana proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

Belajar merupakan hal yang penting dan utama dalam proses belajar 

mengajar. Hal ini disebabkan pemahaman guru tentang belajar akan 

mempengaruhi cara guru itu mengajar. Mengajar bukan sekedar penyampaian 

ilmu pengetahuan, melainkan terjadinya interaksi manusiawi dengan berbagai 

aspeknya yang cukup kompleks. Kedudukan guru yang strategis ini kemudian 

diperlukan perwujudannya melalui kinerja guru. Kinerja guru dalam proses 

belajar mengajar pada hakekatnya merupakan peranan guru sesuai dengan 

tanggung jawab dan tugasnya. 

Peters mengemukakan tugas dan tanggung jawab guru, yaitu : 

a. Guru sebagai pengajar. 

b. Guru sebagai pembimbing. 

c. Guru sebagai administrasi kelas. 

Sedangkan Amstrong membagi tugas dan tanggung jawab dalam lima 

kategori, yakni : 

a. Tanggung jawab dalam pengajaran 

b. Tanggung jawab dalam memberikan bimbingan 

c. Tanggung jawab memberikan kurikulum 
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d. Tanggung jawab dalam mengembangkan prestasi 

e. Tanggung jawab dalam membina masyarakat. 

(Sudjana, 2004:15) 

Menurut Uzer Usman (2005) peran guru dalam proses belajar mengajar 

meliputi : 

a. Guru sebagai demonstrator 

Guru dalam peranannya sebagai demonstrator atau pengajar, senantiasa harus 

menguasai bahan atau meteri pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa 

mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu 

yang dimilikinya, karena hal ini sangat menentukan hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa. Seorang guru hendaknya mampu dan terampil dalam merumuskan 

TIK (Tujuan Intruksional Khusus), memahami kurikulum, dan dia sendiri 

sebagai sumber belajar, terampil dalam memberikan informasi kepada kelas. 

Akhirnya seorang guru akan dapat memainkan peranannya sebagai pengajar 

yang baik apabila ia menguasai dan mampu melaksanakan ketrampilan-

ketrampilan tugasnya. 

b. Guru sebagai pengelola kelas 

Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas (learning manager), harus 

mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek 

lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Kualitas dan kuantitas belajar 

siswa tergantung banyak faktor, antara lain guru, hubungan pribadi antar siswa, 

serta kondisi umum dan suasana. Guru sebagai manajer hendaknya mampu 

memimpin kegiatan belajar yang efektif serta efisien dengan hasil yang 
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optimal. Sebagai manajer lingkungan belajar guru hendaknya mampu 

menggunakan pengetahuan tentang teori-teori belajar mengajar dan teori 

perkembangan sehingga kemungkinan untuk menciptakan situasi belajar 

mengajar yang menimbulkan kegiatan belajar pada siswa akan mudah 

dilaksanakan dan sekaligus memudahkan pencapaian tujuan yang diharapkan. 

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagai mediator, guru harusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sedangkan 

sebagai fasilitator, guru harus mampu mengusahakan sumber belajar yang 

berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, 

baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah maupun surat kabar. 

d. Guru sebagai evaluator 

Dalam proses belajar mengajar guru harus dapat menjadi seorang evaluator 

yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang 

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

sudah cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui 

kegiatan evaluasi atau penilaian. Dengan penilaian, guru dapat mengetahui 

keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta 

ketepatan atau keefektifan metode mengajar. Tujuan lain dari penilaian 

diantaranya ialah untuk mengetahui kedudukan siswa atau kelompoknya. 

Dengan penilaian, guru dapat mengklarifikasikan apakah seorang siswa atau 

kelompok siswa yang pandai, sedang, kurang atau cukup baik jika 

dibandingkan dengan teman-temannya. 
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2.4 Kinerja Guru 

2.4.1 Pengertian Kinerja Guru 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada 

bagaimana para personel dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam organisasi sekolah berhasil 

tidaknya tujuan pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja guru, karena tugas 

utama guru adalah mengelola kegiatan belajar mengajar. Berkenaan dengan 

kinerja guru sebagai pengajar, menurut Uzer Usman (2005:16), mencakup aspek 

kemampuan personel, kemampuan professional, dan kemampuan sosial. 

Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Prestasi kerja 

atau penampilan kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan 

yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan, dan motivasi kerja dalam 

menghasilkan sesuatu. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau 

tidak dilakukan karyawan. 

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, kinerja adalah suatu hasil 

atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh pekerja dalam bidang pekerjaannya, 

menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu dan di 

evaluasi oleh orang-orang tertentu. 

Kinerja guru atau prestasi guru merupakan hasil yang dicapai oleh guru 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

pada kecakapan, kemudian pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan 

waktu. Kinerja guru akan baik jika guru telah melaksanakan unsur-unsur yang 
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terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar. Kinerja 

seorang guru dilihat dari sejauh mana guru tersebut melaksanakan tugasnya 

dengan tertib dan bertanggung jawab, kemampuan menggerakkan dan memotivasi 

siswa untuk belajar dan kerjasama dengan guru lain. 

Kinerja guru sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan oleh 

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

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

dicapai oleh seorang guru berdasarkan kemampuannya mengelola kegiatan belajar 

mengajar dari mulai membuka pelajaran sampai menutup pelajara. Kinerja guru 

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

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

mengajar dipandang sebagai sebuah posisi dimana muara segala kinerja guru 

tertampung didalamnya. 

2.4.2 Penilaian Kinerja 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas karena 

merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas organisasi yang tinggi. Untuk mengetahui apakah tugas, tanggung 

jawab dan wewenang guru sudah dilaksakan atau belum maka perlu adanya 

penilaian objektif terhadap kinerja. Penilaian pelaksanaan pekerjaan ini adalah 

suatu proses yang dipergunakan oleh organisasi untuk menilai pelaksanaan 

pekerjaan pegawai. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya mengadakan penilaian 

terhadap kinerja organisasi merupakan hal yang penting. Berbicara tentang kinerja 
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guru erat kaitannya dengan standar kinerja yang dijadikan ukuran untuk 

mengadakan pertanggungjawaban. Penilaian kinerja bermanfaat untuk mengetahui 

perkembangan dan kemajuan organisasi sesuai dengan standar yang dibakukan 

dan sekaligus sebagai umpan balik bagi pekerja sendiri untuk dapat mengetahui 

kelemahan dan kekurangannya sehingga dapat memperbaiki diri dan 

meningkatkan kinerjanya. 

Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan 

guru dalam melaksanakan tugas-ugas pokok mengajar dengan menggunakan 

patokan-patokan tertentu. Kinerja guru adalah kemampuan guru dalam mencapai 

tujuan pembelajaran, yang dilihat dari penampilannya dalam melakukan proses 

belajar mengajar. Diknas sampai saat ini belum melakukan perubahan yang 

mendasar tentang kinerja guru, dan secara garis besar masih mengacu pada 

rumusan 12 kompetensi dasar yang haris dimiliki guru yaitu : 

a. Menyusun rencana pembelajaran 

b. Melaksanakan pembelajaran 

c. Menilai prestasi belajar 

d. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar 

e. Memahami landasan kependidikan 

f. Memahami tingkat perkembangan siswa 

g. Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran 

h. Manerapkan kerja sama dalam pekerjaan 

i. Memanfaatkan kemampuan IPTEK dalam pendidikan 

j. Menguasai keilmuan 
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k. Menguasai ketrampilan sesuai materi pembelajaran 

l. Mengembangkan profesi 

(Depdikbud, 2004:7) 

Ke duabelas kompetensi inilah yang dapat dilihat melalui Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Aspek-aspek APKG secara umum dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kemampuan yaitu: 

a. Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pengajaran, yang meliputi 

perencanan pengorganisasian bahan pengajaran, perencanaan pengelolaan 

kegiatan belajar mengajar, perencanaan pengelolaan kelas, pengelolaan media 

dan sumber, perencanaan hasil belajar siswa. 

b. Kemampuan guru dalam mengajar di kelas, yang meliputi: menggunakan 

metode, media, dan bahan latihan, berkomunikasi dengan siswa, 

mendemonstrasikan khasanah metode mengajar, mendorong mengadakan 

keterlibatan siswa dalam pengajaran, mendemonstrasikan penguasaan mata 

pelajaran, mengorganisasikan waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan, dan 

evaluasi hasil belajar. 

c. Kemampuan guru dalam mengadakan hubungan antar pribadi, yang meliputi: 

membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa, bersikap terbuka dan 

luwes terhadap siswa dan orang lain, menampilkan kegairahan dan 

kesungguhan dalam proses belajar mengajar serta dalam pelajaran yang di 

ajarkan, dan mengelola interaksi pribadi dalam kelas. 

Sedangkan menurut Uzer Usman (2005:17) kemampuan professional guru 

meliputi, kemampuan guru dalam: 
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a. Menguasai landasan pendidikan 

b. Menguasai bahan pelajaran 

c. Menyusun program pelajaran 

d. Melaksanakan program pelajaran 

e. Menilai hasil dan proses belajar mengajar 

Rumusan lain mengenai kompetensi professional guru yang dikembangkan 

oleh Tim Dosen Pembina Ilmu Keguruan IKIP Jakarta meliputi : 

a. Merumuskan tujuan instruksional 

b. Memanfaatkan sumber-sumber materi dan belajar 

c. Mengorganisasikan materi pelajaran 

d. Membuat, memiliki dan menggunakan media pendidikan yang tepat 

e. Menguasai, memilih, dan melaksanakan metode penyampaian yang tepat untuk 

mata pelajaran tertentu 

f. Mengetahui dan menggunakan kemampuan siswa 

g. Membagi, mengatur interaksi belajar mengajar, sehingga efektif dan tidak 

membosankan. 

h. Mengembangkan semua kemampuan yang telah dimilikinya ke tingkat yang 

lebih efektif dan efisien. 

Menurut Sudjana (2002:17), kinerja guru dapat dilihat dari kompetensinya 

melaksanakan tugas-tugas guru, yaitu : 

a. Merencanakan proses belajar mengajar 

b. Melaksanakan dan mengolah proses belajar mengajar 

c. Menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan  

d. Menguasai bahan pelajaran. 
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Kinerja guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan, karena keberadaan 

guru sangat berpengaruh pada semua sumber daya pendidikan yang ada. Berbagai 

sumber daya pendidikan seperti sarana dan prasarana, biaya, teknologi, informasi, 

siswa dan orang tua siswa, dapat berfungsi dengan baik apabila guru memiliki 

kemampuan yang baik pula dalam menggunakan semua sumber yang ada. 

Menurut Uzer, Usman (2005 : 15), guru profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia 

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan 

terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Seorang 

guru profesional harus memiliki beberapa kompetensi, yaitu kompetensi 

intelektual, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan 

kompetensi spiritual. 

 

2.5 Penjasorkes 

2.5.1 Pengertian Penjasorkes 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada dasarnya adalah proses 

pendidikan melalui aktivitas jasmani dan proses pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani (Adang Suherman, 2000: 23).  

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan pendidikan yang 

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

bentuk aktifitas yang digunakan oleh anak sekolah adalah bentuk gerak olahraga 
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sehingga  kurikulum pendidikan jasmani olahraga kesehatan di sekolah diajarkan 

menurut cabang-cabang olahraga (Soepartono, 2000:1) 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

umum, pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai proses pendidikan melalui 

aktivitas jasmani, permainan, dan atau olahragal. (Soepartono, 2003:14) 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan sebagai bagian pendidikan secara keseluruhan yang 

prosesnya menggunakan aktifitas jasmani atau gerak sebagai alat-alat pendidikan. 

Bertujuan menanamkan sikap dan kebiasaan berhidup sehat dengan 

memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan, baik yang 

diperoleh secara formal melalui program sekolah ataupun pengetahuan dan 

pengalaman yang diperoleh di luar sekolah. Serta mempunyai peran dalam 

pembinaan dan pengembangan individu maupun kelompok dalam pemantapan 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial, serta emosional yang 

selaras dan seimbang. 

