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SARI 
 

Bayun Koriyanti. 2009. Survai Persepsi Guru Non Penjas terhadap 
Kinerja Guru Penjas Di SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten 
Kudus Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Skripsi ini berjudul “Survai Persepsi Guru Non Penjas terhadap Kinerja 
Guru Penjas Di SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 
Pelajaran 2008/2009. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP sederajat 
Sekecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2008/2009. 

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana 
Persepsi Guru Non Penjas Terhadap Kinerja Guru Penjas Di SMP Sederajat 
SeKecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif prosentase metode 
pengumpulan data menggunakan angket untuk memperoleh informasi persepsi 
guru non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP sederajat sekecamatan 
undaan kabupaten kudus. Populasi dalam penelitian ini adalah guru non penjas 
yang berjumlah 150 guru dan 5 sekolahan di SMP sederajat Se-kecamatan undaan 
Kabupaten Kudus. Pengambilan sampel menggunakan tehnik purposife sampling, 
Purposif sampling adalah pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti 
sendiri dengan kriteria dan bertujuan mewakili. Dan dengan kriteria guru non 
penjas dengan perincian sampel yang diambil yaitu tiap sekolah diambil 16 orang 
guru non penjas. Pengambilan sampel menggunakan tehnik purposife sampling 
karena peneliti mempunyai beberapa alasan yaitu guru ada yang tidak berminat 
mengisi kuisioner, guru yang terlalu sibuk dengan pekerjaanya, guru yang 
mempuyai rasa sungkan terhadap guru yang diteliti, guru yang mempunyai 
kepentingan sendiri akibatnya guru tidak bisa mengerjakan kuisioner 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru non penjas terhadap 
kinerja guru penjas di SMP sederajat sekecamatan undaan kabupaten kudus 
sebanyak 95,00% dalam kategori baik dengan sejumlah keseluruhan sebanyak 76 
orang. Hasil ini di sebabkan guru memiliki kualifikasi kompetesi yang baik 
antaranya meliputi kepribadian yang memiliki kriteria baik 98,75% dengan 
jumlah keseluruhan sebanyak 79 orang, kompetisi pedagogik yang memiliki 
kriteria baik 88,75% dengan jumlah keseluruhan sebanyak 71 orang, kompetisi 
profesional yang memenuhi kriteria baik 85,00% dengan jumlah keseluruhan 
sebanyak 68 orang kompetisi sosial yang memenuhi kriteria baik 8 1,25% dengan 
jumlah keseluruhan sebanyak 65 orang dapat di simpulkan bahwa persepsi guru 
non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP sederajat sekecamatan undaan 
kabupaten kudus menunjukan kriteria baik. 

Peneliti menyarankan untuk lebih meningkatkan mutu pelaksanaan proses 
penjas di SMP Negeri maupun MTS (swasta) sekecamatan undaaan kabupaten 
kudus, maka sebagai pendidik dalam hal kepribadian guru harus mantap, stabil 
dan dapat menjadi teladan. Dan guru sebagai pendidik dalam hal pedagogik harus 
mampu memahami pesrta didik dan dapat merancang ataupun melaksanakan 
pembelajaran. Dalam keprofesionalan sebagai pendidik guru harus dapat 
menguasai bidang studi secara luas dan mendalam. Begitu juga guru dalam sosial 
sebagai pendidik harus dapat berkomunikasi secara efektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan mahluk monodualisme yang artinya manusia 

merupakan kesatuan  jiwa dan raga. Sedang yang melakukan olahraga adalah 

manusianya. Dengan demikian maka raga akan mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap olahraga, demikian pula jiwa akan mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap olahraga ( Heru Suranto,1993:35) 

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang dalam kehidupannya. 

Pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang bersifat kualitatif juga 

merupakan hasil dari proses pendidikan, Pendidikan akan menghasilkan manusia 

yang menghargai harkat dan martabatnya sendiri. Pendidikan bermaksud 

mengembangkan segala potensi yang di miliki oleh individu yang secara alami 

sudah dia miliki. Potensi yang ada pada individu tersebut apabila tidak 

dikembangkan menjadi sumber daya yang terpendam tanpa dapat kita lihat dan 

rasakan hasilnya. Untuk untuk itu perlu adanya pengembangan dalam berbagai 

hal antara lain: konsep, prinsip, kreatifitas, tanggung jawab, dan ketrampilan. 

Tiap individu memiliki keunikan dan karakter yang tidak sama satu sama lain, 

tiap individu memiliki keinginan untuk berintiraksi dengan lingkungannya. 

Obyek sosial dalam hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan individu. 

Melalui pendidikan dapat dikembangkan suatu keadaan yang seimbang serta 

perkembangan aspek individual dan aspek sosial. 

1 
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Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pencapaian kinerja 

guru secara optimal diantaranya adalah motivasi,persepsi dan fasilitas. Motivasi 

merupakan suatu bentuk dorongan yang membuat seseorang untuk melakukan 

sesuatu dalam mencapai tujuan yang di kehendaki atau untuk mendapat kepuasan 

dirinya. Selain motivasi faktor lain mempengaruhi kinerja guru pendidikan 

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

pengamatan dan penangkapan mengenal obyek-obyek dan fakta-fakta melalui 

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

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

diharapkan guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam pembelajaran. Selain dua 

faktor diatas, fasilitas sangat berperan dalam tujuan proses pembelajaran, dengan 

adanya fasilitas yang memadai maka seorang guru akan lebih mudah dalam 

melakukan proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 

juga akan berjalan dengan lancar. Persepsi merupakan salah satu peran yang 

penting dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja guru. 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah. Karena semua itu pendidikan berlangsung seumur hidup dan 

dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. 

Pendidikan juga menjangkau luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat 

kemasyarakatan, latihan keterampilan dan pemberantas buta huruf dengan 

mendayagunakan fasilitas yang ada. 

Sehubungan dengan itu maka untuk mencapai realisasi dan tujuan 

pendidikan nasional perlu adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat termasuk 
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guru. Peran guru menjadi penentu kualitas bangsa dan sebagai tenaga 

professional kependidikan yang dimiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam 

berhasil atau tidaknya program pendidikan tergantung dari kinerja guru itu 

sendiri. 

Sampai saat ini dunia pendidikan di Indonesia dalam perkembangannya 

masih banyak hambatan dan masalah yang menyababkan rendahnya mutu dan 

kualitas pendidikan dari setiap jenjang dan suatu pendidikan,khususnya 

pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 

Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus, mulai dari 

berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum 

secara periodic, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan 

peningkatan mutu manajemen sekolah. 

Di Kabupaten Kudus khususnya di Kecamatan Undaan ada 2 Sekolah 

Menengah Pertama Negeri, yakni SMP N 1 Undaan dan SMP N 2 Undaan. Di 

SMP Negeri ini menjadi sekolah favorit bagi para siswa-siswi dan para wali 

murid yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan yang selanjutnya. Guru-guru 

yang mengajar pada SMP rata-rata sudah mencapai gelar sarjana sehingga 

mereka memiliki kompetensi dan pengalaman dibidangnya sehingga melalui 

pendidikan dapat mencerdaskan bangsa. Adapun masyarakat Undaan khususnya 

di Kecamatan Undaan merupakan masyarakat yang memperhatikan 

perkembangan dan mutu serta kualitas pendidikan. Untuk itu lembaga pendidikan 

khususnya SMP di tuntut agar selalu meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan. 
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Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diharapkan dapat 

menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, sebab sekarang ini banyak 

asumsi dan pandangan masyarakat yang mengeluhkan kualitas dan kinerja guru 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dalam menjalankan tugas pokoknya di 

sekolah. Berdasarkan hasil ( angket ,17-18 Desember 2008) dengan nara sumber 

guru SMP Negeri 1 Undaan dan SMP Negeri 2 Undaan mengatakan “Kinerja 

Guru Penjas menurut Persepsi Guru Non Penjas menilai bahwa kinerjanya menilai 

baik.”. Dan di lingkungan sekolah lainya yang ada di MTS khususnya siswa-siswi 

baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang sudah menjadi alumnus, 

di temukan informasi dimana proses kegiatan belajar mengajar materi Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan dinilai masih minim karena dalam 

pelaksanaannya masih ada guru yang menggunakan metode konvensional dalam 

pembelajaran sehingga siswa-siswi mudah cepat bosan dan jenuh karena monoton 

tidak ada perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini siswa-siswi menjadi kurang 

tertarik untuk mendapatkan materi yang diberikan, akibatnya banyak siswa-siswi 

yang malas untuk mengikuti aktifitas dan proses pembelajaran sehingga mereka 

tidak mampu menerima materi dengan baik dan menguasai materi yang diberikan. 

