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SARI 
 

Mursito Adi. 2009. Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan Terhapdap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan Tingkat SMP Se-Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. 
 
Kata kunci : persepsi, guru, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Guru Non 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan Tingkat SMP Se-Kecamatan Bandar Kabupaten 
Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Guru Non Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhapdap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan Tingkat SMP Se-Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. 

 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan 

data menggunakan angket untuk memperoleh informasi persepsi guru non pendidikan 
jasmani olahraga dan kesehatan. Populasi dalam penelitian ini adalah guru non 
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sebanyak 65 orang dari 4 SMP negeri se 
Kecamatan Bandar.  Pengambilan sampel dengan total sampling yaitu diambil dari 
seluruh sekolahan sebagai sampel dari obyek penelitian yang berjumlah 65 orang bukan 
guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Data penelitian ini dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif persentase. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru non pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan terhadap guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 
tingkat SMP se-kecamatan Bandar Kabupaten Batang mempunyai persepsi yang sangat 
baik. Hal ini disebabkan guru memiliki kualifikasi kompetensi yang sangat baik, yang 
meliputi kompetensi kepribadian yang memenuhi kriteria sangat baik (75,83%), 
kompetensi pedagogik yang memenuhi kriteria baik (49,23%), kompetensi profesional 
yang memenuhi kriteria sangat baik (52,31%), dan kompetensi sosial yang memenuhi 
kriteria  sangat baik (55,38%). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhapdap 
Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Tingkat SMPN Se-Kecamatan 
Bandar Kabupaten Batang menunjukkan kriteria sangat  baik. 

 
Peneliti menyarankan untuk lebih meningkatkan mutu pelaksanaan proses 

Penjasorkes tingkat SMPN se-Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, maka guru harus 
lebih kreatif dalam mengajar, dengan cara  membuat metode pengajaran yang menarik 
dan tidak monoton agar peserta didik antusias mengikuti kegiatan pembelajaran 
sehingga kurikulum Penjasorkes dapat berjalan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan suatu bangsa, karena dengan 

membekali warga negaranya dengan pendidikan yang tinggi maka akan bangsa tersebut 

akan mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi  yang sangat bermanfaat dan berguna 

bagi kelangsungan hidupnya.  

 Di Era Globalisasi, pendidikan sangatlah penting dimiliki oleh suatu negara agar 

mereka mampu bersaing dalam menjalankan roda perekonomian dan sektor–sektor yang 

lain. Kualitas pendidikan disuatu bangsa perlu ditingkatkan untuk menghadapi 

perubahan di tingkat perkembangan pendidikan dunia dimasa depan. Jika hal ini tidak 

disiapkan dengan matang dan terprogram maka bangsa tersebut tidak akan mampu 

bersaing dan selalu tertinggal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya 

Sampai saat ini dunia pendidikan Indonesia dalam perkembangannya masih 

banyak hambatan dan masalah yang menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas 

pendidikan dari setiap jenjang  dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan 

menengah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

mutu pendidikan secara terus menerus, mulai dari berbagai pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum secara periodik, perbaikan 

sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan peningkatan mutu manajemen sekolah. 

Namun indikator ke arah mutu pendidikan belum menunjukkkan peningkatan yang 

signifikan (Muslih,2007:11).  
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Upaya peningkatan mutu pendidikan yang sering kita dengar sekarang ini  adalah 

penggantian kurikulum pendidikan yang diterapkan pada sekolah  - sekolah dari tingkat 

dasar sampai pada tingkat menengah. Perubahan kurikulum tidak lepas dari upaya 

pemerintah untuk menemukan suatu kurikulum yang cocok dan sesuai sehingga 

terwujudnya pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi guru dan siswa 

dapat mengikutinya dengan baik sehingga hasil akhir dari pendidikan adalah 

menciptakan generasi muda bangsa yang berkualitas dan memiliki kompetensi di 

bidangnya.  

Pada awalnya kurikulum 1994 telah lama diterapkan pada lembaga pendidikan 

sekolah tingkat dasar dan menengah dan dinilai masih mempunyai kekurangan, yakni 

mayoritas masih berbasis pada materi sehingga keaktifan guru dan siswa kurang 

berperan aktif mendukung pelaksanaan pembelajaran kurikulum ini. Sehingga 

pemerintah pada tahun 2001 melalui Departemen Pendidikan  Nasional 

mensosialisasikan kurikulum baru yang bernama Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) yang pelaksanaannya baru berlangsung tahun pelajaran 2004/2005 dengan 

harapan mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Namun dalam pelaksanaanya KBK belum membuahkan hasil yang signifikan, hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama konsep KBK belum dipahami secara benar 

oleh guru sebagai ujung tombak dikelas, akibatnya ketika guru melakukan penjabaran 

materi dan program pengajaran dikelas tidak sesuai dengan KBK. Kedua, draf 

kurikulum yang terus menerus mengalami perubahan, akibatnya guru mengalami 

kebingungan rujukan sehingga muncul kesemrawutan dalam pelaksanaannya. Ketiga 

belum adanya panduan strategi pembelajaran yang mumpuni yang bisa dipakai 

pegangan guru ketika menjalankan tugas intruksional bagi siswanya. Akibatnya, ketika 
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melaksanakan pembelajaran, guru hanya mengandalkan pengalaman yang dimilikinya, 

yang mayoritas berbasis materi sehingga tidak ada kemajuan yang berarti (Masnur 

Muslih,2007:12).  

Maka munculah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

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

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 sebagai upaya perbaikan celah 

kelemahan dan kekurangan yang terdapat didalam KBK bisa ditanggulangi, baik 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terlepas dari kelemahan–kelemahan tersebut 

pembelajaran dalam KBK atau KTSP harus dilaksanakan setiap kelas pada satuan 

tingkat dasar dan menengah. Hal ini berarti guru harus mempunyi wawasan yang cukup 

tentang strategi pembelajaran mata pelajaran yang diampunya, minimal dalam bentuk 

panduan yang dapat dipakai sebagai pegangan ketika akan melaksanakan pembelajaran 

di kelas (Masnur Muslih,2007:12). 

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat 

apabila dapat menunjukkan kepada msayarakat bahwa guru layak menjadi panutan atau 

teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimanasikap 

dan perbuatanguru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladdani atau 

tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, 

memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan bagaimana cara guru 

berpakaiandan berbicara serta cara bergaul baik dengan sisiwa, teman-temannya serta 

anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas (Soetjipto 2004:41) 

Batang merupakan salah satu wilayah kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di 

pantai utara jawa tengah bagian barat. Secara geografis letak kabupaten batang yaitu 

bagian utara berbatasan dengan laut jawa, bagian selatan berbatasan dengan kabupaten 
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Wonosobo dan Banjarnegara, bagian barat berbatasan dengan kota Pekalongan, bagian 

timur berbatasan dengan kabupaten Kendal. Wilayah kabupaten Batang yang memiliki 

relief memanjang yang terdiri dari pegunungan dan pantai dan penduduk yang cukup 

padat memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, membuat 

pemerintah daerah Batang berupaya membangun dunia pendidikan karena pendidikan 

sangat penting bagi generasi masa depan. Hal ini menjadikan indikator yang baik dan 

positif untuk dunia pendidikan dimana sudah banyak sekolah–sekolah yang dibangun 

dan pendirian lembaga pendidikan luar sekolah yang mendukung program wajib belajar 

9 tahun. 

Kecamatan Bandar merupakan wilayah Kabupaten Batang bagian selatan berjarak 

18 Km dari kota Batang. Di kecamatan Bandar terdapat 4 buah SMP  Negeri dengan 

guru Penjasorkes sebanyak 6 orang dengan rincian SMP 1 Bandar berjumlah 2 orang, 

SMP 2 Bandar 1 orang, SMP 3 Bandar 1 orang dan SMP 4 bandar 2 orang. Tetapi ada 

di salah satu SMP seorang guru non penjas manjadi guru penjas. Hal ini akan 

mengakibatkan guru mengajar tidak profesional karena guru ini mengajar bukan di 

bidangnya. Idealnya setiap guru dalam satu minggu mengajar selama 24 jam dan 4 jam 

perhari. Tetapi ada di dalah satu SMP yang mengajar kurang dari 24 jam. Jam 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dilaksanakan pada jam 7.00 dan 8.30 pagi 

agar dapat mecapai pembelajaran yang efektif. Hal ini berbeda dengan guru yang 

mengajar non penjas karena mereka lebih mempunyai jam yang lebih banyak.  