2.5.2 Tujuan Penjasorkes 

Secara umum tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam 

empat kategori, yaitu:  

a. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ 

tubuh seseorang (physical fitness). 

b. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

gerak secara efektif, efesien, halus, indah, sempurna (skillful). 
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c. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir 

dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani 

ke dalam lingkunganya sehingga memungkinkanya tumbuh dan 

berkembangnya pengetahuan,sikap, dan tanggung jawab siswa. 

d. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

2.5.3 Guru Penjasorkes 

Guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, dalam arti 

mengembangkan ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai implementasi konsep 

ideal mendidik  (Guru dan Proses Mengajar Belajar, http://katmiati.blog 

spot.com). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah pendidik dan pengajar 

pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan menengah (http://id wikipedia org/wiki/guru). 

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

ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melakanakan program pembelajaran, menilai pembelajaran. 

Tugas yang diemban seorang guru bukanlah hal yang ringan karena sebagian 

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

pendidikan mengajar saat ini akan menentukan kualitas generasi. 

Pengertian guru penjasorkes di sini adalah orang yang memiliki kemampuan 

merancang program pembelajaran dan bertanggung jawab dalam mendidik, 

mengajar, dan membimbing siswa dalam pendidikan jasmani.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan, 

penggunaan metode dalam penelitian harus tepat sasaran dan mengarah pada 

tujuan penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Banyak 

metode yang dapat digunakan dalam penelitian, permasalahannya bukan terletak 

pada baik dan buruknya metode penelitian, melainkan pada ketepatan dalam 

penggunaan metode yang sesuai dengan objek penelitian atau tujuan penelitian. 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi.. Berdasarkan pengertian di atas maka populasi 

dalam penelitian ini adalah Guru Non Penjasorkes SMP dan Sederajat se-

Kecamatan Jekulo. Dalam hal ini maka ada 6 sekolah yaitu 3 SMP negeri dan 3 

MTs swasta di kecamatan Jekulo kabupaten Kudus pada tahun 2008/ 2009, 

dengan jumlah guru non Penjasorkes 181 guru. 

 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana, 2002:6). 

Sedangkan menurut Suharsimi (2006:131) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling yaitu keseluruhan guru non penjasorkes yang 
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ada di SMP dan Sederajat se-Kecamatan Jekulo. Tetapi dalam mengumpulkan 

sampel penulis tidak mendapatkan  semua jawaban responden karena dalam 

penelitian tersebut angket ditinggal dan diambil seminggu berikutnya. Dan pada 

saat pengambilan angket, sebagian guru ada yang kurang berkenan mengisi angket 

karena tidak memiliki waktu luang. Sehingga penulis hanya mendapatkan 162 

responden yang digunakan sebagai sampel penelitian. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:116). Variabel dalam penelitian ini 

adalah persepsi guru non penjasorkes SMP dan Sederajat se-Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus terhadap kinerja guru penjasorkes. 

 

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, 2006:149) 

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. 
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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).  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner 

yang dibagikan kepada guru non bidang studi pendidikan jasmani olahraga 

kesehatan yang mengajar di SMP dan Sederajat se-Kecamatan Jekulo.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel 

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

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

penelitian ini yang didokumentasikan adalah daftar nama sekolah dan jumlah guru 

di SMP dan Sederajat se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Selain itu, sebagai 

bukti peneliti mengambil gambar kegiatan pengembalian kuesioner kepada 

peneliti oleh guru yang ditunjuk oleh sekolah menangani penelitian ini. 

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. 
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3.5.3 Metode Angket 

Angket adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian 

atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga 

calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan 

cepat (Sudjana, 2002:8). 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung tipe 

pilihan, artinya angket disampaikan langsung kepada orang yang dimintai 

informasi tentang dirinya sendiri dengan cara memilih salah satu jawaban yang 

tersedia. Kuesioner atau angket ini digunakan untuk mencari data tentang persepsi 

guru non penjasorkes terhadap kompetensi guru penjasorkes di sekolah. 

 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik data yang dijumlahkan 

dan diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan uraian data yang 

selanjutnya dibuat table untuk proses perhitungan dan visualisasi. 

Analisis yang digunakan untuk pengujian instrumen tes uji coba meliputi 

analisis validitas dan analisis reliabilitas. 

3.6.1 Analisis Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:64). Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinngi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah.  Rumus yang digunakan untuk mencari validasi soal 

adalah rumus korelasi product moment yaitu: 
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Keterangan: 

xyr    = koefisien korelasi antara x dan y. 

N   = banyaknya peserta (guru non Penjas) 

 x    = skor total butir soal 

 y   = skor total 

Hasil perhitungan xyr dikonsultasikan dengan tabel kritis r product moment 

pada tabel dengan taraf signifikan 5%. Jika xyr  > tabelr  maka item soal tersebut 

valid (Arikunto, 2002:146). Dari hasil perhitungan validitas diperoleh nilai xyr = 

0,731 dan nilai tabelr  = 0,361, dengan demikian menunjukkan bahwa angket yang 

diujicobakan rvalid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 

3.6.2 Analisis Reliabilitas 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

digunakan rumus K- R.20 sebagai berikut: 
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Keterangan: 

r11   = reliabilitas tes secara keseluruhan 

 2
1   = jumlah varians butir soal 
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2
1   = varians total 

 n   = banyaknya butir soal 

dengan rumus varians: 

 

 

n
n
x

x 


2

2

2  

Keterangan: 

 x  = skor pada belah awal 

 N = jumlah peserta tes 

Apabila harga 11r dikonsultasikan dengan harga r tabel dengan taraf 

signifikan 5% ternyata lebih besar, berarti instrumen tersebut reliabel (Arikunto, 

2002). 

Hasil uji reliabilitas angket diperoleh harga r11 = 0,918 > rtabel = 0,361 . 

Dengan demikian menunjukkan bahwa angket yang diujicobakan reliable dan 

dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut: 

1. Data dari angket yang didapat berupa data kualitatif. Agar data tersebut 

dapat dianalisis maka haruslah diubah menjadi data kuantitatif (Suharsimi 

Arikunto, 2002:96). 

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

masing-masing variabel / subvariabel. 
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3. Dari hasil perhitungan dalam rumus akan dihasilkan angka dalam bentuk 

prosentase. Adapun rumus untuk analisis deskriptif prosentase (DP) adalah: 

 

Keterangan:  

DP  : skor yang diharapkan 

N  : jumlah skor maksimum 

N : jumlah skor yang diperoleh 

(Sutrisno hadi,1980:164) 

Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian,sehingga 

digunakan analisis presentase. Hasil analisis dipresentasikan dengan tabel 

kriteria diskriptif presentase. Kemudian kalimat yang bersifat kualitatif. 