Di sisi lain Pendidikan Jasmani menjadi pelajaran yang favorit dan guru 

Pendidikan Jasmani menjadi idola bagi siswa-siswi di sekolah, karena Pendidikan 

Jasmani dapat dijadikan ajang kreasi dan prestasi karena dapat menghilangkan 

rasa kejenuhan, kebosanan dan strees setelah mengikuti aktivitas kegiatan belajar 

mengajar (wawancara: 17 Desember 2008). Upaya meningkatkan kualitas 
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pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Undaan dihadapkan pada 

permasalahan sebagai berikut: 

Masih dipertanyakan keprofesional guru Pendidikan Jasmani dalam 

melaksanakan tugas mengajar. Sebab guru sangat berperan dalam mencapai 

belajar siswa, dalam pencapaian hasil belajar terdapat beberapa faktor meliputi 

kemampuan belajar, cara mengajar, metode mengajar. 

Agus S. Suryobroto (2000:71) mengatakan bahwa guru pendidikan jasmani 

yang baik dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani harus: 

a. Menyiapkan diri dalam hal fisik dan mental. 

b. Menyiapkan materi pelajaran sesuai GBPP dan membuat satuan pelajaran. 

c. Menyiapkan alat, perkakas, dan failitas agar terhindar dari bahaya dan 

kecelakaan. 

d. Mengatur formasi siswa sesuai dengan tujuan, materi, sarana, dan prasarana, 

metode dan jumlah siswa. 

e. Mengoreksi siswa secara individual dan klasikal. 

f. Mengevaluasi secara formatif dan sumatif. 

Kedudukan guru sebagai pelaksanaan proses belajar mengajar, juga harus 

mengetahui dan menerapkan program pengajaran dan harus disiplin dalam 

melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan pembuatan program tahunan 

(PROPTA), program semester (PROMES), Silabus dan rencana pelaksanaan 

pengajaran (RPP). 

Dalam penelitian ini guru mata pelajaran adalah obyek penelitian, karena 

guru mata pelajaran adalah rekan kerja guru pendidikan jasmani olahraga dan 
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kesehatan, dimana mereka mengetahui kinerja dan kompetensi guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah, 

dimana seringnya berkomunikasi dan bersosialisasi antar guru mata pelajaran 

sehingga rekan guru mengetahui aktivitas sehari-hari dan dapat memberikan 

persepsinya terhadap kinerja guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.  

Atas dasar uraian penjelasan diatas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian “ Survai Persepsi Guru Non Penjas Terhadap Kinerja Guru Penjas di 

SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus  Tahun Pelajaran 2008 / 

2009”.    

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana Persepsi Guru Non Penjas Terhadap Kinerja Guru Penjas Di SMP 

Sederajat Sekecamatan Undaan Kab. Kudus tahun pelajaran 2008/ 2009 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP 

Sederajat Sekecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2008/2009  
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1.4 Penegasan Istilah 

Sehubungan dengan judul di atas agar tidak terjadi salah penafsiran istilah 

yang tidak tepat dan orang lain yang berkepentingan dalam penelitian mempunyai 

persepsi yang sama dengan peneliti, maka penulis memberikan batasan istilah 

sebagai berikut : 

1.4.1 Persepsi 

Persepsi dapat diartikan sebagai penafsiran atau menafsirkan stimulus 

yang telah ada di otak. Filsofi Immanuel Kant dalam M. Dimyati Mahmud 

(1989;43), bahwa persepsi itu merupakan pengertian kita tentang situasi sekarang 

dalam artian pengalaman-pengalaman kita yang telah lalu. Menurut Bimo Walgito 

(1992;70), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses indera, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. 

Irwanto dkk (1989;71) “proses diterimanya rangsang (obyek, kualitas, hubungan 

antara gejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti 

disebut persepsi” 

Batasan persepsi yang dikemukakan pleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses aktivitas kejiwaan seseorang 

dalam upaya mengenali dan memahami sesuatu obyek tertentu berdasarkan 

stimulus yang ditangkap panca indranya, seseorang turut menentukan bentuk, sifat 

danintensitas perannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada kecenderungan 

perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam menanggapi rangsangan tersebut. 

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas timbulnya suatu persepsi seseorang 
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dengan yang lain akan berbeda-beda tentang kinerja guru pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan. 

1.4.2 Kinerja 

Pengertian kinerja menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

“persepsi yang diperlihatkan kemampuan kerja, sesuatu yang diharapkan”. 

Bernadin dan Russel dalam Gomes (1997:135) “memberikan batasan 

kinerja adalah sebagai hasil catatan hasil kerja yang dihasilakan dari fungsi 

pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode tertentu” 

Byars dan Rue (dalam akhmad Radhani, 2002:10) mengatakan bahwa 

kinerja menunjukkan kepada tingkat penyelesaian tugas-tugas yang membentuk 

pekerjaan seorang individu. Kinerja merefleksikan seberapa baiknya seseorang 

individu memenuhi prasarat-prasarat dari sebuah pekerjaan itu. Dalam hal ini 

kinerja yang mengacu pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan oleh seorang guru. 

Kinerja yang berkaitan dengan tugas-tugas guru ini menuju pada kompetensi guru 

yang harus dilaksanakan oleh guru tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan 

belajar yang dikehendaki. Tujuan belajar mengubah tingkah laku siswanya, dari 

tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan, dari tidak mempunyai 

keterampian menjadi terampil (dalam hal ini memecahkan masalah0. Dapat 

disimpulkan bahwa kinerja dalah merupakan hasil kerja tersebut memikikiukuran 

atau prasarat tertentu dan mencakup dimensi yang cukup luas dalam arti bahwa 

penilaian tetap mempertimbangkan berbagai situasi yang mempengaruhi hasil 

kerja tersebut. Kinerja guru adalah unjuk kerja. Unjuk kerja yang terkait dengan 

tugas yang diemban dan merupakan tanggung jawab profesionalnya. 
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1.4.3 Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Menurut UU No 22 th 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 39 

ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga professional yang bertugas 

merencanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran. 

Sukintaka (2001:42) agar mempunyai profil guru pendidikan jasmani 

maka dituntut memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) sehat jasmani dan rohani, 

dan berprofil olahragawan, 2) berpenampilan menarik, 3) tidak gagap, 4) tidak 

buta warna, 5) intelegen, 6) energik dan berpenampilan menarik. 

Seorang guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan harus 

mempunyai karakteristik untuk dikatakan mampu mengajar pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan yaitu: memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan 

dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi dan aktif dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan serta mampu 

menumbuhkan potensi kemampuan dan keterampilan motorik anak, mampu 

memberikan bimbingan dan pengembangan anak dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, mampu 

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menilai serta mengoreksi 

dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 

memiliki pemahaman dan penguasaan keterampilan gerak, memiliki pemahaman 

tentang unsur-unsur kondisi fisik, memiliki kemempuan untuk 

menciptakan,mengembangkan dan memanfaatkan faktor-faktor lingkungan yang 
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ada dalam upaya mencapai tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 

memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan potensi peserta didik dalam 

dunia olahraga dan memilki kemampuan untuk menyalurkan hobinya dalam 

olahraga. 

Penulis menyimpulkan bahwa kemampuan kerja guru pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan merupakan suatu potensi untuk melakukan sesuatu hal 

dalam pekerjaan, atau dengan kata lain adalah karakteristik individu seperti 

intelegensi, manual skill, traits yang merupakan kekuatan potensial seseorang 

untuk berbuat yang sifatnya stabil. Dalam penelitian ini peneliti ini tegaskan 

bahwa kemampuan kerja guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat 

diguguskan dalam empat kemampuan dasar yaitu; kemampuan menguasai materi, 

kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan 

atau mengelola proses mengajar, kemampuan menilaikemajuan proses belajar 

mengajar. 