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 Olahraga 

dan Kesehatan dalam menjalankan tugas pokoknya disekolah.Berdasarkan hasil 
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(observasi, 10 oktober 2008) dengan nara sumber guru non Penjasorkes di  salah satu 

SMP Negeri  Bandar memberikan tanggapan “cara mengajar guru penjas belum sesuai 

dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya”. Selain itu ada seorang guru penjas yang 

bukan di bidangnya sehingga dia memberi materi Penjas tidak secara profesional. Hal 

ini dikatakan oleh salah satu guru yang lain. 

Di lingkungan sekolah khususnya siswa-siswi baik yang masih duduk di bangku 

sekolah maupun yang telah menjadi alumnus, ditemukan informasi dimana proses 

kegiatan belajar mengajar materi Penjasorkes dinilai masih minim karena dalam 

pelaksanaannya masih ada guru yang menggunakan metode konvensional dalam 

pembelajaran sehingga siswa mudah cepat bosan dan jenuh kerena monoton tidak ada 

perubahan dari waktu  ke waktu. Hal ini menyebabkan siswa menjadi menjadi kurang 

tertarik untuk mendapatkan materi yang diberikan, akibatnya banyak siswa yang malas 

untuk mengikuti aktifitas dan proses pembelajaran sehingga mereka tidak mampu 

menerima materi dengan baik dan menguasai materi yang telah diberikan. Di sisi lain 

materi pelajaran Penjasorkes  menjadi pelajaran favorit dan guru Penjasorkes  menjadi 

idola bagi siswa di sekolah, karena Penjasorkes dapat dijadikan ajang rekreasi dan 

prestasi karena bisa menghilangkan rasa kejenuhan, kebosanan dan strees setelah 

mengikuti aktivitas kegiatan belajar mengajar (wawancara dengan bpk Bambang 

sumarsono: 10 oktober 2008). Berikut adalah tabel kuesioner sebelum penelitian 

dilakukan. Berikut hasilnya : 
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Tabel 1.1 

Hasil kuisioner observasi sebelum penelitian tentang persepsi guru non penjas 

terhadap guru penjas 

N

o 

s

e

k

o

l

a

h 

J

u

m

l

a

h

 

r

e

s

p

o

n

d

e

n 

Kategori 

B

S 

B S K

1 S

M

P

N

1

0 

1 6 2 1
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B

A

N

D

A
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2 S

M

P

N

 

2

 

B

A

N

D

A

R 

8  6 1 1

3 S 5  2 2 1
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A
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A
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B

A

N

D

5  4 1  
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A
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 J

U

M

L

A

H 

2

8 

1 1
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Keterangan : 

BS  : baik sekali 

B  : Baik 

S  : Sedang 

K  : Kurang 

Pada tahap pra penelitian, peniliti memberikan kuesioner kepada guru-guru non 

Penjasorkes sekecamtan Bandar. Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para guru 

secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja guru Penjasorkes di SMP N 

sekecamatan Bandar berkategori baik, dan pelajaran Penjasorkes penting 

untukdilaksanakan di sekolah. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas guru-guru 

Penjasorkes di sekolah dianggap sudah cukup profesional. Kriteria guru Penjasorkes 

yang diinginkan diantaranya : (1) memiliki keahlian menonjol,(2) guru Penjasorkes 

dapat mempraktikan teknik dan aturan dalam olahraga,(3) guru Penjasorkes menguasai 

kompetensi utama guru (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial). 

Persoalan guru semakin menjadi persoalan pokok dalam pembangunan 

pendidikan, disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan masyarakat dan 
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perkembangan global. Hingga kini persoalan guru belum pernah terselesaikan secara 

tuntas. Persoalan guru di Indonesia adalah terkait dengan masalah-masalah kualifikasi 

yang rendah, pembinaan yang terpusat dan hanya sekedar proyek, perlindungan profesi 

yang belum memadai dan persebarannya yang tidak merata sehingga menyebabkan 

kekurangan guru di beberapa lokasi. Segala persoalan guru tersebut timbul oleh karena 

adanya berbagai sebab dan masing-masing saling mempengaruhi. 

Sikap guru yang profesional akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar ini sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dengan berbagai kemajuan 

khususnya kemajuan ilmu dan teknologi yang berpengaruh terhadap pendidikan (Uzer 

Usman, 2006:1)  

Kedudukan guru sebagai pelaksana proses belajar mengajar, juga harus 

mengetahui dan menerapkan program pengajaran dan harus disiplin dalam 

melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan pembuatan program tahunan ( PROTA ), 

program semester ( PROMES ), Silabus  dan rencana pelaksanaa pengajaran ( RPP ),  

Dalam penelitian ini guru mata pelajaran adalah objek peneltian, karena guru mata 

pelajaran adalah rekan kerja guru Penjasorkes, dimana mereka mengetahui kinerja dan 

kompetensi guru penjas dalam proses kegiatan pembelajaran disekolah, dimana 

seringnya berkomunikasi dan bersosialisasi antar guru mata pelajaran sehingga rekan 

guru mengetahui aktivitas sehari – hari dan dapat memberikan persepsinya terhadap 

kinerja guru Penjasorkes dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. 

Atas dasar uraian penjelasan di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian “ 

Persepsi Guru non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Dalam  

Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani  Olahraga dan Kesehatan Di SMP Negeri 

sekecamatan Bandar kabupaten Batang”. 
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1.2. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan pada penelitian ini adalah 

bagaimanakah persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di 

SMPN se Kecamatan Bandar kabupaten Batang? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMPN se 

Kecamatan Bandar tahun 2008. 

 

1.4. Penegasan Istilah 

(1) Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan 

mengintepretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka 

(Robbins, 2002:46). Sedangkan Jalaludin Rahmat (2003:15) menyatakan bahwa 

persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi atau pesan. 

(2) Kinerja  

 Kinerja adalah proses sistematika untuk menilai perilaku atau hasil kerja dalam 

kurun waktu tertentu yang akan menjadi dasar kebaikan dalam pembangunan Jiwo 

Wungu (2003: 31). Kinerja adalah kiat atau prosedur kerja yang dilaksanakan oleh guru 
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dalam melaksanakan tugas dan kewajibannnya yaitu mengajar baik pada intern sekolah 

maupun ekstern sekolah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan sehingga 

mengahasilkan tujuan yang diprogramkan (Usman: 1951:4). 

Dalam penelitian ini kinerja guru diidentifikasikan dengan kompetensi guru baik 

kualitas maupun kuantitas 

 

(3) Guru 

 Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (KUBI, W.J.S. Poerwadarminta, 

2003). 

(4) Penjasorkes 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah bagian dari pendidikan secara 

keseluruhan yang mampu mengembangkan anak atau induvidu secara utuh dalam arti 

mencakup aspek–aspek jasmaniah, intelektual, emosional, dan moral spiritual dalam 

proses pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan pola pembinaan hidup 

sehat. Dalam pelaksanaan penelitian ini Penjasorkes di SMP  adalah salah satu mata 

pelajaran yang ada di sekolah menengah pertama dengan dimana dalam 

pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan pola hidup sehat. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian bisa memberi pengembangan ilmu dan teknologi, 

khususnya ilmu yang dijadikan objek penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan 

penulis dari penelitian ini adalah : 

(1) Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam  dapat 

memberikan penilaian dan melakukan koreksi terhadap kinerja guru Penjasorkes 
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dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan. 

(2) Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan, 

supervisor, dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar agar guru 

Penjasorkes dapat bekerja secara maksimal. 

(3) Bagi pihak Dinas Pendidikan,  gambaran kinerja Guru Penjasorkes SMP 

sekecamatan Bandar Kabupaten batang tahun 2008, sehingga dapat menjadikan 

pertimbangan dan perbaikan mutu serta kualitas bagi para pendidik dan dunia 

pendidikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Pengertian Persepsi 

Sikap seseorang terhadap suatu objek atau aktivitas sangat ditentukan oleh 

persepsinya. Orang yang memiliki persepsi positif pada objek atau tingkah laku tertentu 

akan berusaha menyesuaikan diri dengan objek atau persepsi tersebut begitu pula 

sebaliknya. 