Langkah-langkah perhitungan : 

a. Menetapkan skor tertinggi. 

b. Menetapkan skor terendah. 

c. Menetapkan prosentae tertinggi : 100% 

%100x
maksimalSkor
maksimalSkor  

100%100
3
3

x % 

d. Menetapkan prosentase terendah : 33,33% 

%100x
maksimalskor
mienimalskor

 

%33,33%100
3
1

x  
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e. Menetapkan rentang presentase : 100% - 33,33% = 66,67% 

f. Menetapkan interval = 66,67% : 3 = 22,22% 

Tabel 3.1 Rentang Presentase 

No Prosentase Kriteria 

1 77,78 % – 100,00 % Baik 

2 55,56 % – 77,77 % Sedang 

3 33,33 % – 55,55 % Kurang 

 
(Mohamad Ali, 1987:184). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Gambaran Persepsi Guru Non Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap kinerja guru Penjasorkes 

berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 13381 dengan 

persentase skor 83,43% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP dan Sederajat Se-
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 

 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 125 77.16% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 36   22,22% 

3 33,33 – 55,55 Kurang 1 0.62% 

Jumlah 162 100 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 

125 guru non Penjasorkes (77,16%) telah memiliki persepsi yang baik terhadap 

kinerja guru Penjasorkes, sedangkan 36 guru non Penjasorkes (22,22%) memiliki 

persepsi sedang, dan hanya 1 guru non Penjasorkes (0,62%) yang mempunyai 

persepsi kurang terhadap kinerja guru Penjasorkes. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap kinerja guru Penjasorkes secara 
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keseluruhan adalah baik. Lebih jelasnya distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes 

Di SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap kinerja 

guru Penjasorkes tersebut dapat disajikan grafis pada diagram berikut ini : 

Gambar 4.1 Deskriptif Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP dan Sederajat Se-
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 

 

 

Gambaran Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 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 kepribadian yang 

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

memperoleh jumlah skor 3508 dengan persentase 90,23% yang masuk dalam 

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

kepribadian sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek Memiliki 
Kepribadian sebagai Pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 140 86,42% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 21 12,96% 

3 33,33 – 55,55 Kurang 1 0,62% 

Jumlah 162 100,00 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 140 guru non Penjasorkes (86,42%) telah 

memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kepribadian sebagai pendidik 

dalam kategori baik, selebihnya yaitu 21 guru non Penjasorkes (12,96%) memiliki 

persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kepribadian sebagai pendidik dalam 

kategori sedang, dan juga ada 1 guru non Penjasorkes (0,62%) yang memiliki 

persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kepribadian sebagai pendidik dalam 

kategori kurang. 

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 : 

Gambar 4.2 Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek Memiliki Kepribadian 
Sebagai Pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 
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4.1.2. Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kepribadian 

Sebagai Pendidik 

Ditinjau dari persepsi guru tiap indikator aspek Memiliki kepribadian 

sebagai pendidik yang terdiri dari memiliki kepribadian mantap dan stabil, 

memiliki kepribadian dewasa, memiliki kepribadian arif, memiliki kepribadian 

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

hasil seperti tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Deskriptif Persepsi Guru Non Penjasorkes Pada Setiap Indikator Aspek 
Memiliki Kepribadian Sebagai Pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Memiliki kepribadian mantap 

dan stabil 

Memiliki kepribadian dawasa 

Memiliki kepribadian arif 

Memiliki kepribadian yang 

berwibawa 

Memiliki akhlak mulia dan 

dapat menjadi teladan 

864 

 

1371 

400 

422 

 

451 

88,89 

 

94,03 

82,3 

86,83 

 

92,8 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Baik 

 
Sumber : Data hasil penelitian 2009 

 Lebih jelasnya hasil persepsi guru non Penjasorkes pada setiap indikator 

aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik dapat disajikan secara grafis pada 

diagram batang berikut: 
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Gambar 4.3 Persepsi Guru Non Penjasorkes Pada Setiap Indikator Aspek 
Memiliki Kepribadian Sebagai Pendidik 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 akhlak mulia dan dapat menjadi teladan 

 
Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru non Penjasorkes pada 

indikator aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik yang dilaksanakan guru 

Penjasorkes secara umum dalam kategori baik. 

4.1.3. 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 3148 dengan persentase 80,97%  yang 

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

memiliki kompetensi pedagogik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.4. Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes Pada Aspek Memiliki 
Kompetensi Pedagogik dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1. 77,78− 100,00 Baik 109 67,28 

2. 55,56 – 77,77 Sedang 46 28,40 

3. 33,33 – 55,55 Kurang 7 4,32 

Jumlah 162 100,00 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 109 guru non Penjasorkes (67,28%) telah 

memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi Pedagogik yang 

baik, selebihnya yaitu 46 guru non Penjasorkes (28,40%) memiliki persepsi bahwa 

guru Penjasorkes memiliki kompetensi Pedagogik dalam kategori sedang, dan 

juga ada 7 guru non Penjasorkes (4,32%) yang memiliki persepsi bahwa guru 

Penjasorkes memiliki kompetensi Pedagogik dalam kategori kurang.  

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 

Gambar 4.4 Persepsi Guru Non Penjasorkes Pada Aspek Memiliki Kompetensi 
Pedagogik dari Kinerja Guru Penjasorkes 
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4.1.4. Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi 

Paedagogik 

 Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki kompetensi 

pedagogik yang terdiri dari: memahami peserta didik, merancang pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta 

didik diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Deskriptif Persepsi Guru Non Penjasorkes Pada Setiap Indikator Aspek 
Memiliki Kompetensi Pedagogik dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Memahami peserta didik 

Merancang pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran 

Evaluasi hasil belajar 

Mengembangkan peserta didik 

1159 

376 

340 

402 

871 

79,49 

77,37 

69,96 

82,72 

89,61 

Baik 

Baik 

Sedang 

Baik 

Baik 

Sumber: Data hasil penelitian 2009 

 Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut: 

Gambar 4.5 Persepsi Guru Non Penjasorkes Pada Setiap Indikator Aspek 
Memiliki Kompetensi Pedagogik 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 siswa 

 
Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi paedagogik yang dilaksanakan guru Penjasorkes secara 

umum telah baik. 