1.4.4 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan adalah mata pelajaran yang merupakan 

bagian dari pendidikan keseluruhanyang dalam proses pembelajarannya 

mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat menuju pada 

pertumbuhan dengan pengembangana jasmani, mental, social dan emosional yang 

selaras, serasi dan seimbang (GBPP, 2002 : 1) 

Seperti kegiatan pendidikan lainnya, pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai perkembangan total dari 

peserta didik yang mencakup bukan saja perkembangan fisik, intelegensi, emosi, 
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dan social, akan tetapi menyangkut juga aspek moral dan spiritual, karena didalam 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sangat memperhatikan landasan-

landasan dan kematangan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan mengenai konsep-

konsep pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dapat disimpulkan bahwa  

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan memiliki tujuan dan fungsi 

menumbuhkembangkan siswa dari aspek, neoromotorik, kognitif, emosional, 

perceptual, fisik dan merupakan suatu proses gerak manusia yang menuju pada 

pengembangan pola-pola perilaku manusia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat digunakan sebagai tingkatan untuk 

mempelajari lebih dalam pada pembelajaran penjas. 

2. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai pedoman khususnya bagi 

guru penjas 

3. Bagi semua yang tersangkut dalam pendidikan jasmani. Olahraga, dan 

kesehatan diharuskan lebih meningkatkan teori-teori pembelajaran 

penjasorkes agar kedepannya nanti bisa mewujudkan kinerja guru yang baik 

dan mampu menjadi guru yang memiliki dedikasi yang tinggi dan profesional. 

4. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut yang mempunyai 

relevansi. 

5. Sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana pendidikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Persepsi 

2.1.1 Pengertian persepsi 

Persepsi dapat diartikan sebagai penafsiran atau menafsirkan stimulus 

yang telah ada didalam otak. Filosofi Immanuel Kant dalam M. Dimyati Mahmud 

(1989: 43), bahwa persepsi itu merupakan pengertian kita situasi sekarang  dalam 

artian pengalaman-pengalaman kita yang telah lalu. Menurut Bimo Walgito 

(1992:70), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses indera, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. 

Irwanto dkk (1989:71) “proses diterimanya rangsang (obyek, kualitas, hubugan, 

antara gejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti 

disebut persepsi” 

Persepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah merupakan 

tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Mar’at (1981 : 22-23) “persepsi 

merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi 

ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. 

Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamatanya sensiri yang 

diwarnai oleh nilai  dari keperibadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat 

berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau 

sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadapa apa yang dilihat. Sedangkan 

pengetahuanny dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik 

12 
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tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian 

akan timbul suatu konsep mengenai apa yang dilihat. 

Batasan persepsi yang kemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses aktivitas kejiwaan seseorang 

dalam upaya mengenali dan memahami suatu obyek tertentu berdasarkan stimulus 

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

intensitas perannya dalam khidupan sehari-hari. Sehingga ada kecenderungan 

perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menanggapi rangsangan banyak 

diwarnai oleh persepsinya atas rangsangan tersebut. Dengan demikian 

berdasarkan uraian diatas timbulnya suatu persepsi seseorang dengan yang lain 

akan berbeda-beda tentang kinerja guru pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan. 

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi persepsi 

Persepsi  tidak hanya sekedar proses penginderaan tetapi terdapat proses 

pengorganisasian dan penilaian yang bersifat psikologis. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi sebagai berikut: 

1. Objek 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat dating dari luar individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian 

besar stimulus dating dari luar individu. 

2. Reseptor 
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Reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disampimg itu juga 

harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang 

diterima reseptor kepusatan susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat 

kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf 

motoris. Dan alat indera merupakan syaraf fisiologi. 

3. Perhatian 

Untuk menyadari alat untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas yang ditujukan pada sesuatu atau 

sekumpulan objek. Dan perhatian merupakan syarat psikologi (Bimo 

Waligito, 1992 : 70). 

 

2.2. Kinerja 

2.2.1. Pengertian kinerja 

Kinerja merupakan salah satu yang patut diperhatikan dalam rangka 

peningkatan produktivitas kerja suatu organisasi atau perusahaan dalam upaya 

peningkatan produknya agar mampu bertahan maupun dapat meningkatkan 

keunggulan ditengah pasar pasar persaingan yang sangat kuat. Pengertian kinerja 

menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “persepsi yang diperlihatkan 

kemampian kerja, sesuatu yang diharapkan”. Bernandin dan Russel dalam Gomes 

(1997: 135) “memberikan batasan kinerja adalah sebagai hasil catatan hasil kerja 
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yang dihasilkan dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode 

tertentu”. 

Byars dan Rue (dalam Akhmad Radhani, 2002;10)  mengatakan bahwa 

kinerja menunjuk pada tingkat pentelesaian tugas-tugas yang membentuk 

pekerjaan seorang individu Kinerja merefleksikan seberapa baiknya seorang 

individu memenuhi prasarat-prasarat dari sebuah pekerjaan itu. Dalam hal ini 

pekerjaan yang mengacu pada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh seorang 

guru. Kinerja yang berkaitan dengan tugas-tugas itu menuju pada kompetensi guru 

yang harus dilaksanakan oleh guru tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan 

belajar yang dikendaki. Tujuan belajar mengubah tingkah laku siswanya, dari 

tidak mengetahui menjadi berpengetahuan, dari tidak mempunyai keterampilan 

menjadi terampil (dalam hal memecahkan masalah). 

Dari uraian-araaian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja tersebut memiliki ukuran atau prasyarat tertentu dan mencangkup dimensi 

yang cukup luas dalam arti bahwa penilaian tetap mempertimbangkan berbagai 

situasi dan kondisi yang mempengaruhi hasil kerja tersebut. Setiap guru 

professional harus memiliki persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab 

dalam bidang pendidikan, tetapi di pihak lain dia juga mengemban sejumlah 

tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Uru selaku pendidik bertanggung 

jawab mewariskan nilai – nilai dan norma – norma pada generasi muda sehingga 

terjadi proses konservasi nilai, bahkan melalui proses pendidikan diusahakan 

terciptanya nilai – nilai baru. Dalam konteks ini pendidik berfungsi mencipta, 

memodifikasi dan mengkontruksi nilai – nilai baru, guru akan mampu 
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melaksanakan tanggung jawabnya apabila dia memiliki kompetensi yang 

diperlukan untuk itu. 

Kemampuan menghayati berarti kemampuan untuk menerima, 

mengingat, memahami, dan meresapkan ke dalam pribadinya sehingga moral 

Pancasila mendasari semua aspek kepribadiannya. Kemampuan mengamalkan 

Pancasila berarti guru mampu melaksanakan dan menerapkan moral Pancasila 

kedalam perbuatannya sehari – hari semua tindakannya, baik dalam masyarakat, 

ataupun kenegaraan, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan 

sekolah.    

2.2.2. Tanggung  Jawab dalam Bidang Pendidikan di Sekolah  

Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah 

dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para siswa. Tanggung 

jawab ini direalisasikan dalam melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntut 

para sisawa belajar, membina pribadi, watak, dan jasmaniah siswa, menganalisis 

kesulitan belajar, serta menilai kemajuan belajar para siswa.   

Agar guru mampu mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya 

ini, maka setiap guru harus memiliki berbagai kompetensi yang  relevan dengan 

tugas dan tanggung jawab tersebut. Dia harus menguasai cara belajar yang efektif, 

harus mampu menguasai cara belajar yang efektif , harus membuat model satuan 

pelajaran, mampu memahami kurikulum dengan baik, mampu mengajar di kelas, 

mampu menjadi model  bagi siswa, mampu memberikan nasihat dan petunjuk 

yang berguna, menguasai teknik – teknik memberikan bimbingan dan penyuluhan, 
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mampu menyusun dan melaksankan prosedur penilaian kemajuan belajar, dan 

sebagainya. 

 

2.2.3. Tanggung Jawab guru dalam Bidang Kemasyarakatan  

Guru yang profesional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang 

kehidupan masyarakat. Di satu pihak guru adalah warga masyarakatnya dan dilain 

pihak guru bertanggung jawab turut serta memajukan kesatuan dan persatuan 

bangsa, menyukseskan pembangunan nasional, serta menyukseskan pembangunan 

daerah khususnya yang dimulai daerah dimana ia tinggal. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab turut serta memajukan persatuan 

dan kesatuan bangsa, guru harus menguasai dan memahami semua hal yang 

bertalian dengan kehidupan nasional misalnya tentang suku bangsa, adat istiadat, 

kebiasaan norma – norma, kebutuhan, kondisi lingkungan dan sebagainya. Untuk 

dapat melaksanakan tanggung jawab turut serta menyukseskan pembangunan 

dalam masyarakat, guru harus memiliki kompetensi bagaimana cara memberikan 

pengabdian pada masyarakat. 