Pengertian persepsi menurut Walgito (2002:70) adalah pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu 

sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam individu. 

2.1.1 Tahap-tahap Persepsi 

1) Proses fisik yaitu, adanya objek yang menimbulkan stimulus yang ditangkap oleh 

indra. 

2) Proses filosofis adalah, proses dari stimulus yang diterima oleh panca indra melalui 

saraf sensoris dikirim menuju otak 

3) Proses psikologis adalah, proses di otak yang menyababkan individu menyadari apa 

yang diterima dengan reseptor itu sebagai akibat stimulus yang diterimanya. 

Persepsi akan terjadi jika ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi persepsi yaitu : 

1) Adanya objek 

2) Proses penagkapan stimulus yang diterima panca indra melalui otak 

3) Terjadinya pengolahan dalam otak yang menyebabkan kesadaran penerima objek 

4) Proses adalah individu menyadari dan mengetahui apa yang diterima melalui panca 

indra (Walguno dalam skripsi N.Istikhomah, 2005:12). 
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2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh dinamika 

yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, melihat, mencium, merasa, atau 

bagaimana ia memandang suatu obyek dengan melihat aspek psikologis dengan panca 

inderanya. 

 Menurut Mahmud,Dimyanti (1989:42) ada beberapa faktor/ unsur-unsur yang 

mempengaruhi persepsi yaitu: “hakekat sensoris stimulus, latar belakang, pengalaman 

sensoris terdahulu yang ada hubungannya, perasaan-perasaan pribadi, sikap, dorongan 

dan tujuan”. 

 Sedang menurut Robbins (2002: 46), sejumlah faktor bekerja untuk membentuk 

persepsi dan kadangkala membiaskan persepsi. Faktor-faktor tersebut dapat terletak 

pada orang yang mempersepsikannya, objek atau sasaran yang dipersepsikan, atau 

konteks di mana persepsi itu dibuat. 

  Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha 

menginterpretasikan apa yang ia lihat, intepretasi itu sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan 

harapan. 

 Faktor lain yang berpengaruh terhadap terjadinya proses persepsi adalah: 

“pengalaman, proses belajar (sosialisasi), cakrawala, dan pengetahuan” (Mar’at. 

1992:22). 

 Proses persepsi dengan segala faktor yang mempengaruhi dapat diformulasikan 

dalam suatu bagan yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara faktor-faktor 

dalam proses persepsi, yaitu 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Faktor-faktor Persepsi (Sumber : Mar’at,1992 : 23) 

Menurut Mar’at (1992:23) bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamatanya sendiri, yang 

diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Objek psikologik ini dapat berupa 

kejadian, ide atau situasi tertentu. 

2) Faktor pengalaman, proses belajar (sosialisasi) memberikan bentuk dan struktur 

terhadap apa yang dilihat 

3) Pengetahuan dan cakrawala memberikan arti terhadap apa yang dilihat 

4) Melalui komponen kognisi akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang 

dilihat. Berdasarkan nilai dan warna yang dimiliki pribadi tersebut terjadi 

keyakinan terhadap objek tersebut. Sampai pada proses ini telah terjadi persepsi, 

dimana individu telah mengenali objek yang diamati 

5) Jika proses ini dilanjutkan pada komponen afeksi terjadilah aktivitas evaluasi 

emosional (senang atau tidak senang) terhadap objek 

6) Selanjutnya komponen konasi berperan menentukan kesediaan / kesiapan jawaban 

berupa tindakan terhadap objek  

Siagian (1995:100-105) menjelaskan bahwa persepsi seseorang tidak timbul 

begitu saja, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itulah yang 
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menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi 

yang berbeda tentang apa yang dilihatnya itu. 

Secara umum terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang antara 

lain: 

1) Diri orang yang bersangkutan, ia dipengaruhi karakteristik individualnya yang turut 

mempengaruhi, seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan 

harapannya. 

2) Sasaran persepsi tersebut, mungkin bisa berupa orang benda atau peristiwa. Sifat-

sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. 

Dengan kata lain, gerakan, suara, tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi 

turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya. 

3) Faktor situasi, persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi 

mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. 

Selanjutnya Walgito (2002: 72) memaparkan bahwa 3 hal yang ikut berperan dan 

berpengaruh dalam mempersepsikan manusia, yaitu: 

1) Keadaan stimulus, dalam hal ini berwujud bila orang yang akan dipersepsi atas 

dasar pengalaman merupakan seseorang yang menyenangkan bagi orang yang 

mempersepsi, akan lain halnya jika orang yang dipersepsi itu memberikan 

pengalaman yang sebaliknya. 

2) Keadaan orang yang mempersepsi, yang meliputi pikiran, perasaan, penglaman-

pengalaman, atau dengan kata lain keadaan pribadi orang yang mempersepsi akan 

berpengaruh dalam seseorang mempersepi orang lain 

3) Situasi atau keadaan sosial, dimana hal ini sangat mempengaruhi hasil dari persepsi 



 

 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi antara lain:(a) Keadaan stimulus/objek persepsi, (b) pelaku 

persepsi dan (c)lingkungan atau situasi. 

Keterangan di atas menunjukkan bahwa banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhi individu. Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda 

satu sama lain dan akan berpengaruh bagi individu dalam mempersepsi suatu obyek 

stimulus meskipun obyek tersebut benar-benar sama. 

 

2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah kiat atau prosedur kerja yang dilaksanakan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannnya yaitu mengajar baik pada intern sekolah 

maupun ekstern sekolah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan sehingga 

menghasilkan tujuan yang diprogramkan (Usman : 1951:4) 

2.2.2 Komponen Kinerja Guru 

Jabatan guru adalah jabatan  profesi artinya telah terkandung suatu konsep bahwa 

guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki 

kompetensi–kompetensi yang dituntut  agar guru – guru mampu melaksanakan tugasnya 

dengan sebaik–baiknya. Tanpa mengabaikan kemungkinan adanya perbedaan tunututan 

kompetensi profesional yang disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan sosial 

kultural dari setiap institusi sekolah sebagai indikator, maka guru yang dinilai 

komponen secara profesional, apabila : 

1) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. 

2) Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranan secara berhasil. 



 

 

 

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

intruksional ) sekolah. 

4) Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan 

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

 

2.2.3 Tanggung Jawab Guru 

Manusia dapat disebut manusia yang bertanggung jawab apabila dia mampu 

membuat pilihan dan membuat keputusan atas dasar-dasar nilai dan norma-norma 

tertentu, baik yang bersumber dari dalam dirinya maupun narasumber dari lingkungan 

sosialnya. 

Setiap guru profesional harus memiki persyaratan sebagai manusia yang 

bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, tetapi di pihak lain dia juga mengemban 

sejumlah tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru selaku pendidik bertanggung 

jawab mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada 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 melaksanakan tanggung jawabnya 

apabila dia memiliki kompetensi yang diperlukan untuk itu. Setiap tanggung jawab 

memerlukan sejumlah kompetensi dapat dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi yang 

lebih kecil dan lebih khusus ( Oemar Hamalik, 2002:39). 

2.2.3.1 Tanggung Jawab Moral 

Setiap guru profesional berkewajiban menghayati  dan mengamalkan Pancasila 

dan bertanggung jawab mewariskan moral Pancasila itu serta nilai-nilai  Undang-

undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini, merupakan  tanggung  



 

 

 

jawab moral bagi setiap guru di Indonesia. Dalam hubungan ini, setiap guru harus 

memiliki kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan 

Pancasila. 

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.    

2.2.3.2 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, mampu menyusun dan melaksankan 

prosedur penilaian kemajuan belajar, dan sebagainya. 



 

 

 

 

2.2.3.3 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. 

2.2.3.4 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 ). 

2.2.4 Jenis – Jenis Kompetensi Kinerja Guru 

Dalam bukunya M. Uzer Usman (2007:16-19) membagi kompetensi sebagai 

berikut : 

2.2.4.1 Kompetensi pribadi 

2.2.4.1.1 Mengembangkan kepribadian  



 

 

 

1) Bertaqwa kepada Tuhan YME 

2) Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa 

Pancasila 

3) Mengembangkan sikap-sikap terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan 

guru. 