4.1.5. Memiliki Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 

Ditinjau dari aspek kompetensi professional sebagai pendidik yang 

mengkaji tentang apakah guru Penjasorkes menguasai bidang studi secara luas 

dan mendalam diperoleh jumlah skor 4325 dengan persentase 80,90% 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 Non Penjasorkes pada Aspek Memiliki 
Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 

 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1. 

2. 

3. 

77,77 – 100,00 

55,55 – 77,77 

33,33 – 55,55 

Baik 

Sedang 

Kurang 

103 

54 

5 

63,58 

33,33 

3,09 

Jumlah 162 100,00 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 103 guru non Penjasorkes (63,58%) 

telah memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi Profesional 

sebagai pendidik yang baik, selebihnya yaitu 54 guru non Penjasorkes (33,33%) 
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memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi Profesional 

sebagai pendidik dalam kategori sedang, dan juga ada 5 guru non Penjasorkes 

(3,09%) yang memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi 

Profesional sebagai pendidik dalam kategori kurang. 

Lebih Jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini: 

Gambar 4.6 Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek Memiliki Kompetensi 
Profesional Sebagai Pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 

 

4.1.6. Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi   

Profesional Sebagai Pendidik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki professional 

sebagai pendidik yang berupa penguasaan dalam  hal  Menguasai bidang studi 

secara luas dan mendalam diperoleh hasil seperti tabel berikut: 
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Tabel 4.7 Deskriptif Persepsi Guru Non Penjasorkes Pada Indikator Aspek 
Memiliki Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik dari Kinerja Guru 

Penjasorkes 
 

No Indikator Skor Persentase (%) Kriteria 

1 Menguasai bidang studi secara luas dan 

mendalam 

4325 80.90 Baik 

 
Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 

Gambar 4.7 Persepsi Guru Non Penjasorkes Pada Indikator Aspek Memiliki 
Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 

 

Gambar di atas menujukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik yang dilaksanakan guru 

Penjasorkes dalam hal ini mampu menguasai bidang studi secara luas dan 

mendalam telah baik. 
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4.1.7. Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Aspek ini terdiri dari: berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara 

efektif diperoleh jumlah skor 2400 dengan persentase 82,30% 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 Non Penjasorkes Pada Aspek Memiliki 
Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 
No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,77 – 100,00 Baik 126 77,78 

2 55,55 – 77,77 Sedang   36 22,22 

3 33,33 – 55.55 Kurang 0 0 

Jumlah 162 100,00 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 126 guru non Penjasorkes (77,78%) 

telah memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi Sosial 

sebagai pendidik yang baik, selebihnya yaitu 36 guru non Penjasorkes (22,22%) 

memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi Sosial sebagai 

pendidik dalam kategori sedang, dan tidak ada guru non Penjasorkes (0%) yang 

memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi Sosial sebagai 

pendidik dalam kategori kurang. 

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 : 



50 
 

 

Gambar 4.8 Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek Memiliki Kompetensi 
Sosial Sebagai Pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 
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4.1.8. 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 Non Penjasorkes Pada Setiap Indikator Aspek 
Memiliki Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 
No Indikator Skor Prosentase % Kriteria 

1. 

2. 

Berkomunikasi secara efektif 

Bergaul secara efektif 

1310 

1090 

89,85 

74,76 

Baik 

Sedang 

 
Sunber : Data hasil penelitian 2009 

Lebih jelasnya hasil persepsi guru non penjasorkes pada setiap indikator 

aspek memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik dari kinerja guru penjasorkes 

dapat disajikan secara grafis pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.9 Persepsi Guru Non Penjasorkes Pada Setiap Indikator Aspek 
Memiliki Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 
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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 89,85% dari aspek berkomunikasi secara efektif, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa persepsi guru Non Penjasorkes pada aspek berkomunikasi 

secara efektif baik, sedangkan 74,76% guru memiliki persepsi terhadap aspek 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik dalam hal ini pada aspek bergaul 

secara efektif dan ini masuk kategori baik. 

Gambaran persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes tingkat SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

tahun 2008/2009 dari masing-masing bidang studi dapat disajikan sebagai berikut: 

1) Guru Bidang Studi Seni 

Gambaran persepsi guru bidang studi Seni di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap kinerja guru 

Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 262 dengan 

persentase skor 88.22% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 



52 
 

 

Tabel 4.10 Distribusi Persepsi Guru Bidang Studi Seni 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 3 100% 

2 55,56 – 77,77 Sedang - - 

3 33,33 – 55,55 Kurang - - 

Jumlah 3 100 % 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 3 

guru bidang studi Seni (100%) telah memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja 

guru Penjasorkes, tidak ada (0%) yang memiliki persepsi sedang, dan tidak ada 

juga (0%) yang mempunyai persepsi kurang terhadap kinerja guru Penjasorkes. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru bidang studi Seni terhadap 

kinerja guru Penjasorkes secara keseluruhan adalah baik. Lebih jelasnya dapat 

disajikan grafis pada diagram berikut ini : 

Gambar 4.10 Persepsi Guru Bidang Studi Seni 
 

 
 

2) Guru Bidang Studi PKN 

Gambaran persepsi guru bidang studi PKN di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap kinerja guru 

Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 454 dengan 
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persentase skor 91.72% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 Distribusi Persepsi Guru Bidang Studi PKN 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 5 100% 

2 55,56 – 77,77 Sedang - - 

3 33,33 – 55,55 Kurang - - 

Jumlah 5 100 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 5 

guru bidang studi PKN (100%) telah memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja 

guru Penjasorkes, tidak ada (0%) yang memiliki persepsi sedang, dan tidak ada 

juga (0%) yang mempunyai persepsi kurang terhadap kinerja guru Penjasorkes. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru bidang studi PKN terhadap 

kinerja guru Penjasorkes secara keseluruhan adalah baik. Lebih jelasnya dapat 

disajikan grafis pada diagram berikut ini : 

Gambar 4.11 Persepsi Guru Bidang Studi PKN 

 