 

2.2.4. Tanggung  Jawab dalam Bidang Keilmuan 

Guru selaku ilmuan bertanggung jawab turut memajukan ilmu dengan 

menegembangkan kemampuan dibidangnya dengan melakukan penelitian dan 

pengembangannya, melalaui menyusun dan malaksanakan penelitian yang dapat 

beramanfaat bagi dirinya dan orang lain  (Oemar Hamalik, 2002 :39 – 42 ). 
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Sedang menurut Rochman Bakti (1992:3) dalam dunia pendidikan dikenal 

enam kompetensi guru yang telah dikembangkan oleh proyek pengembangan 

lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: 

1) Menguasai landasan-landasan pendidikan 

Dengan menguasai landasan –landasan pendidikan diharapkan guru 

memiliki wawasan teoritis dengan tugasnya, sehingga dapat 

menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan 

siswa dalam membina dan mengembangkan pribadi dan 

keterampilannya. 

2) Menguasai bahan pelajaran 

Menguasai bahan pealajaran berarti kemungkinan guru dapat 

meyajikan bahan pelajaran sebauk-baiknya, sehim\ngga siswa dapat 

menerima dan mengelolanya secara menetap sebagai bekal 

pengetahuan keterampilan dan pengetahuan. 

3) Kemampuan mengelola kelas 

Memungkinkan guru menumbuhkan dan mengembangkan suasana 

kelas yang dapat mendorong siswa mengikuti proses belajar mengajar 

dengan penuh menat. 

4)  Kemampuan mengelola program belajar mengajar 

Memungkinkan guru merencanakan dan menyelenggarakan pengajaran 

dengan baik, sehingga dapat diikuti oleh siswa dengan mudah dan 

efektif. 

5) Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar 
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Men\mungkinkan guru mengatur kegiatan siswa dalam belajar, 

sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

6) Kemampuan menggunakan sumber media dan suber belajar. 

Memungkinkan guru memilih berbagai media dan sumber media yang 

tupat, sehingga keputusan dalam langkah-langkah pembinaan dan 

pengembangan siswa selanjutnya. 

Menurut Cece Wijaya dan A. Tabrani Risyan (1994: 24-25) kemampuan 

guru dapat dibagi ke dalam tiga bidang, yaitu:  

a) Kemampuan dalam bidang kognitif artinya kemapuan intelektual, seperti 

penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, 

pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang 

administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, 

pengetahuan teantang kemasyarakatan serta kemampuan umum. 

b) Kemampuan dalam bidang sikap artinya kesiapan guru terhadap berbagai hal 

yang berkenaan  dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap menghargai 

pekerjaannya, mencintai dan memiliki rasa senang terhadap mata pelajaran 

yang dibinanya, sikap toleransi terhadap sesame teman seprofesinya, memiliki 

kemampuan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya. 

c) Kemampuan perilaku (performance) artinya kemampuan guru dalam berbagai 

keterampilan dan berperilaku, yaitu keterampilan mengajar, membimbing, 

menilai, menggunakan alat beantu pelajaran, begaul atau berkomunikasi 

dengan siswa, keterampilan menyusun persiapan, perencanaan mengajar, 

keterampilan melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain. Perbedaan 
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dengan kemampuan koginitif berkenaan dengan aspek teori atau pengetahuan, 

pada kemmapuan perilaku (performance) diutamakan adalah praktik 

keterampilan melaksanakannya.  

Dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan efektif guru dalam 

mangajar sangat diperlukan, karena jumlah jam sangat sedikit tiap minggunya, 

maka dari itu pengelolaan kelas seoran guru pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan harus efektif dan efisien dalam melaksanakannya proses belajar-

mengajar. 

Menurut Agus S. Suryobroto (2001:28) dalam pengelolaan kelas, guru 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif dan efisien jika: 

1) Guru tidak mudah marah. 

2) Guru memberikan penghargaan dan pujian terhadap siswa. 

3) Guru berperilaku yang mantap 

4) Waktu untuk pengelolaan kelas tidak banyak 

5) Kelas teratur dan tertib 

6) Kegiatan bersifat akademis 

7) Guru kreatif dan hemat tenaga 

8) Guru aktif dan kreatif 

 Sukintaka (2001:42) mengatakan agar mempunyai profil guru pendidikna 

jasmani dan kesehatan maka dituntut memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) 

sehat jasmani dan rohani, dan berprofil olahragawan, 2) berpenampilan menarik, 

3) tidak gagap, 4) tidak buta warna, 5) inteligen 6) energik dan berketerampilan 

motorik. 
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 Seorang guru pendidikan jasmani yaitu: memiliki kemampuan 

mengidentifikasi karakteristik anak didik, mampu  membangkitkan dan 

memberikan klesempatan kepada anak untuk berkreasi dan aktif dalamproses 

pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta mampu 

menumbuhkan potensi kemampuan dan keterampilan motorik anak, mampu 

memberikan bimbingan dan pengembangan anak dalam proses pembelajaran 

pendidikan jasmani, mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

menilai serta mengoreksi dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 

memiliki pemahaman dan penguasaan keterampilan gerak, memiliki pemahaman 

tentang unsure-unsur kondisi fisik, memiliki kemampuan untuk menciptakan, 

mengembangkan, dan memanfaatkan factor-faktor lingkungan yang ada dalam 

upaya mencapai tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki 

kemampuan untuk mengidentifikasikan potensi peserta didik dalam dunia 

olahraga dan memilki kemampuan untuk menyalurkan hobinya dalm olahraga. 

 Penulis menyimpulkan bahwa kemampuan kerja guru pendidikan jasmani, 

merupakan sutau potensi untuk melakukan sesuatu hal dalam pekerjaan, atau 

dengan kata lain adalah karakteristik individu seperti intelegensi, manual skill, 

traits yang merupakan kekuatan petensial sseorang untuk berbuat yan g sifatnya 

stabil. Dalam penelitian ini peneliti tegaskan bahwa kemapuan kerja guru 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat diguguskan dalam empat 

kemampuan dasar yaitu: kemampuan menguasai materi, kemampuan 

merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan atau 
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mengelola proses mengajar, kemampuan menilai kemajuan proses belajar 

mengajar. 

 

2.3  Pendidikan Jasmani  

2.3.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah mata pelajaran yang merupakan bagian dari 

pendidikan keeluruhan yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan 

aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat menuju pada pertumbuhan dengan 

pengembangan jasmani, mental, social dan emosional yang selaras, serasi dan 

seimbang (GBBP, 2002: 1). 

Seperti kegiatan pendidikan lainnya, pendidikan jasmani direncanakan 

sedemikian rupa untuk mencapai perkembangan total dan peserta didik yang 

mencakup bukan saja perkembangan fisik, intelegensi, emosi, dan social, akan 

tetapi menyangkut juga aspek moral dan spiritual, karena dalam pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan sangat memperhatikan landasan-landasan 

kesehatan dan kematangan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan mengenai konsep-

konsep pendidikan jasmani dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani dalam 

pelaksanaannya memiliki tujuan dan fungsi menumbuh kembangkan siswa dari 

aspek organic, neuromuscular, kognitif, emisional, perceptual, fisik dan 

merupakan suatu proses gerak manusia yang menuju pada pengembangan pola-

pola perilaku manusia. 

2.3.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 
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 Menurut Depdiknas (2003:2) menyatakan tujuan pendidikan jasmani dan 

kesehatan sebagai berikut: 

1) Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui nilai dalam 

pendidikan jasmani 

2) Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap 

social dan toleransi dalam kontek kemajemukan budaya etnis dan 

agama. 

3) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas-tugas 

pembelajaran jasmani. 

4) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

kerja sama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

5) Mengembangkan  ketrampilan gerak dan ketrampilan teknik serta 

strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, 

senam, aktivitas ritmik, akuatik dan pendidikan luar kelas. 