2.2.4.1.2 Berinteraksi dan berkomunikasi  

1) Berintraksi dengan sejawat dengan meningkatkan kemampuan 

profesional. 

2) Berinteraksi dengan masyarakat lembaga-lembaga kemasyarakatan yaitu 

berkaitan dengan pendidikan. 

3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. 

4) Melaksanakan administrasi sekolah. 

2.2.4.1.3 Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan  pengajaran. 

1) Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah. 

2) Melaksanakan penelitian sederhana. 

2.2.4.2 Kompetensi Profesional. 

2.2.4.2.1 Menguasai landasan pendidikan 

1) Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

2) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat. 

3) Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan 

dalam proses belajar- mengajar. 

2.2.4.2.2 Menguasai bahan pengajaran 

1) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 

2) Menguasai  bahan pengajaran. 

2.2.4.2.3 Menyusun program pengajaran. 

1) Menetapkan tujuan pembelajaran. 



 

 

 

2) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. 

3) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar.   

4) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang  sesuai.  

5) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar. 

2.2.4.2.4 Melaksanakan program penggajaran  

1) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. 

2) Mengatur ruangan belajar. 

3) Mengelola interaksi belajar mengajar.  

2.2.4.2.5 Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

1) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran. 

2) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

2.2.4.3 kompetensi Pedagogik 

1) Menguasai karakteristik pesrta didik dari aspek fisik, moral, social, 

cultural, emosional, dan intelektual 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip – prinsip pembelajaran yang 

mendidik, 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan 

yang di ampu 

4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik 

5) Memanfaatkan teknonologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik 

6) Memfasilitasi pengembangan potesi pesrta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun denan peserta didik 



 

 

 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

 

2.2.4.4 kompetensi sosial 

1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

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

keluarga, dan status sosial ekonomi 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesame 

pendidik 

3) Beradaptasi ditempat bertugas diseluruh wilayah republic Indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya 

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain 

 

2.2.5 Kriteria Kinerja Guru 

Seorang guru dapat dinilai baik buruknya kinerja yang diukur melalui indikator 

kedisiplinan dan kompetensi profesional yang dimilikinya.  

Kedisiplinan dapat diartikan ketertiban atau keselarasan tingkah laku menurut 

peraturan yang sudah ditetapkan. Kompetensi guru merupakan komponen seorang guru 

dalam melaksanakan kewajiban secara bertangung jawab dan layak (Uzer Usman, 

2000:14) Dalam hal ini dimaksudkan agar guru mampu melaksanakan kewajiban dalam 



 

 

 

proses belajar mengajarnya meliputi : perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran 

dan evaluasi pengajaran. 

Tugas utama seorang guru adalah mengajar, mendidik, dan melatih siswa dimensi 

kompetensi profesional guru yang terkait langsung dengan pembelajaran antara lain 

meliputi lima hal yang dikemukakan oleh M. Uzer Usman (2006:17) adalah :  

1) Menguasai landasan kependidikan. 

2) Menguasai bahan pelajaran. 

3) Menyusun program pengajaran. 

4) Melaksanakan program pengajaran. 

5) Menilai hasil proses belajar mengajar yang telat dilaksanakan. 

Kinerja guru dapat dibedakan menjadi 3 kategori : 

1) Kinerja baik dimana, baik perencanaan, baik pekasanaan dan baik pencapaian hasil 

pekerjaan. 

2) Kinerja sedang, apabila cukup baik dalam perencaan, cukup baik pelaksanaan dan 

cukup baik pencapaian hasil pekerjaan. 

3) Kinerja buruk, apabila buruk dalam merencakan, buruk dalam pelaksanaan dan 

buruk dalam pencapaian hasil pekerjaaan. 

 

2.3 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

2.3.1 Pengertian Penjasorkes 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktifitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan individi secara organik, neuromaskular, perseptual, 

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



 

 

 

Pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan 

kawasan organik, neoromuskular, intelektual, dan sosial ( Abdul Kadir, 1992: 3). 

Menurut Abdul Gofur (1983:6) yang dikutip oleh Arma Abdullah dan Agus 

Munadji (1994:5) pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 

perorangan maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik 

melalui kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh peningkatan 

kemampuan dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak 

dalam intensifikasi penyalenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan Pendidikan Jasmani adalah sangat 

penting, yakni memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam 

aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis. 

Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk 

gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 

Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak ada 

pendidikan yang lengkap tanpa adanya Pendidikan Jasmani, karena gerak sebagai 

aktivitas Jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri  

yang secara alamiah dan juga berkembang searah dengan perkembangan zaman. 

Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-

nilai ( sikap – mintal – emosioanal – spiritual – social ), serta pembinaan pola hidup 

sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang 

seimbang. 



 

 

 

Pendidikan Jasmani merupakan usaha pendidikan yang menggunakan aktivitas 

otot-otot besar sehingga proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh 

gangguan kesehatan dan gangguan pertumbuhan badan.  

Pendidikan Jasmani merupakan usaha pendidikan yang pada dasarnya 

merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan 

untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir, 

stabilitas emosional, keterampilan social, penalaran dan tindakan moral melalui 

aktivitas jasmani kesehatan dan olahraga. 

Di dalam  Penjas, pendidikan kesehatan sangatlah erat dan mendukung dalam 

pelaksanaan penjas, karena pendidikan kesehatan erat sekali kaitannya dengan penjas 

dan olahraga dalam meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan aktivitas fisik, 

menyangkut pendidikan kesehatan mencangkup kesegaran total daaan individu yaitu 

kesegaran fisik, mental, social, dan emosional (Abdulkadir Ateng, 1992:3). 

 

2.3.2 Tujuan dan fungsi Penjasorkes 

2.3.2.1 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Menurut Depdiknas (2003:6-7) tujuan dari Pendidikan Jasmani adalah: 

1) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai dalam 

pendidikan jasmani. 

2) membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap social dan 

toleransi, dalam konteks kemajuan budaya, etnis, dan agama. 

3) menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas ajaran 

pendidikan jasmani. 



 

 

 

4) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, percaya 

diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

5) Mengembangkan kemampuan gerak dan keterampilan berbagai macam permainan 

dan olahraga. 

6) Mengembangkan kerterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan   

pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai macam 

aktivitas jasmani. 

7) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang 

lain. 

8) Mengetahui 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 rekreasi. 

 

 

2.3.2.2 Fungsi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Sebagaimana telah diuraikan di atas Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan merupakan sebagian integral dari pendidikan yang mempunyai tujuan 

pendidikan. Menurut Depdiknas (2003:7-9) fungsi dari Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan adalah: 

2.3.2.2.1 Aspek Organik. 

1) Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat 

memenuhi tuntutan lingkungannya serta memadai serta juga memiliki landasan 

untuk pengembangan keterampilan. 



 

 

 

2) Meningkatkan kekuatan otot, yaitu sejumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan 

oleh otot atau kelompok otot. 

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

menahan kerja dalam waktu yang lama. 

4) Meningkatkan daya tahan kardiovakuler. Kapasitas individu untuk melakukan 

aktivitas secara terus menerus dalam relatif yang lama. 

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

untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cidera. 

2.3.2.2.2 Aspek Neuromuskular 

1) Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. 

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

meloncat, meluncur, melangkah,mendorong, menderap atau mencongklang, 

bergulir dan menarik. 

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

meliuk, bergoyang, merenggang, menekuk, mengganyung, membongkok. 

4) Mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti: memukul, menendang, 

menangkap, memberhentikan, melempar, mengubah arah, memantulkan, bergulir. 

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

waktu reaksi, dan kelincahan. 

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

bola basket, base ball, kasti, tenis lapangan, atletik, bela diri, tenis meja, dan lain 

sebagainya. 

7) Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti: menjelajah, mendaki, berkemah, 

berenang, dan lain sebagainya. 



 

 

 

2.3.2.2.3 Secara Perseptual 

1) Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 

2) Mengembangkan hubungan-hubungan yang berhubungan dengan tempat atau 

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

sebelah kanan, atau sebelah kiri dari dirinya. 

3) Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu: kemampuan mengkoordinasikan 

pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh dan atau 

kaki. 