3) Guru Bidang Studi BK 

Gambaran persepsi guru bidang studi BK di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap kinerja guru 
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Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 487 dengan 

persentase skor 81.99% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi Persepsi Guru Bidang Studi BK 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 3 50% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 3 50% 

3 33,33 – 55,55 Kurang - - 

Jumlah 6 100 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 3 

guru bidang studi BK (50%) telah memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja 

guru Penjasorkes, sedangkan 3 lainnya (50%) memiliki persepsi sedang, dan tidak 

ada (0%) yang mempunyai persepsi kurang terhadap kinerja guru Penjasorkes. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru bidang studi BK terhadap 

kinerja guru Penjasorkes secara keseluruhan adalah baik. Lebih jelasnya dapat 

disajikan grafis pada diagram berikut ini: 

 Gambar 4.12 Persepsi Guru Bidang Studi BK 
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4) Guru Bidang Studi IPS 

Gambaran persepsi guru bidang studi IPS di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap kinerja guru 

Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 788 dengan 

persentase skor 88,44% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 Distribusi Persepsi Guru Bidang Studi IPS 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 9 100% 

2 55,56 – 77,77 Sedang - - 

3 33,33 – 55,55 Kurang - - 

Jumlah 9 100 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 9 

guru bidang studi IPS (100%) telah memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja 

guru Penjasorkes, tidak ada (0%) yang memiliki persepsi sedang, dan tidak ada 

juga (0%) yang mempunyai persepsi kurang terhadap kinerja guru Penjasorkes. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru bidang studi IPS terhadap 

kinerja guru Penjasorkes secara keseluruhan adalah baik. Lebih jelasnya dapat 

disajikan grafis pada diagram berikut ini : 

Gambar 4.13 Persepsi Guru Bidang Studi IPS 

 



56 
 

 

5) Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia 

Gambaran persepsi guru bidang studi Bahasa Indonesia di SMP dan 

Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap 

kinerja guru Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor 

sebesar 772 dengan persentase skor 88,64% dan termasuk kategori baik. Ditinjau 

dari pernyataan masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.14 Distribusi Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 8 88,89% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 1 11,11% 

3 33,33 – 55,55 Kurang - - 

Jumlah 9 100 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 8 

guru bidang studi Bahasa Indonesia (88,89%) telah memiliki persepsi yang baik 

terhadap kinerja guru Penjasorkes, sedangkan 1 sisanya (11,11%) mempunyai 

persepsi sedang dan tidak ada (0%) yang mempunyai persepsi kurang terhadap 

kinerja guru Penjasorkes. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru 

bidang studi Bahasa Indonesia terhadap kinerja guru Penjasorkes secara 

keseluruhan adalah baik. Lebih jelasnya dapat disajikan grafis pada diagram 

berikut ini: 
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Gambar 4.14 Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia 

 

6) Guru Bidang Studi Bahasa Inggris 

Gambaran persepsi guru bidang studi Bahasa Inggris di SMP dan Sederajat 

Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap kinerja guru 

Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 640 dengan 

persentase skor 80.81% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 Distribusi Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Inggris 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 7 87,5% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 1 12,5% 

3 33,33 – 55,55 Kurang - - 

Jumlah 8 100 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 7 

guru bidang studi Bahasa Inggris (87,5%) telah memiliki persepsi yang baik 

terhadap kinerja guru Penjasorkes, sedangkan 1 sisanya (12,5%) mempunyai 

persepsi sedang dan tidak ada (0%) yang mempunyai persepsi kurang terhadap 

kinerja guru Penjasorkes. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru 
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bidang studi Bahasa Inggris terhadap kinerja guru Penjasorkes secara keseluruhan 

adalah baik. Lebih jelasnya dapat disajikan grafis pada diagram berikut ini: 

Gambar 4.15 Persepsi Guru Bidang Studi Bahasa Inggris 

 

7) Guru Bidang Studi IPA 

Gambaran persepsi guru bidang studi IPA di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap kinerja guru 

Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 740 dengan 

persentase skor 83.05% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 Distribusi Persepsi Guru Bidang Studi IPA 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 7 77,78% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 2 22,22% 

3 33,33 – 55,55 Kurang - - 

Jumlah 9 100 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 7 

guru bidang studi IPA (77,78%) telah memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja 

guru Penjasorkes, sedangkan 2 sisanya (22,22%) mempunyai persepsi sedang dan 

tidak ada (0%) yang mempunyai persepsi kurang terhadap kinerja guru 
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Penjasorkes. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru bidang studi 

IPA terhadap kinerja guru Penjasorkes secara keseluruhan adalah baik. Lebih 

jelasnya dapat disajikan grafis pada diagram berikut ini: 

Gambar 4.16 Persepsi Guru Bidang Studi IPA 

 

8) Guru Bidang Studi Agama 

Gambaran persepsi guru bidang studi Agama di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap kinerja guru 

Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 302 dengan 

persentase skor 76.26% dan termasuk kategori sedang. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 Distribusi Persepsi Guru Bidang Studi Agama 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 2 50% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 2 50% 

3 33,33 – 55,55 Kurang - - 

Jumlah 4 100 % 
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 2 

guru bidang studi Agama (50%) telah memiliki persepsi yang baik terhadap 

kinerja guru Penjasorkes, sedangkan 2 lainnya (50%) mempunyai persepsi sedang 

dan tidak ada (0%) yang mempunyai persepsi kurang terhadap kinerja guru 

Penjasorkes. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru bidang studi 

Agama terhadap kinerja guru Penjasorkes secara keseluruhan adalah baik. Lebih 

jelasnya dapat disajikan grafis pada diagram berikut ini: 

Gambar 4.17 Persepsi Guru Bidang Studi Agama 

 

9) Guru Bidang Studi Matematika 

Gambaran persepsi guru bidang studi Matematika di SMP dan Sederajat 

Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap kinerja guru 

Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 540 dengan 

persentase skor 77.92% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 Distribusi Persepsi Guru Bidang Studi Matematika 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 4 57,14% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 3 42,86% 
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3 33,33 – 55,55 Kurang - - 