6) Mengembangkan ketrampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. 

7) Menegmbangkan ketrampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri 

dan orang lain. 

8) Megetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi 

untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. 

9) Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat 

rekreatif.  
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Dan Pendidikan jasmani harus dilakukan terus menerus sepanjang hidup 

manusia dengan berbagai macam pola, dan juga pada diberikan pada sekolah 

mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Guru di sekolah, harus 

menghubungkan progam pendidikan umum. Di bawah ini disajikan contoh, 

tujuan-tujuan pendidikan jasmani yang harus menjadi pedoman kerja bagi guru-

guru sekolah di Amerika, misalnya: 

1.  Tujuan untuk percaya terhadap diri sendiri, mengembangkan daya ingatan,   

keterampilan dalam proses fundamental untuk berbicara, menulis dan 

berhitung; penglihatan dan pendengaran, memperoleh pengetahuan 

kesehatan, pengembangan kebiasaan hidup sehat, mengenal kesehatan 

masyarakat; pengembangan untuk untuk hiburan, intelegensi, perhatian 

terhadap keindahan, dan pengembangan budi pekerti yang baik. 

2. Tujuan yang berhubungan dengan kemanusiaan, salng menghormati 

manusiawi, persahabatan, kerja sama, berbudi bahasa luhur, menghargai 

keluarga dan bersikap demokrasi di rumah. 

3. Tujuan untuk efisian ekonomi: menghormati pekerjaan, berkemampuan 

menyaring hal-hal yang berhubungan dengan informasi, berhubungan 

dengan efisien, berhubungan dengan apresiasi dan penyesuaian, ekonomi 

pribadi, pertimbangan terhadap pemakai, efisiensi dalam belanja, 

perlindungan terhadap pemakai. 

4. Tujuan yang berhubungan dengan untuk tanggung jawab sebagai 

warganegara yang baik dan berkeadilan sosial, pengertian terhadap 

masyarakat penilaian terhadap kritik, toleransi, kelestarian lingkungan, 
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aplikasi masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, sebagai warga dunia yang 

baik, waspada terhadap hukum ekonomi, terhadap membaca dan menulis 

politik kewarganegaraan, taat terhadap demokrasi. 

2.3.3 Fungsi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Fungsi pendidikan jasmani menurut Depdiknas (2003:4-6) meliputi berbagai 

aspek, yaitu aspek organic, aspek neuromuskuler, aspek peseptual, aspek kognitif, 

aspek sosial, dan aspek emosional.  

2.3.3.1 Aspek organik meliputi: 

a.  Menjadikan fungsi system tubuh menjadi lebih baik sehingga 

individual dapaat memahami tuntutan lingkungannya secara 

memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan 

keterampilan. 

b. Meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot 

untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. 

c. Meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga secara maksimal yang 

dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. 

d. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individual untuk 

melakukan aktifitas yang berat secara terus menerus dalam waktu 

relative lama. 

e. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian 

yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan 

mengurangi cidera. 

2.3.3.2 Aspek neuromuskuler meliputi: 
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a. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. 

b. Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti; berjalan, berlari, 

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

bergulir, dan menarik. 

c. Mengembangkan keterampilan non-lokomotor, seperti; mengayun, 

melengkung, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, 

menggantung, membongkok. 

d. Mengembangkan factor-faktor gerak, seperti; ketepatan,irama, raasa, 

gerak, power, waktu reaksi, kelincahan. 

e. Mengembangkan ketermapilan dasar manipulative, seperti; 

memukul, menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah 

arah, memantulkan, bergulir, memvoli. 

f. Mengembagnkan keterampilan olahraga, seperti; sepak bola, 

softball, bolavoli, bola basket, baseball, atletik, tenis, beladiri, dan 

lain sebagainya. 

g. Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti; menjelajah, 

mendaki, berkemah, berenang. 

2.3.3.3 Aspek perceptual meliputi: 

a. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 

b. Mengembangkan hubungsn-hubungan yang berkaitan dengan tempat 

atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang ada di depan, 

belakang, bawah, sebelah kanan, sebelah kiri. 
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c. Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu; kemampuan 

mengkoordinasikan pandangan, dengan keterampilan gerak yang 

melibatkan tangan, tubuh dan kaki. 

d. Mengembangkan keseimbangan tubuh yaitu; kemampuan 

mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. 

e. Mengembangkan dominasi, yaitu; konsistensi dalm menggunakna 

tangan atau kaki kanan atau kaki kiri dalam melempar dan 

menendang. 

f. Mengembangkan lateralis, yaitu kemampuan membedakan antara 

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

tubuhnya sendiri. 

g. Mengembangkan image tubuh, yaitu kesadaran bagian tubuh atau 

seluruh tubuh dan hubungannya tempat atau ruang.  

2.3.3.4 Aspek kognitif meliputi; 

a. Mengembangkan kemampuan mrnggali, menemukan sesuatu, 

memahami, memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan. 

b. Meningkatkan pengetahuan peraturanpermainan, keselamatan dan 

etika. 

c. Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang 

terlibat dalam aktifitas yang terorganisasi. 

d. Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan 

hubungannya dengan aktifitas jasmani. 
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e. Menhargai kinerja tubuh, penggunaan pertimbangan yang 

berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan 

arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dabn 

dirinya. 

f. Meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem 

perkemmbangan melaui gerak 

2.3.3.5 Aspek social, meliputi; 

a. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana 

berada. 

b. Mengembangkan membuat pertimbangan dan keputusan dalam 

situasi kelompok. 

c. Belajar komunikasi dengan orang lain 

d. Mengambangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide 

dalam kelompok. 

e. Mengembangkan kepribadian, sikap dan nilai agar dapat berfungsi 

sebagai angota masyarakat. 

f. Mengembangkan rasa memiliki dan ras aditerima di masyarakat. 

g. Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 

h. Belajar menggunakna waktu luang yang konstruktif. 

i. Mengembangkan sikap yang mencerminkan kaakter moral yang 

baik. 

2.3.3.6 Aspek emosional meliputi: 

a. Mengembangkan respon yang sehat tehadap aktivitas jasmani. 
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b.  Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. 

c. Melepas ketegangan malalui aktifitas fisik yagn tepoat. 

d. Memberikan saluran untuk mengbekspresikan diri dan kreatifitas. 

e. Menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktifitas yang 

relevan. 

2.3.4 Strategi Pembelajaran 

Menurut Gagne, Briggs dan Warger (1992)”Strategi pembelajaran yaitu 

spesifijkasi unutk menyelaeksi serta mengurutkan peristiwa belajar atua kegiatan 

belajar dalam suatu pelajaran”. 

Sedangkan menurut Tim Pengajar Microteching (2005:8) mengatakan 

strategi pembelajaran mencakup tatap muka dan pengetahuan belajar. “Strategi 

pembelajaran yang berupa tatap muka terkait dengan pemilihan pendekatan, 

metode, teknik dan media pembelajaran yang digunakan, sedangkan pengalaman 

belajar merupakan aktivitas belajar merupakan aktivitas belajar yang digunakan 

siswa untuk menguasai materi pembelajaran”. 

Bagian ini menjelaskan mengenai media dan alat yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran ayng akan menunjang pencapaian standar kompetensi atau 

kompetensi dasar ayng ditentukan dan memuat jenis pendekatan atau metode yang 

dipilih atau digunakan. Dan dalam penilaian proses pembelajaran meliputi:1) 

membuka pelajaran, 2) penyampaian materi, 3) interaksi pembelajaran, 4) 

penguasaan materi, 5) pengelolaan kelas, 6) penggunaan waktu, 7) mengevaluasi, 

8) menutup pelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh dalam 

melaksanakan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka penelitian 

harus didasarkan pada model yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya 

meliputi : 

3.1 Populasi Penelitian 

 Dalam setiap pelaksanaan penelitian, populasi yang dipilih erat hubungan 

dengan masalah yang diteliti. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

(Arikunto, 2002 :108) Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi 

merupakan keseluruhan, dan keseluruhan populasi yaitu 150 guru dan dalam 

peneitian ini dimana populasi yang hanya diteliti dalam penelitian ini adalah 

Persepsi guru non penjas di SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan terhadap 

kinerja guru pendidikan jasmani yang berjumlah 5 sekolahan. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006 : 131). Sampel adalah jumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari 

populasi (Hadi,1988 : 221). Tehnik dalam pengambilan penelitian ini adalah 

purposife sampling yaitu pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti 

sendiri  dengan kriteria.dan bertujuan mewakili guru di satu sekolahan dengan 

kriteria Untuk sampelnya adalah 80 orang guru non penjas yang diambil dari 5 

30 
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Sekolahan Menengah Pertama yang ditentukan sebagai sampel dari obyek 

penelitian 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam 

mengumpulkan data yaitu : 

3.3.1 Metode Dokumenter 

 Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel 

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

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

penelitian ini yang didokumentasikan adalah daftar nama sekolah dan jumlah guru 

di SMP Sederajat Sekecamatan Undaan Kab.Kudus. selain itu, sebagai bukti 

peneliti mengambil gambar kegiatan pengisian kuesioner oleh guru non Penjas 

dalam bentuk foto. 