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

menpertahankan keseimbangan statis dan dinamis. 

5) Mengembangkan dominasi (Dominancy), yaitu: konsisten dalam menggunakan 

tangan atau kaki kanan dan kiri dalam melempar atau menendang. 

6) Mengembangkan lateralitas (laterility), yaitu: kemampuan membedakan antara sisi 

kanan atau sisi kiri tubuh dan diantara bagian dalam kanan atau kiri tubuh sendiri. 

2.3.2.2.4 Secara Kognitif 

1) Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh 

pengetahuan dan mengambil keputusan. 

2) Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan permainan, keselamatan, dan etika. 

3) Mengembangkan kemampuan penggunaan taktik dan strategi dalam atifitas yang 

terorganisasi. 

4) Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi, tubuh dan hubunagannya dengan 

aktivitas jasmani. 



 

 

 

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

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

aktivitas dan dirinya. 

2.3.2.2.5 Secara Sosial 

1) Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam 

kelompok. 

2) Belajar berkomunikasi dengan orang lain. 

3) Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam 

kelompok.  

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

masyarakat. 

5) Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab di masyarakat. 

6) Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 

7) Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. 

8) Mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. 

9) Menyasuakan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada. 

2.3.2.2.6 Aspek Emosional 

1) Mengembangkan respon positif terhadap aktifitas jasmani. 

2) Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. 

3) Melepaskan ketegangan melalui aktifitas fisik yang tepat. 

4) Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. 

2.3.3 Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. 

Pelaksanaan pembelajaran adalah tuntutan perbuatan yang dilakukan oleh guru 

untuk merubah tingkah laku siswa kearah yang lebih baik.untuk merubah tingkah laku 



 

 

 

siswa, guru harus merencanakan apa yang diperbuat. Setelah perencanaan dan satuan 

pelajaran yang dibuat maka selanjutnya guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan melaksanakan program kegiatan yang telah disusun tersebut. Untuk bisa 

melaksanakan pembelajaran yang lebih baik, ada tiga prasyarat yang harus dimiliki oleh 

seorang guru, menurut Chatarina Tri Agna, dkk dalam bukunya Psikologi Belajar 

(2004:12). 

1) Menguasai bahan belajar 

Bahan berajar merupakan rangsangan (stimulus) yang direncanakan oleh guru 

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

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tidak atau sedikit yang dimiliki oleh siswa. 

Bahan ajar yang dikuasasi oleh guru bukan terbatas pada bahan yang akan disajikan 

kepada siswa, melainkan juga bahan belajar lain yang relevan. 

2) Penguasaan keterampilan pembelajaran 

Guru dituntut mampu mengaitkan kemampuan yang telah dimiliki dan akan 

dipelajari oleh siswa. Pembelajaran bukan berarti proses tranmisi pengetahuan kepada 

siwa saja, melainkan seorang guru dituntut mampu melaksanakan dan merencanakn 

bahan belajar, menciptakan strategi pembelajaran, mengelola kelas, memberikan siswa 

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

fasilitator dan motivator yang handal dalam memperhitungkan karakteristik intelektual, 

sosial dan kultural siswa, terampil memberi peryataan dan balikan, mereview pelajaran 

bersama siswa. 

3) Penguasaan evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk 

mengetahui efektiviyas pembelajaran. Dalam hal ini guru dituntut mampu menyusun 



 

 

 

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

hasil analisis, membuat keputusan dalam bentuk keseluruhan secara obyektif. 

2.3.4 Kondisi guru di SMPN se Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 

2.3.4.1 Guru non Penjasorkes 

 Di Kecamatan Bandar terdapat 4 solah menengah pertama negeri, dimana 

jumlah seluruh guru non Penjasorkes adalah 65 guru. Dengan rincian SMPN 1 Bandar 

sebanyak 23 guru, SMPN 2 Bandar sebanyak 14 guru, di SMPN 3 bandar sebanyak 14 

guru, di SMPN 4 Bandar sebanyak 14 guru. 

 Di lihat dari kondisinya, guru Penjasorkes mempunyai penagalaman mengajar 

yang berbeda. Misalkan di SMPN 1 Bandar ada guru yang mempunyai pengalaman 

mengajar selama 23 tahun, selan itu ada juga guru yang mempunyai pengalaman 

mengajar kurang dari satu tahun. Sehingga kita dapat memandang bahwa guru yang 

lebih lama mempunyai pengalaman mengajar dapat mengetahui bagaimana kondisi guru 

Penjasorkes dimana tempat dia mengajar. 

2.3.4.2 Kondisi guru Penjasorkes 

 Di empat sekolah menengah pertama negeri se Kecamatan Bandar terdapat enam 

guru Penjasorkes. Di SMPN 1 Bandar sebanyak 2 guru Penjasorkes, di SMPN 2 Bandar 

sebanyak 1 guru Penjasorkes, di SMPN  Bandar sebanyak 1 guru Penjasokes, dan di 

SMPN 4 Bandar sebanyak 4 guru Penjasorkes. 

 Guru Penjasorkes di Kecamatan Bandar mempunyai penagalaman mengajar 

yang berbeda – beda. Ada yang baru satu tahun dan ada guru yang telah mengaar 

Penjasorkes selama 20 tahun. 



 

 

 

 Dilihat dari keterangan diatas bahwa guru yang mempunyai pengalaman 

mengajar yang lebih lama akan berbeda dalam membuat strategi belajarnya dengan guru 

yang mempunyai pengalaman mengajar lebih sedikit atau sekitar satu tahun.  

 Sehingga dari uraian tersebut diatas dapat dilakukan penelitian tentang persepsi 

gurunon Penjasorkes terhadap guru penjasorkes se Kecamatanbandar Kabupaten Batang 
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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 berdasarkan 

pada model yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya 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). Populasi  adalah wilayah generilisasi yang terdiri atas subjek dan objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi populasi.  

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki disebut 

populasi atau universum. Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu 

yang paling sedidkit mempunyai sifat sama (Hadi, 1988:220). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan merupakan 

keseluruhan obyek keseluruhan, dimana populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah Perspsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhapdap 

Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Tingkat SMP Negeri Se-

Kecamatan bandar Kabupaten Batang yang berjumlah 65 orang dari 4 sekolah, karena 

subyeknya kurang dari 100 maka diambil semuanya, sehingga penelitian ini merupakan 

penelitian populasi. 
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3.2. Sampel  dan Teknik Sampling 

 Sampel adalah sebagian atau wakil  populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2006 

: 131). Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari popoulasi (Hadi, 

1988:221).  

Dalam pengumpulan data, peneliti menghubungkan subjek yang memenuhi 

persyaratan ciri–ciri populasi, tanpa menghiraukan dari mana asal subjek tersebut (asal 

masih dalam populasi). Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, 

sehingga pengumpulan data mudah. Yang penting diperhatikan di sini adalah 

terpenuhinya jumlah (quantum) yang telah ditetapkan.    

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yakni seluruh 

guru non Penjasorkes se-Kecamatan Bandar yang berjumlah 65 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 3.1 

Jumlah guru non Penjasorkes dan Penjasorkes tingkat SMPN se Kecamatan 

Bandar 

n

o 

Sekolah Guru non 

Penjasor

kes 

Guru 

Penjasor

kes 

1 SMPN 

1 

BAND

AR 

23 2 

2 SMPN 

2 

BAND

AR 

14 1 

3 SMPN 

3 

BAND

AR 

14 1 

4 SMPN 

4 

BAND

AR 

14 2 

 JUMLA 65 6 
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3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai obyek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006 : 99).  

Variabel yang diteliti harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi guru non 

Penjasorkes terhadap Kinerja guru Penjasorkes dalam kegiatan pembelajaran 

Penjasorkes. 

Sesuai dengan tujuan di atas, maka variabel  dalam penelitian ini adalah : 

persepsi guru mata pelajaran terhadap profesionalisme guru Penjasorkes dalam proses 

pembelajaran Penjasorkes.  

Adapun indikator penelitian ini adalah dan Kompetensi Profesional Guru 

Penjasorkes. Adapun untuk Kompetensi Profesional Guru Penjasorkes, dengan definisi 

operasional variabel antara lain : 

(1) Mengenal bahan pengajaran. 

(2) Menyusun program pengajaran. 

(3) Melaksanakan program pengajaran. 