Jumlah 7 100 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 4 

guru bidang studi Matematika (57,14%) telah memiliki persepsi yang baik 

terhadap kinerja guru Penjasorkes, sedangkan 3 lainnya (42,86%) mempunyai 

persepsi sedang dan tidak ada (0%) yang mempunyai persepsi kurang terhadap 

kinerja guru Penjasorkes. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru 

bidang studi Matematika terhadap kinerja guru Penjasorkes secara keseluruhan 

adalah baik. Lebih jelasnya dapat disajikan grafis pada diagram berikut ini: 

Gambar 4.18 Persepsi Guru Bidang Studi Matematika 

 

10) Guru Dengan Identitas Dirahasiakan 

Gambaran persepsi guru Dengan Identitas Dirahasiakan di SMP dan 

Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2008/2009 terhadap 

kinerja guru Penjasorkes berdasarkan data penelitian diperoleh jumlah skor 

sebesar 8396 dengan persentase skor 83.14% dan termasuk kategori baik. Ditinjau 

dari pernyataan masing-masing guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.19 Distribusi Persepsi Guru Dengan Identitas Dirahasiakan 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 77 75,49% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 24 23,53% 

3 33,33 – 55,55 Kurang 1 0,98% 

Jumlah 102 100 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 77 

guru Dengan Identitas Dirahasiakan (75,49%) telah memiliki persepsi yang baik 

terhadap kinerja guru Penjasorkes, sedangkan 24 lainnya (23,53%) mempunyai 

persepsi sedang dan 1 sisanya (0,98%) mempunyai persepsi kurang terhadap 

kinerja guru Penjasorkes. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru 

Dengan Identitas Dirahasiakan terhadap kinerja guru Penjasorkes secara 

keseluruhan adalah baik. Lebih jelasnya dapat disajikan grafis pada diagram 

berikut ini: 

Gambar 4.19 Persepsi Guru Dengan Identitas Dirahasiakan 

 

4.2 Pembahasan 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan salah satu mata 

pelajaran di sekolah yang lebih banyak mengutamakan aktivitas jasmaniah. Mata 
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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, 

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 dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus termasuk 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 

(90,23%). Kedua, persepsi guru non Penjasorkes pada kreteria memiliki 

kompetensi pedagogik telah masuk dalam kategori baik (80,97%). Ketiga, 

persepsi guru Non Penjasorkes pada kriteria memiliki kompetensi professional 

sebagai pendidik telah masuk dalam kategori baik (80,90%) dan keempat, 

persepsi guru Non Penjasorkes pada kriteria memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik juga telah masuk kategori baik (82,30%) jadi dengan ini kinerja guru 

Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

termasuk dalam kategori baik (83,43%). 

Persepsi adalah suatu tanggapan terhadap suatu keyakinan yang ditangkap 

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

yang kemudian akan membentuk suatu konsep diri dalam menyatakan keinginan 

yang kemudian akan  terefleksi melalui sikap dan perilaku terhadap sesuatu obyek 

tersebut. 
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Hasil dari penelitian mengenai persepsi guru Non Penjasorkes terhadap 

kinerja guru Penjasorkes di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang telah 

memperlihatkan hasil yang baik menunjukkan bahwa guru-guru Penjasorkes di 

SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tersebut telah mampu 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sebagai pendidik. Berikut 

ini adalah rincian yang meliputi aspek obyek, reseptor dan perhatian. 

1. Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

Persepsi setiap individu terhadap suatu obyek tertentu pada dasarnya 

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

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

Hasil penelitian tentang Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja 

Guru Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

menunjukkan bahwa persepsi guru Non Penjasorkes terhadap aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat 

bahwa sebanyak 86,42% responden atau sebagian besar guru non Penjasorkes di 

SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo kabupaten Kudus telah mempunyai 

persepsi baik terhadap kinerja guru Penjasorkes. Selebihnya 12,96% guru 

memiliki persepsi terhadap kinerja guru Penjasorkes dengan kategori sedang dan 

0,62% guru yang memiliki persepsi terhadap kinerja guru Penjasorkes dengan 

kategori kurang. 

Ditinjau dari persepsi guru Non Penjasorkes tiap indikator pada aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik dapat dijelaskan dengan persentase 

sebagai berikut: Indikator pertama adalah memiliki kepribadian mantap dan 



65 
 

 

stabil 88,89%, indikator kedua adalah memiliki kepribadian kedewasaan 

94,03%, indikator ketiga adalah memiliki kepribadian arif 82,3%, indikator 

keempat adalah memiliki kepribadian yang berwibawa 86,83%, indikator kelima 

adalah memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan 92,8%. 

Melihat hasil penelitian tiap indikator aspek memiliki kepribadian sebagai 

pendidik, persentase tertinggi adalah pada memiliki kepribadian kedewasaan. 

Hal ini berarti kepribadian kedewasaan yang dimiliki oleh seorang guru 

khususnya guru Penjasorkes sangat berperan penting dalam proses belajar 

mengajar. Sedangkan persentase terendah adalah pada indikator memiliki 

kepribadian arif.  

 Pada dasarnya, persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 

Penjasorkes yang telah baik tidak luput dari kemampuan guru Penjasorkes 

tersebut dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemampuan 

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

dengan baik. 

Adanya persepsi yang sedang dan kurang terhadap kinerja guru Penjasorkes 

juga tidak bisa dianggap remeh walaupun prosentasenya kecil. Hal ini 

seharusnya bisa dijadikan sebagai suatu motivasi dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai guru Penjasorkes agar dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi dan 

lebih profesional. 

2. Memiliki kompetensi pedagogik 

Penguasaan bidang studi secara luas dan mendalam merupakan salah satu 

hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pengajar (dalam hal ini guru 
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Penjasorkes). Seorang guru yang profesional harus dapat menjalankan tugasnya 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan tanggung jawab yang diberikan. 

Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP 

dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus juga dapat ditimbulkan 

dari hasil kerja yang dapat diberikan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

secara umum baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran 

Penjasorkes maupun dalam menunjang keberhasilan pembelajaran pada 

pembelajaran/ tugas lain yang diperbantukan/ ditugaskan kepadaanya. 