3.3.2 Metode Angket atau kuisioner 

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

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

penelitian yang akan diteliti maka harus menggunakan teknik pengumpulan data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian . 

 Angket  adalah suatu teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data 

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

mendapatkan informasi /keterangan dari sumber responden dapat disimpulkan 
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dari beberapa pendapat tersebut diatas bahwa angket adalah suatu daftar terisikan  

serangkaian pertanyaan tentang gejala yang akan diselidiki  

 Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

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

kuesioner  digunakan untuk mengetahui persepsi guru non Penjas terhadap kinerja 

guru Penjas. 

3.4 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu : 

3.4.1 Tahap Pra Lapangan / Tahap Persiapan 

 Tahap pra lapangan ini meliputi : menyusun rancangan penelitian, memilih 

sampel penelitian, mengurus surat ijin, observasi lapangan, memanfaatkan 

informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. 

Perlengkapan penelitian yang diperlukan meliputi pembuatan lembar angket 

pertanyaan dan dokumentasi. 

3.4.2 Tahap lapangan / Pengambilan Data 

 Tahap ini meliputi memahami latar penelitian dan melakukan penelitian 

dengan dokumentasi objek penelitian serta membagikan angket pertanyaan 

tentang kinerja guru penjasorkes 

3.4.3 Tahap Pengolahan Data 

 Setelah semua angket pertanyaan yang telah di isi oleh guru mata pelajaran 

tentang kinerja guru penjasorkes lalu data dikumpulkan dan diolah. 
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3.5 Instrument dan Teknik Analisis Data 

3.5.1 instrument 

 Instrument adalah alat/fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik , 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis. Dari pengertian tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa instrument adalah alat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. 

3.5.2 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini analisis uang digunakan adalah analisis statistik. Pada 

tahap ini dilakukan kegiatan - kegiatan pendahuluan dari analisis kuantitatif 

meliputi :  

3.5.2.1  Editing 

Yaitu proses yang dilakukan setelah semua kuesioner dikembalikan dan 

terkumpul semua kemudian apakah dalam jawaban dalam kuesioner tersebut telah 

diisi semua atau belum.  

3.5.2.2  Skoring  

Yaitu kegaiatan yang berupa pemberian nilai atau skor pada jawaban 

dalam dua pertanyan untuk memperoleh data kuantitatif yang kemudian dianalisis 

dengan tujuan untuk mengetahui keadaan atau katagori dari tiap – tiap aspek atau 

variabel. 

Pembuatan skor atau nilai dari tiap – tiap jawaban dari responden 

dilakukan dengan pedoman sebagai berikut: 
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1) Untuk jawaban “ Ya” diberikan skor 3  

2) Untuk jawaban “ Tidak” diberikan skor 2 

3) Untuk jawaban “ Tidak Tahu ” diberikan skor 1 

3.5.2.3  Analisis Deskriptif Prosentase 

Setelah dilakukan skoring, langkah selanjutnya adalah analisis deskriptif 

proesentase untuk mengetahui katagori atau persepsi guru mata pelajaran terhadap 

kinerja guru penjas orkes dalam proses pembelajaran penjas orkes menggunakan 

analisis deskriptif prosentase.  

Analisis tersebut dengan cara membagi jumlah skor yang diperoleh 

dengan skor ideal dan dikalikan dengan 100% secara sistematis dirumuskan 

sebagai berikut : 

  Deskriptif Prosentase (DP)% =  x 100 % 

 

Keterangan :   

% =  Prosentase subvariabel  

 n  =  Jumlah nilai yang diperoleh dari tiap  subvariabel/ faktor/  

                    indikator. 

N = Jumlah nilai maksimum ideal (jumlah jawaban yang                  

diharapkan)                  (Sutrisno Hadi164, 1980:) 

Dari prosentase diperoleh kemudian ditransformasikan kalimat yang 

bersifat kualitataif, untuk menentukan kriteria kualitatif dilakukan dengan cara: 

1) Menentukan skor tertinggi. 

2) Menentukan skor terendah 
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3) Menentukan prosentase Baik : 100% 

4) Menentukan prosentase Tidak Baik : 33% 

5) Menentukan lebar interval 100 : 3 = 33. 

6) Menetapkan interval=75% : 4 18.75% 

 

Tabel Range prosentase dan kriteria kualitatif 

No Skor Kriteria 
1 77.78% - 100% Baik 
2 55.56% - 77.78% Kurang Baik 
3 33.33.% - 55.56% Tidak Baik 

 

 Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data, sehingga data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan, teknik anaisis data 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif sedangkan perhitungan 

dalam angket menggunakan presentase. 

 Cara menentukan analisis data yaitu dengan mencari besarnya relative 

presentase. 

(%) ݁ݏܽݐ݊݁ݏݎܲ =  
݊
ܰ

× 100 % 

 
( Muhammad Ali 1997 :186 ) 

Ketrangan : 

n = Nilai yang diperoleh 

N = jumlah seluruh nilai 

% = tingkat Prosentase 
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3.6 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

 Dalam penyusunan angket, dilakukan uji coba angket kepada responden 

diluar sampel kemudian dihitung validitas dan realibitasnya 

3.6.1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen  (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Untuk 

menguji tingkat validitas empiris instrumen dalam penelitian ini  digunakan rumus 

yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut. 

r
  

        
 





2222 YYNXXN

YXXYN
 

keterangan : 

rxy     = Indeks korelasi antara variable X dan variable Y 

X       = Nilai faktor tertentu 

Y       = Nilai faktor total 

N       = Jumlah peserta 

(Suharsimi Arikunto, 2006:170) 

 Suatu butir angket dinyatakan valid apabila memiliki harga rxy lebih besar 

dari tabel pada taraf signifikan 5 % 

3.6.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument itu sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2006: 178).  Instrument yang baik 
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tidak akan bersifat bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban – jawaban tertentu. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan 

sesuatu. 

3.6.2 Reliabilitas 

Reiabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu alat evaluasi. Suatu 

alat evaluasi yang dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat dipercaya, 

konsisten atau stabil dan produktif. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

reliabilitas angket adalah rumus Alpha yaitu : 

Rumus Alpha : 

  





















 
2

1

2

11 1
1 

 b

k
kr  

Keterangan : 

11r  : Realibilitas instrumen 

K  : Banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

 2
b  : Jumlah varian butir 

2
1  : Varian total 

       (Arikunto, 2002:171) 

Untuk mencari varians butir dengan rumus. 

                  
   

N
N
XX

2
2

2




  

                  Keterangan 

          = varians tiap butir 

    X      = jumlah skor butir 

    N      = jumlah responden (Suharsimi Arikunto, 1998:171). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Tingkat SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang dilakukan 

pada sebagian Guru SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

dengan jumlah 80 guru. Pengumpulan data dengan menggunakan metode angket 

dan dokumentasi. Berdasarkan angket penelitian didapat hasil sebagai berikut. 

 

  4.1.1 Kepribadian Sebagai Pendidik 

Dari hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum Guru Non 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan Tingkat SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus tentang kepribadian Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan sebagai pendidik mempunyai tingkat persepsi yang baik. Untuk lebih 

jelasnya diperlihatkan pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Daftar Gambaran Umum Kepribadian Guru penjas Sebagai Pendidik 

No Kategori 
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Baik 79 98.75% 
2 Kurang Baik 1 1.25 % 
3 Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 80 100.00% 
 

Terlihat dari tabel diatas bahwa Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan Tingkat SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan  Kabupaten kudus 

sebagian besar menunjukan kriteria sedang, terbukti dengan jumlah 80 guru, 

sebanyak 79 guru memenuhi kriteria Baik yang berarti sebanyak 98.75% dari 

seluruh guru yang ada menunjukan kriteria Baik. Dan sebanyak 1 guru memenuhi 

kriteria Kurang Baik yang berarti sebanyak 1.25% dari keseluruhan guru SMP 

Sederajat se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menunjukkan Kurang Baik. 