(4) Menilai hasil dan proses belajar dan mengajar yang telah dilaksanakan. 

3.4. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu : 



 

 

 

(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. 

(2) Tahap Lapangan / Pengambilan Data 

Tahap lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan melakukan 

penelitan dengan dokumentasi objek penelitian serta membagikan angket pertayaan 

tentang kinerja guru Penjasorkes .  

(3) Tahap Pengolahan Data 

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

tentang kinerja guru Penjasorkes lalu data dikumpulkan dan diolah. 

3.5. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini menggunakan metode :  

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara memperoleh suatu data dengan 

melakukan pencatatan pada sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. 

Metode ini digunakan memperoleh data guru-guru Mata Pelajaran yang menjadi objek 

penelitian. 

3.5.2 Metode Kuesioner 

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis  yang digunakan untuk 

memeperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui (Suharsimi, Arikunto.2002:1288) .Kuesioner atau angket merupakan 

alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan untuk dijawab responden. 



 

 

 

Kuisoner dapat juga disebut sebagai interview tertulis dimana responden dihubungi 

melalui daftar pertanyaan ( Bisri Mustofa, 2007: 54). 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner langsung tipe pilihan, yaitu 

kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden dan sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawabannya. Penggunaan angket 

diharapkan akan mempermudah bagi responden dalam memberikan jawaban, karena 

alternatif jawaban telah tersedia, sehingga untuk menjawabnya hanya memerlukan 

waktu yang singkat. Beberapa asumsi dalam kaitannya dengan teknik angket adalah : 

subjek adalah orang yaang paling tahu tentang dirinya, subjek mempunyai keputusan 

dalam menjawab, subjek mampu membaca dan menafsirkan pertanyaaan yang sama 

seperti yang dimaksud oleh peneliti.  

3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu dalam pengumpulan data, dalam penuyusunan 

istrumen penelitian langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

(1) Menentukkan, indikator dan sub indikator. 

(2) Membuat dan menyusun soal (angket). 

  Dalam penelitian ini peneliti menentukan empat indikator penelitian yaitu :  

a) kepribadian sebagai pendidik 

  Terdiri dari kepribadian mantab dan stabil, kepribadian swasta, 

kepribadian arif, kepribadian berwibawa, akhlak mulia dan dapat menjadi teladan 

b) kompetensi pedagogik 

  Terdiri dari memahami peserta didik, merancang pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta 

didik. 



 

 

 

c) Kompetensi profesional 

  Terdiri dari menguasai bidang studi yang luas dan mendalam 

d) Kompetensi sosial 

  Terdiri dari berkomunikasi dan bergaul secara efektif. 

Penelitian ini dalam pengambilan datanya menggunakan test objektif pilihan 

ganda (multiple choice) dengan tiga alternatif jawaban dengan pertimbangan sebagai 

berikut : 

1) Jawaban dapat dikoreksi dengan mudah dan cepat. 

2) Penilaian bersiafat objektif.   

Setelah disusun, dilakukan test instrumen atau perangkat test, yaitu soal  yang 

telah tersusun di cari validitas dan realibiltasnya. 

3.6.1 Validitas dan Reliabilitas  

Dalam penyusunan angket, dilakukan uji coba angket kepada responden diluar 

sampel kemudian dihitung validitas dan reabilitasnya. 

3.6.1.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkatan-tingkatan kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002: 144).  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui validitas instrumen digunakan rumus 

korelasi korelasi product moment yangdikemukakan oleh pearson sebagai berikut :  

rXY  = 
  2222 )()(

))((
YYNXXN

YXXYN


  

rXY   =  koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

X  = nilai faktor tertentu 

Y = nilai faktor total 

N = jumlah peserta (Suharsimi Arikunto, 1997:147) 



 

 

 

 Suatu butir angket dinyatakan valid apabila memiliki harga rxy > rtabel pada taraf 

signifikasi 5% 

Hasil uji coba angket kepada 30 responden diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Hasil Uji Validitas Angket Penelitian 
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Tabel tersebut di atas, dari 33 butir angket yang di ujicobakan kepada 30 

responden, menunjukan bahwa semua butir soal yang dinyatakan valid. 

 

3.6.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrummen tersebut sudah baik (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 154). Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen dengan 

menggunakan rumus alpha yaitu: 

 

푟  = 
  

 1−  ∑   
 

  

Keterangan : 

푟  : Realibilitas instrumen  

푘 :  banyaknya butir pertanyaan 

휎 1  : varians total (Suharsimi Arikunto, 2002: 171) 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus                           

           푏  = 
∑  ∑

 
 

Keterangan :  

휎 푏    :  varians butir 

∑푥  :   Jumlah skor butir  



 

 

 

∑푋   :   Jumlah kuadrat skor butir  

푁     :   Jumlah data (Suharsimi Arikunto, 2006: 184) 

Suatu instrumen dikatakan reliable jika memilsiki harga r11 > rtabel pada taraf 

signifikasi 5%.  

Hasil uji reliabilita angket diperoleh harga r11 = 0, > rtabel = 0, dengan 

demikianmenunjukkan bahwa angket yang diuji cobakan reliable dan dpat digunbakan 

untuk pengumpulan data penelitian.s 

3.7. Teknik Analisi Data  

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis statistik. Pada tahap 

ini dilakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan dari analisis kuantitatif meliputi :  

3.7.1 Editing 

Yaitu proses yang dilakukan setelah semua kuesioner dikembalikan dan 

terkumpul semua kemudian apakah dalam jawaban dalam kuesioner tersebut telah diisi 

semua atau belum.  

3.7.2 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: 

(1) Untuk jawaban “ ya” diberikan skor 3 

(2) Untuk jawaban “ tidak” diberikan skor 2 

(3) Untuk jawaban “ tidak tahu ” diberikan skor 1 

 



 

 

 

Deskriptif Prosentase (DP)% = 푛푁 x 100 % 

 

3.7.3 Analisis Deskriptif Prosentase 

Setelah dilakukan skoring, langkah selanjutnya adalah analisis deskriptif 

proesentase untuk mengetahui katagori atau persepsi guru mata pelajaran terhadap 

profesionalisme guru Penjasorkes dalam proses pembelajaran Penjasorkes 

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 : 

 

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 prosentase ideal (skor maksimal ) = 100% 

(2) Menentukan prosentase skor terendah (skor minimal) = 0% 

(3) Menentukan range 100 – 0 = 100 

(4) Menentukan interval yang dikehendaki yaitu 4 katagori ( baik, cukup, kurang baik, 

tidak baik). 

(5) Menentukan lebar interval 100 : 4 = 25. 



 

 

 

(6) Berdasarkan perhitungan diatas maka range dan kriteria kualitataif dapat ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3 
 Range prosentase dan kriteria kualitatif 

SKOR KRITERIA 
76% < 푠푘표푟 ≤ 100% Sangat baik 
51 % < 푠푘표푟 ≤ 75 % baik 
26 % < 푠푘표푟 ≤ 50 % Kurang Baik 

0 % < 푠푘표푟 ≤ 25 % Tidak Baik 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang tahun pelajaran 2008/2009 diperoleh persentase skor 56,92 % dan termasuk 

kategori sangat baik. Berdasarkan jawaban kuesioner dari masing-masing guru 

diperoleh hasil seperti pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 

Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tahun 

Pelajaran 2008/2009 

No Skor Kategori Frekuensi % 

1 76% < skor ≤ 100% Sangat Baik 37 56.92% 

2 51% < skor ≤ 75% Baik 28 43.08% 

3 26% < skor ≤ 50% Kurang Baik 0 0.00% 

4 0% < skor ≤ 25% Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 65 100.00% 

Sumber: data hasil penelitian 2008 

 Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 

37 guru non penjas atau 56.92% memiliki persepsi yang sangat baik terhadap kinerja 

guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Sedangkan 28 guru non penjas atau 

48.08% memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan dan tidak ada guru non penjas yang memiliki persepsi kurang baik dan 
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tidak baik terhadap kinerja guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

Berikut ini disajikan secara grafis pada diagram batang mengenai distribusi frekuensi 

persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes Sekolah Menengah 

Pertama Negeri Se-Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tahun pelajaran 2008/2009. 