Hasil penelitian tentang persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 

Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek memiliki kompetensi pedagogik yang 

terdiri dari: memahami peserta didik yang masuk dalam kategori baik dengan 

persentase 79,49%, merancang pembelajaran yang masuk dalam kategori sedang 

dengan persentase 77,37%, melaksanakan pembelajaran yang juga masuk dalam 

kategori sedang dengan persentase 69,96%, evaluasi hasil belajar masuk dalam 

kategori baik dengan persentase 82,72% dan mengembangkan peserta didik 

masuk dalam kategori baik dengan persentase 89,61%. 

Sebagian besar responden dalam aspek memiliki kompetensi pedagogik 

berpersepsi baik terhadap kinerja guru Penjasorkes. Hal ini dibuktikan dengan 

persentase 67,28% responden yang berpersepsi baik terhadap kinerja guru 

Penjasorkes, sejumlah 28,40% berpersepsi sedang dan 4,32% responden yang 

berpersepsi kurang. 

Ditinjau dari hasil yang menunjukkan persentase 4,32% yang masuk dalam 

kategori kurang hal ini disebabkan karena di SMP dan Sederajat kecamatan 

Jekulo ada pula guru Penjasorkes yang bigraunnya tidak berasal dari Pendidikan 
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Keolahragaan, melainkan dari bigraun bidang studi lain yang diperbantukan 

untuk mengajar Penjasorkes, sehingga dimungkinkan mereka memang tidak 

kompeten dibidangnya. Terutama dalam memahami peserta didik, 

merencanakan  pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

3. Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 

Ditinjau dari persepsi guru Non Penjasorkes pada indikator aspek memiliki 

kompetensi profesional sebagai pendidik yaitu menguasai bidang studi secara 

luas dan mendalam di dapat persentase 80,90% dan masuk dalam kategori baik. 

Hal itu berarti bahwa masih ada 19,10% persepsi guru Non Penjasorkes yang 

menyebutkan masih ada yang belum menguasai bidang studi secara luas dan 

mendalam. Karena memang di SMP dan Sederajat kecamatan Jekulo ada pula 

guru Penjasorkes yang bigraunnya tidak berasal dari Pendidikan Keolahragaan, 

melainkan dari bigraun bidang studi lain yang diperbantukan untuk mengajar 

Penjasorkes, jelas mereka tidak dapat fokus konsentrasi pada bidang studi 

Penjasorkes saja, melainkan harus membagi waktunya untuk dua atau lebih 

bidang studi lainnya, sehingga kecil kemungkinan mereka dapat menguasai 

bidang studi secara luas dan mendalam. 

Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes pada 

aspek memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik telah masuk dalam 

kategori baik dengan persentase 80,90%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru Non Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus berpersepsi baik. 

4. Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap aspek memiliki kompetensi sosial 

sebagai pendidik di dapat persentase 77,78% yang masuk dalam kategori baik. 
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Hasil di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non Penjasorkes di SMP 

dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mempunyai persepsi baik 

terhadap aspek memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik bagi guru 

Penjasorkes. Hal itu berarti bahwa masih ada 22,22% persepsi guru Non 

Penjasorkes yang berpendapat sedang, sehingga guru Penjasorkes lebih berbenah 

diri sehingga dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi dan lebih peka 

terhadap kondisi sosial sekitarnya, terutama dalam berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif. Persentase tiap indikator yaitu berkomunikasi secara efektif 

dengan persentase 89,85% masuk dalam kategori baik dan bergaul secara efektif 

dengan persentase 74,76% masuk dalam kategori sedang. 

Adanya persepsi guru Non Penjasorkes di SMP dan Sederajat Se-

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang telah baik, ditunjukkan dari persepsi 

guru pada aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik, memiliki kompetensi 

pedagogik, memiliki kompetensi profesinal sebagai pendidik, memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik, tentunya akan berdampak terhadap 

peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan kepercayaan guru-guru mata 

pelajran lain di SMP dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada 

kemampuan guru Penjasorkes dalam  melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru 

pengampu mata pelajaran Penjasorkes. 

Jadi rumor-rumor negatif yang beredar di masyarakat tentang guru 

Penjasorkes yang dianggap memiliki sifat dan prilaku kasar, citra dan nama baik 

baik yang dipandang sebelah mata, serta kurngnya kompetensi dan 

keprofesionalan di mata guru non Penjasorkes selama ini hanyalah isu dan tidak 

terbukti kebenarannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

Persepsi guru Non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP 

dan Sederajat Se-Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah masuk dalam kategori 

baik. Hasil tersebut dapat dilihat dari persepsi guru terhadap aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik, memiliki kompetensi pedagogik guru Penjasorkes, 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik dan memiliki kompetensi 

sosial sebagai pendidik yang kalau dirata-rata sudah masuk dalam kategori baik 

yaitu 83,43%. Yang secara tidak langsung menepis anggapan adanya stigma 

negatif yang selama ini membebani profesi guru Penjasorkes. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pada semua aspek kinerja guru 

penjasorkes menyatakan baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

guru penjasorkes penulis menyarankan: 

a. Janganlah bertinggi hati dan sombong atas apa yang diperbuat selama ini, 

sehingga timbul rasa malas dan enggan berfikir lagi untuk berinovasi dalam 

pengembangan model pembelajaran dan variasi permainan dalam mata 

pelajaran Penjasorkes. 
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b. Untuk seluruh guru penjasorkes agar mempertahankan bahkan lebih 

meningkatkan mutu pelaksanaan penjasorkes tingkat SMP dan Sederajat di 

Kecamatan Jekulo Tahun 2009, maka guru-guru harus lebih kreatif dalam 

menciptakan metode model pembelajaran sesuai kurikulum yang ada. 

c. Untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran penjasorkes perlu adanya 

penguasaan materi yang baik dari guru penjasorkes sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan awal yang 

diharapkan. 

d. Untuk lebih meningkatkan kompetensi diri bagi guru penjasorkes baik dari 

segi kepribadian, paedagogik, profesionalisme dan segi sosial hendaknya 

lebih meningkatkan kinerja yang disertai dengan kepribadian unggul. 

Gunakannlah hasil persepsi guru non penjasorkes yang kurang baik sebagai 

pemicu semangat untuk lebih aktif, disiplin dan kreatif dalam menjalankan 

tugas sekolah umumnya dan tugas mengajar Penjasorkes khususnya. 
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