Sedangkan jumlah guru yang memenuhi kriteria Kurang Baik adalah 0 yang 

berarti sebanyak 0.00% dari keseluruhan guru SMP Sederajat Se Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus menunjukkan kriteria Kurang Baik.  

  



40 
 

  
 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini 

 

Gambar 1 

Diagram Gambaran Umum Kepribadian Guru penjas Sebagai Pendidik 

 
 
 

4.1.2 Kompetensi Pedagogik 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum Persepsi Guru Non 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan Tingkat SMP Se-Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus tentang kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan mempunyai tingkat yang baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada 

tabel berikut. 
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Tabel 2. Daftar Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru penjas 

No Kategori 
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Baik 71 88.75% 
2 Kurang Baik 9 11.25 % 
3 Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 80 100.00% 
 

Terlihat dari tabel diatas bahwa Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan Tingkat SMP Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagian 

besar menunjukan kriteria Baik, terbukti dengan jumlah 80 guru, sebanyak 71 

guru memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 88.75% dari seluruh guru yang 

ada menunjukan kriteria Baik. Dan sebanyak 9 guru memenuhi kriteria Kurang 

Baik yang berarti sebanyak 11.25% dari keseluruhan guru SMP Se-Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus menunjukkan kriteriaKurang Baik. Sedangkan jumlah 

guru yang memenuhi kriteria Kurang Baik adalah 0 yang berarti sebanyak 0.00% 

dari keseluruhan guru SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

menunjukkan kriteria Kurang Baik.  
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 2 
Diagram Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru Penjasorkes 

 

 4.1.3  Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum Guru Non 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan Tingkat SMP Se-Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus  tentang kompetensi profesional Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan sebagai pendidik mempunyai tingkat yang baik. Untuk lebih jelasnya 

diperlihatkan pada tabel berikut : 

Tabel 3. Diagram Gambaran Kompetensi Profesional Guru Penjas Sebagai 
Pendidik 

 

No Kategori 
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Baik 68 85.00% 
2 Kurang Baik 12 15.00 % 
3 Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 80 100.00% 
 

Terlihat dari tabel diatas bahwa Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

0,00

50,00

100,00

Baik Kurang Baik Tidak Baik

88,75

11,25
0,00

Memiliki Kompetensi pedagogik
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dan Kesehatan Tingkat SMP Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagian 

besar menunjukan kriteria Baik, terbukti dengan jumlah 80 guru, sebanyak 68 

guru memenuhi kriteria Baik yang berarti sebanyak 85.00% dari seluruh guru 

yang ada menunjukan kriteria Baik. Dan sebanyak 12 guru memenuhi kriteria 

Kurang Baik yang berarti sebanyak 15.00% dari keseluruhan guru SMP Se-

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menunjukkan kriteria tinggi. Sedangkan 

jumlah guru yang memenuhi kriteria Kurang Baik adalah 0 yang berarti sebanyak 

0.00% dari keseluruhan guru SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus menunjukkan kriteria Kurang Baik.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini 

 

Gambar 3 

Diagram Kompetensi Profesional Guru Penjas Sebagai Pendidik  
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4.1.4 Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum Persepsi Guru 

Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Tingkat SMP Sederajat Se-

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tentang kompetensi sosial Guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sebagai pendidik mempunyai 

tingkat yang baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada tabel berikut. 

Tabel 4. Daftar Kompetensi Sosial Guru Penjas Sebagai Pendidik 

No Kategori 
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Baik 65 81.25% 
2 Kurang Baik 15 18.75 % 
3 Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 80 100.00% 
 

  Terlihat dari tabel diatas bahwa Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan Tingkat SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

sebagian besar menunjukan kriteria Baik, terbukti dengan jumlah 80 guru, 

sebanyak 65 guru memenuhi kriteria Baik yang berarti sebanyak 81.25% dari 

seluruh guru yang ada menunjukan kriteria Baik. Dan sebanyak 15 guru 

memenuhi kriteria Kurang Baik yang berarti sebanyak 18.75% dari keseluruhan 

Guru SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menunjukkan 

kriteria Kurang Baik. Sedangkan jumlah guru yang memenuhi kriteria Kurang 

Baik adalah 0 yang berarti sebanyak 0.00% dari keseluruhan guru SMP Sederajat 
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Se Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menunjukkan kriteria Kurang Baik. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

 

Gambar 4 

Diagram Kompetensi Sosial Guru Penjas Sebagai Pendidik 

4.1.5 Secara Umum Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 

Data hasil penelitian tentang Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan Tingkat SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

secara umum diatas dapat diubah menjadi data grafik yang ditunjukan pada 

gambar grafik berikut : 
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Tabel 5 
Daftar Gambaran Umum Persepsi Guru Non Penjas terhadap Kinerja Guru Penjas 

No Kategori 
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Baik 76 95.00% 
2 Kurang Baik 4 5.00 % 
3 Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 80 100.00% 
 

Terlihat dari tabel diatas bahwa Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan Tingkat SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

sebagian besar menunjukan kriteria Baik, terbukti dengan jumlah 80 guru, 

sebanyak 76 guru memenuhi kriteria Baik yang berarti sebanyak 95.00% dari 

seluruh guru yang ada menunjukan kriteria Kurang Baik. Dan jumlah guru yang 

memenuhi kriteria Kurang Baik adalah 0 yang berarti sebanyak 0.00% dari 

keseluruhan guru SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

menunjukkan kriteria Kurang Baik.  

 

Gambar 5 
Diagram Guru Non Penjas terhadap Kinerja Guru Penjasmani 
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4.2  Pembahasan 

Persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan 

mereka (Robbin, 2002:46). Sedangkan kinerja adalah kiat atau prosedur kerja 

yang dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu 

mengajar baik pada intern sekolah maupun ekstern sekolah sesuai dengan 

kurikulum yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan program yang telah 

diprogramkan (Usman, 1951:4). 

Persepsi merupakan suatu penafsiran suatu obyek, peristiwa, atau potensi 

individu yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan 

penafsiran itu. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu merupakan proses berwujud diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat reseptornya. Stimulus yang diteruskan ke pusat susunan 

saraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu mengalami 

persepsi. Guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang memiliki 

persepsi positif terhadap kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan kan mempengaruhi kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan yang baik pula, akan tetapi apabila Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan memiliki persepsi yang negatif maka hal ini akan 

mempengaruhi kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kearah 

yang buruk pula. Ini membuktikan bahwa persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan sangat berpengaruh terhadap kinerja guru dan kinerja guru tersebut 

akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses mengajar. Keberhasilan dari 
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pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan salah 

satunga ditentukan oleh kinerja dari guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan itu sendiri dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai 

seorang guru. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi guru non Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan tingkat SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus menunjukan kriteria baik. Lebih rinci mengenai persepsi guru non 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan tingkat SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus tersebut dapat dilihat dari persepsi guru pada tiap-tiap 

kompetensi kinerja guru pendididkan jasmani, olahraga dan kesehatan yang 

meliputi kompetensi memiliki kepribadian sebagai pendidik, kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional sebagai pendidik dan kompetensi sosial 

sebagai pendidik. 

4.2.1 Kepribadian sebagai pendidik 

Persepsi guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap 

kinerja guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan tentang kepemilikan 

kepribadian sebagai pendidik dalam kategori Baik, hal ini disebabkan karena 

sebagian guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan menjawab guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan kesehatan memiliki prilaku yang berkaitan 

dengan kepribadian mantab dan stabil, kepribadian dewasa, arif, berwibawa dan 

memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Oleh karena itu, guru 



49 
 

  
 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sebaiknya dapat memberikan teladan 

yang baik pada siswanya terkait dengan kompetensi memiliki kepribadian sebagai 

pendidik. 