 

Gambar 4.1 

Deskripsi Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 

Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tahun 

Pelajaran 2008/2009 

 

 Persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes Sekolah Menengah 

Pertama Negeri Se-Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tahun pelajaran 2008/2009 

ditinjau dari masing-masing kompetensi adalah sebagai berikut. 

 

4.1.1 Memiliki Kepribadian Sebagai Pendidik 

Ditinjau dari kompetensi memiliki kepribadian sebagai pendidik yang terdiri dari 

indikator memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki kepribadian dewasa, 
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memiliki kepribadian arif, memiliki kepribadian yang berwibawa serta memiliki akhlak 

mulia dan dapat menjadi teladan diperoleh persentase 83.40% yang termasuk kategori 

sangat baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada kompetensi memiliki 

kepribadian sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 

Distribusi Persepsi Guru pada Kompetensi Memiliki Kepribadian  

Sebagai Pendidik 

No Skor Kategori Frekuensi % 

1 76% < skor ≤ 100% Sangat Baik 49 75.38% 

2 51% < skor ≤ 75% Baik 14 21.54% 

3 26% < skor ≤ 50% Kurang Baik 2 3.08% 

4 0% < skor ≤ 25% Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 65 100.00% 

Sumber: data hasil penelitian 2008 

 Berikut ini disajikan secara grafis pada diagram batang mengenai distribusi frekuensi 

persepsi guru pada kompetensi memiliki kepribadian sebagai pendidik. 



 

 

 

 

Gambar 4.2 

Diagram Persepsi Guru pada Kompetensi Memiliki Kepribadian  

Sebagai Pendidik 

 Berdasarkan gambar 4.2 di atas menunjukkan sebagian besar yaitu 75.38% guru 

non penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang memberikan persepsi sangat baik terhadap guru penjasorkes pada kompetensi 

memiliki kepribadian sebagai pendidik, 21.54% memiliki persepsi baik pada 

kompetensi memiliki kepribadian sebagai pendidik dan hanya 3.08% yang memiliki 

persepsi kurang baik pada kompetensi memiliki kepribadian sebagai pendidik. 

 

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Kompetensi Memiliki Kepribadian Sebagai 

Pendidik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator kompetensi memiliki kepribadian 

sebagai pendidik yang terdiri dari memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki 

kepribadian dewasa, memiliki kepribadian arif, memiliki kepribadian yang berwibawa 
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serta memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan diperoleh hasil seperti tersaji 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Deskripsi Persepsi Guru Pada Tiap Indikator Kompetensi Memiliki Kepribadian  

Sebagai Pendidik 

No Indikator Skor % Kriteria 

1 
Memiliki kepribadian 

mantap dan stabil 
330 84.62% 

Sangat 

baik 

2 
Memiliki kepribadian 

dewasa 
524 89.57% 

Sangat 

baik 

3 Memiliki kepribadian arif 125 64.10% baik 

4 
Memiliki kepribadian 

yang berwibawa 
164 84.10% 

Sangat 

baik 

5 
Memiliki akhlak mulia 

dan dapat menjadi teladan 
158 81.03% 

Sangat 

baik 

Sumber: data hasil penelitian 2008 

Lebih jelasnya hasil tersebut disajikan secara grafis pada diagram berikut. 



 

 

 

 

Gambar 4.3 

Persepsi Guru Pada Kompetensi Memiliki Kepribadian 

Sebagai Pendidik Tiap Indikator 

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 pada indikator memiliki 

kepribadian mantap dan stabil termasuk dalam kategori sangat baik, indikator memiliki 

kepribadian dewasa berkategori sangat baik, indikator memiliki kepribadian arif 

berkategori baik, indikator memiliki kepribadian yang berwibawa berkategori sangat 
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baik serta indikator memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan berkategori sangat 

baik. 

4.1.2 Kompetensi Pedagogik 

Ditinjau dari kompetensi pedagogik yang terdiri dari indikator memahami 

peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar dan mengembangkan peserta didik diperoleh persentase 73.78% yang termasuk 

kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada kompetensi pedagogik 

diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.4 

Distribusi Persepsi Guru pada Kompetensi Pedagogik 

No Skor Kategori Frekuensi % 

1 76% < skor ≤ 100% Sangat Baik 28 43.08% 

2 51% < skor ≤ 75% Baik 32 49.23% 

3 26% < skor ≤ 50% Kurang Baik 5 7.69% 

4 0% < skor ≤ 25% Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 65 100.00% 

Sumber: data hasil penelitian 2008 

 

 

 

 

 



 

 

 

Berikut ini disajikan secara grafis pada diagram batang mengenai distribusi 

frekuensi persepsi guru pada kompetensi pedagogik. 

 

Gambar 4.4 

Diagram Persepsi Guru pada Kompetensi Pedagogik 

Berdasarkan gambar 4.4 di atas menunjukkan 43.08% guru non penjasorkes 

Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 

memberikan persepsi sangat baik terhadap guru penjasorkes pada kompetensi 

pedagogik, 49.23% memiliki persepsi baik pada kompetensi pedagogik dan hanya 

7.69% yang memiliki persepsi kurang baik pada kompetensi pedagogik. 

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Kompetensi Pedagogik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator kompetensi memahami peserta 

didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

mengembangkan peserta didik diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 

Deskripsi Persepsi Guru Pada Tiap Indikator Kompetensi Pedagogik 
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Sumber: data hasil penelitian 2008 

Lebih jelasnya hasil tersebut disajikan secara grafis pada diagram berikut. 



 

 

 

 
Gambar 4.5 

Persepsi Guru Pada Kompetensi Pedagogik Tiap Indikator 
Keterangan: 

1 Memahami peserta didik 

2 Merancang pembelajaran 

3 Melaksanakan Pembelajaran 

4 Evaluasi hasil belajar 

5 Mengembangkan peserta didik 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator memahami 

peserta didik termasuk dalam kategori baik, indikator merancang pembelajaran 

berkategori baik, indikator melaksanakan pembelajaran berkategori baik, indikator 

evaluasi hasil belajar berkategori baik serta indikator mengembangkan peserta didik 

berkategori sangat baik. 

4.1.3 Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 

Ditinjau dari kompetensi profesional sebagai pendidik yang hanya terdiri dari 

menguasai bidang studi secara luas dan mendalam diperoleh persentase 75.80% yang 

termasuk kategori sangat baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada 
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kompetensi profesional sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.6 

Distribusi Persepsi Guru pada Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 

No Skor Kategori Frekuensi % 

1 76% < skor ≤ 100% Sangat Baik 34 52.31% 

2 51% < skor ≤ 75% Baik 30 46.15% 

3 26% < skor ≤ 50% Kurang Baik 1 1.54% 

4 0% < skor ≤ 25% Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 65 100.00% 

Sumber: data hasil penelitian 2008 

Berikut ini disajikan secara grafis pada diagram batang mengenai distribusi 

frekuensi persepsi guru pada kompetensi profesional sebagai pendidik. 

 

Gambar 4.6 

Diagram Persepsi Guru pada Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 
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Berdasarkan gambar 4.6 di atas menunjukkan 52.31% guru non penjasorkes 

Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 

memberikan persepsi sangat baik terhadap guru penjasorkes pada kompetensi 

profesional sebagai pendidik, 46.15% memiliki persepsi baik pada kompetensi 

profesional sebagai pendidik dan hanya 1.54% yang memiliki persepsi kurang baik pada 

kompetensi profesional sebagai pendidik. 

4.1.4 Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik 

Ditinjau dari kompetensi sosial sebagai pendidik yang terdiri dari indikator 

berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif diperoleh persentase 75.04% 

yang termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada 

kompetensi sosial sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Distribusi Persepsi Guru pada Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik 
No Skor Kategori Frekuensi % 

1 76% < skor ≤ 100% Sangat Baik 36 55.38% 

2 51% < skor ≤ 75% Baik 25 38.46% 

3 26% < skor ≤ 50% Kurang Baik 4 6.15% 

4 0% < skor ≤ 25% Tidak Baik 0 0.00% 

Jumlah 65 100.00% 

Sumber: data hasil penelitian 2008 

Berikut ini disajikan secara grafis pada diagram batang mengenai distribusi 

frekuensi persepsi guru pada kompetensi kompetensi sosial sebagai pendidik. 