Baiknya persepsi guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

terhadap kepemilikan kepribadian sebagai pendidik  pada guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan tingkat SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus tentunya berdampak positif pada kinerja guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan dan keberhasilan proses pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Baik buruknya persepsi guru non 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan dalam aspek kepribadian sebagai pendidik 

sangat tergantung pada keadaan guru itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan persepsi guru non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan pada guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

pada aspek kepribadian sebagai pendidik yang telah baik maka upaya yang dapat 

dilakukan adalah menjaga dan mempertahankan kepribadian sebagai pendidik 

sebagai upaya untuk mejaga kualitas proses pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan. 

Walaupun secara umum persepsi guru non Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

tingkat SMP Sederajat Se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada aspek 

kepribadian sebagai pendidik mempunyai kriteria Baik, masih terdapat beberapa 

guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang memberikan persepsi 
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dengan kategori Tidak Baik yaitu 0.00%. Oleh karena kepribadian sebagai 

pendidik hendaknya telah dimiliki oleh semua guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan agar kedepannya proses pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan mampu mencapai tujuan yang direncanakan. 

4.2.2 Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola 

pembelajaran peserta didik. Persepsi guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

aspek kompetensi pedagogik termasuk dalam kriteria baik. Hal ini disebabkan 

karena sebagian guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan telah mampu 

merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil 

belajar dengan baik. Selain ketiga hal tersebut guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan juga telah mampu memahami perserta didik dan mengembangkan 

perserta didik. 

Tidak dapat dipungkiri walaupun persepsi guru non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan tehadap kinerja guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan aspek kompetensi pedagogik secara umum dalam kriteria baik, akan 

tetapi masih ada guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang 

memberikan persepsi dengan kriteria kurang baik. Kondisi tersebut perlu disadari 

oleh guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan agar pada waktu-waktu 

kedepan pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dapat 

diperhatikan secara baik. Sebagian besar guru memandang bahwa guru 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan belum mampu melaksanakan 

pembelajaran yang baik terkait dengan memahami peserta didik, merancang 
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pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

mengembangkan peserta didik. 

Oleh karena itu, guru penjasorkes sebaiknya meningkatkan kompetensi 

pedagogik yang ada sekarang ini. Guru penjas orkes harus dapat melaksanakan 

pembelajaran yang baik guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan maupun menunjang keberhasilan 

pembelajaran mata pelajaran yang lain. Guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan harus lebih memahami poeserta didik, merancang pembelajaran yang 

baik, melaksanakan pembelajaran yang baik, melakukan evaluasi hasil belajar 

ynag teratur, serta mapu mengembangkan peserta didik untuk lebih baik lagi. 

4.2.3 Kompetensi profesional sebagai pendidik 

Kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam merupakan 

pengertian dari kompetensi profesional sebagai pendidik. Persepsi guru non 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan aspek kompetensi profesional sebagai pendidik 

termasuk dalam kriteria baik. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang kurang mengetahui tentang 

media elektronik, misalnya pengeoperasian komputer dan internet untuk 

memperoleh informasi secara cepat dan efisien. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu proses pembelajaran 

tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penguasaan materi yang baik dari 

guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Meskipun dari hasil penelitian 

secara umum persepsi guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
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mempunyai persepsi dengan kriteria baik, akan tetapi masih terdapat guru non 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang memberikan persepsi rendah 

terhadap guru pendidikan jasmani aspek kompetensi profesional. Hal ini 

merupakan suatu nilai kurang sehingga perlu adanya perbaikan sesegera mungkin 

karena kompetensi profesional sebagai pendidik merupakan hal vital dan harus 

dimengerti oleh setiap guru khususnya guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru non Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

dalam kompetensi profesional sebagai pendidik termasuk dalam kategori sedang 

Sebagian besar guru memandang bahwa guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan telah memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik yang baik 

terkait dengan menguasai bidang studi secara luas dan mendalam. 

Walupun secara umum persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP Sederajat Se Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus dalam kompetensi profesional sebagai pendidik telah 

baik, namun ada sebagian guru yang memberikan persepsi cukup bahkan sebagian 

guru ada yang memberikan persepsi kurang baik. Oleh karena itu, guru penjas 

orkes sebaiknya meningkatkan kompetensi profesional sebagai pendidik yang 

telah dimiliki, termasuk meningkatkan penguasaan bidang studi secara luas dan 

mendalam. Dengan penguasaan materi yang baik diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dan memperlancar kegiatan belajar mengajar pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan. 
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4.2.4 Kompetensi sosial sebagai pendidik 

Selain kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, seorang guru 

juga harus memiliki kompetensi dalam bidang sosial. Yang dimaksud dengan 

kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

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

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

umum persepsi guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap 

kinerja guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan aspek kompetensi sosial 

sebagai pendidik termasuk dalam kriteria Baik. 

Komunikasi merupaka suatu hal yang sangat penting, karena dengan 

adanya komunikasi yang baik, misalnya dengan peserta didik, maka guru dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan orang tua/wali peserta 

didik maka guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dapat memberikan 

informasi kepada orang tua/wali atau sebaliknya tentang perkembangan siswa 

selama mengikuti pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. 

Selain itu komunikasi yang baik dengan sesama guru akan menimbulkan suasana 

yang harmonis antara guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dan 

guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sehingga proses pemebelajaran 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru non Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 



54 
 

  
 

dalam kompetensi sosial sebagai pendidik termasuk dalam kategori baik. 

Sebagian besar guru memandang bahwa guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan telah mampu bersosialisasi dengan baik terkait dengan berkomunikasi 

secara efektif dan bergaul secara efektif. 

Walupun secara umum persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP Sederajat Se Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus dalam kompetensi sosial sebagai pendidik telah baik, 

namun ada sebagian guru yang memberikan persepsi cukup bahkan sebagian guru 

ada yang memberikan persepsi kurang baik. Oleh karena itu, guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan sebaiknya lebih meningkatkan lagi komunikasi 

dan bergaul dengan teman, sesama guru maupun orang tua murid agar dapat 

membantu proses pembelajaran maupun tugas-tugas sebagai guru pengampu mata 

pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

 

 

. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian tentang Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan Tingkat SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu menghasilkan beberapa 

persepsi yang berbeda-beda.   

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi guru 

non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan tingkat SMP Sederajat 

SeKecamatan Undaan Kabupaten Kudus menunjukkan kriteria Baik. 

Hal ini disebabkan guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

memiliki kualifikasi kompetensi yang Baik, yang meliputi kompetensi 

kepribadian yang memenuhi kriteria Baik, kompetensi pedagogik yang 

memenuhi kriteria Baik, kompetensi profesional yang memenuhi kriteria Baik, 

dan kompetensi sosial yang memenuhi kriteria Baik. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penyusun menyarankan sebagai berikut : 

5.2.1 Untuk kepala sekolah SMP Sederajat Se-kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus agar lebih memperhatikan lebih baik kinerja guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan. 

5.2.2 Untuk guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan agar lebih 

meningkatkan mutu pelaksanaan proses Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan tingkat SMP Sederajat Se Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus, maka guru-guru harus lebih kreatif dalam mengajar sehingga 

semua kurikulum dapat diajarkan kepada siswa. 

5.2.3 Untuk guru penjasorkes agar lebih meningkatkan mutu Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan tingkat SMP Sederajat SeKecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus, maka diharapakan adanya perhatian dari 

sekolah, guru, dan siswa untuk lebih memperhatikan proses 

pembelajarannya sehingga tercipta suasana pembelajaran yang dinamis. 

5.2.4 Untuk para peserta didik agar biasa mengingatkan guru Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan apabila ada yang kurang dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di sekolah 
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Gambar 5 

Responden Sedang Mengisi Kuesioner 
 

 

Gambar 6 
Responden Sedang Berdiskusi tentang Kuesioner 
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Gambar 7 
Guru – guru sedang mengerjakan kuesioner 

 

 

Gambar 8 
Guru sedang memperhatikan soal – soal kuesioner 
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Gambar 9 
Responden sedang memikirkan soal kuesioner 

 

 

Gambar 10 
Responden mengerjakan kuesioner 
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Gambar 11 
Responden mengisi kuesioner 

 

 

Gambar 12 
Pengisian kuesioner  
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Gambar 13 
Pengisian kuesioner 

 

 

Gambar 14 
Mengerjakan kuesioner 
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