 

 

 

 
 
 

Gambar 4.7 
Diagram Persepsi Guru pada Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik 

 
Berdasarkan gambar 4.7 di atas menunjukkan 55.38% guru non penjasorkes 

Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 

memberikan persepsi sangat baik terhadap guru penjasorkes pada kompetensi sosial 

sebagai pendidik, 38.46% memiliki persepsi baik pada kompetensi sosial sebagai 

pendidik dan hanya 6.15% yang memiliki persepsi kurang baik pada kompetensi sosial 

sebagai pendidik. 

4.1.4.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator kompetensi berkomunikasi secara 

efektif dan bergaul secara efektif diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 
Deskripsi Persepsi Guru Pada Tiap Indikator  Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik 

No Indikator Skor % Kriteria 

1 
Berkomunikasi secara 

efektif 
500 85.47% 
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2 Bergaul sercara efektif 378 64.62% baik 

Sumber: data hasil penelitian 2008 

 

 

 

 

Lebih jelasnya hasil tersebut disajikan secara grafis pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.8 

Persepsi Guru Pada Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik Tiap Indikator 

Keterangan: 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator berkomunikasi 

secara efektif termasuk dalam kategori sangat baik dan indikator bergaul secara efektif 

berkategori baik. 

 

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). 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah bagian dari pendidikan 

secara keseluruhan yang mampu mengembangkan anak atau individu secara utuh dalam 

arti mencakup aspek-aspek jasmaniah, intelektual, emosional dan moral spiritual dalam 

proses pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan pola pembinaaan hidup 

sehat. Dalam pelaksanaan penelitian ini penjasorkes di SMP adalah salah satu mata 

pelajaran yang ada di sekolah menengah pertama dengan dimana dalam 

pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaaan pola hidup sehat. 

Keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan salah satunga ditentukan oleh kinerja dari guru pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan itru sendiri dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai 

seorang guru. 



 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru non penjas terhadap 

kinerja guru penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2008/2009 termasuk dalam kategori sangat baik. 

Persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjasorkes Sekolah Menengah 

Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2008/2009 

yang telah sangat baik tersebut menunjukkkan bahwa guru-guru pendididkan jasmani 

olahraga dan kesehatan SMP Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tersebut 

rata-rata telah mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara baik. 

Meskipun begitu masih ada guru non penjas yang memberikan persepsi cukup terhadap 

kinerja guru penjas. Lebih rinci mengenai persepsi guru non penjas terhadap kinerja 

guru penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang 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 Memiliki Kepribadian Sebagai Pendidik 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru non penjas terhadap 

kinerja guru penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang dalam kompetensi memiliki kepribadian sebagai pendidik termasuk 

dalam kategori sangat baik. Sebagian besar guru memandang bahwa guru pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan telah mampu memberi contoh kepribadian yang baik 

terkait dengan memilki kepribadian mantap dan stabil, memilki kepribadian dewasa, 

memilki kepribadian arif, memilki kepribadian yang berwibawa, serta memilkki akhlak 

mulia dan dapat menjadi teladan. 



 

 

 

Walupun secara umum persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru 

penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang dalam kompetensi memilki kepribadian sebagai pendidik telah sangat baik 

sebanyak 49 guru (75,38%), namun ada sebagian guru yang memberikan persepsi baik 

sebanyak 14 guru (21,54%) bahkan ada 3 guru  yang memberikan persepsi kurang baik 

(3,08%). Guru non Penjasorkes yang menyatakan kurang baik bahwa guru Penjasorkes 

kurang disiplin, dlam bertutur beliau kurang sopan, bertutur juga kurang sopan, kurang 

memiliki wibawa sebagai pendidik.  Oleh karena itu, guru penjasorkes sebaiknya dapat 

memberikan teladan yang baik pada siswanya terkait dengan kompetensi memiliki 

kepribadian sebagai pendidik. 

4.2.2 Kompetensi Pedagogik 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru non penjas terhadap 

kinerja guru penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang dalam kompetensi pedagogik termasuk dalam kategori baik. 

Sebagian besar guru memandang bahwa guru pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan belum mampu melaksanakan pembelajaran yang baik terkait dengan 

memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan mengembangkan peserta didik. 

Walupun secara umum persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru 

penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang dalam kompetensi pedagogik berkategori baik sebanyak 32 guru (49,23%), 

namun ada sebagian guru yang memberikan persepsi sangat baik sebanyak 28 guru 

(43,28%) dan bahkan sebagian kecil guru ada yang memberikan persepsi kurang baik 

sebanyak 5 guru (7,69%). Menurut guru non Penjasorkes bahwa guru Penjasorkes 



 

 

 

kurang memahami peserta didik,kurang dalam mengembangkan peserta didik. Oleh 

karena itu, guru Penjasorkes sebaiknya meningkatkan kompetensi pedagogik yang ada 

sekarang ini. Guru Penjasorkes harus dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik 

lagi 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 

peserta 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 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru non penjas terhadap 

kinerja guru penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang dalam kompetensi profesional sebagai pendidik termasuk dalam 

kategori sangat baik sebanyak 34 guru (52,31%). 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 

penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang dalam kompetensi profesional sebagai pendidik telah sangat baik, namun ada 

sebagian guru yang memberikan persepsi baik sebanyak 30 guru (46,15%), bahkan 

sebagian guru ada yang memberikan persepsi kurang baik sebanyak 1 guru (1,54%). 

Guru yang menyatakan kurang baik bahwa guru Penjasorkes belum bisa memberikan 

contoh gerak dalam dalam proses pebelajaran, beliau juga tidak tahu bahwa guru 



 

 

 

Penjasorkes mengajarkan lebih dari dua jenis cabang olahraga, serta guru tersebut juga 

tidak aktif dalam kegiatan olahraga diluar jam kerja. Oleh karena itu, guru penjasorkes 

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. 

4.2.4 Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru non penjas terhadap 

kinerja guru penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang dalam kompetensi sosial sebagai pendidik termasuk dalam kategori 

sangat baik sebanyak 36 guru (55,38%). 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 

penjasorkes Sekolah Menengah Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang dalam kompetensi sosial sebagai pendidik berkategori sangat baik, namun ada 

sebagian guru yang memberikan persepsi baik sebanyak 25 guru (38,46%) bahkan 

sebagian guru ada yang memberikan persepsi kurang baik sebanyak 4 guru (6,14%). 

Guru non Penjasorkes yang menyatakan guru Penjasorkes kurang baik dalam 

kompetensi sosial sebagai pendidik bahwa menurut mereka guru Penjasorkes tidak 

dapat bekerjasama dengan baik dengan teman sejawat dan ada pula yang menyatakan 

guru Penjasorkes tidak aktif dalam kegiatan sosial disekolah. Oleh karena itu, guru 

penjasorkes 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 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes Sekolah Menengah 

Pertama Negeri Se Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tahun pelajaran 2008/2009 

termasuk dalam kategori sangat baik yaitu sebanyak 56,92% 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti mengajukan 

saran-saran, antara lain: 

5.2.1 Guru Penjasorkes dapat memberikan teladan yang lebih baik lagi pada siswanya 

terkait dengan kompetensi memiliki kepribadian sebagai pendidik, salah satu 

contohnya adalah kedisiplinan guru yang datang tepat waktu pada saat jam 

pelajaran. 

5.2.2 Guru Penjasorkes dapat meningkatkan kompetensi pedagogik yang ada sekarang 

ini. Guru penjasorkes harus dapat melaksanakan pembelajaran yang baik guna 

menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan. Misalnya, guru sebelum mengajar harus membuat 

rancangan pembelajaran terlebih dahulu. 

5.2.3 Guru Penjasorkses dapat meningkatkan kompetensi profesional sebagai pendidik 

yang telah dimiliki, termasuk meningkatkan penguasaan bidang studi secara luas 
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dan mendalam. Misalnya selalu mengikuti perkembangan dunia olahraga yang 

selalu berubah di setiap waktu dengan megikuti seminar atau lokakarya. 

5.2.4 Guru penjasorkes dapat 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 

Penjasorkes. Misalnya selalu mengikuti kegiatan sosial yang di adakan oleh 

sekolah maupun di luar sekolah. 
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