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SARI 

 

Antok Yudhianto. 2009. Survei Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap 
Kinerja Guru Penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang Tahun 2009. Skripsi Jurusan PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang. 

Permasalahan penelitian adalah Bagaimana persepsi guru non penjasorkes 
terhadap kinerja guru penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang Tahun 2009/ 2010? Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja guru 
penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan GunungpatiKota Semarang tahun 
2009/2010. 

Populasi penelitian ini adalah guru non penjasorkes di SMP Negeri Se-
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 2009/2010 yang berjumlah 109 
orang. Pengambilan sampel dengan teknik total sampling yaitu mengambil 
seluruh guru non penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang tahun 2009/2010 sebanyak 109 orang sebagai sampel. Variabel 
penelitian ini adalah persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 
penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 
Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan angket. Data dianalisis 
secara deskriptif dengan rumus persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru non penjasorkes 
terhadap kinerja guru penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang tahun 2009/2010 secara umum sangat baik dengan persentase skor 
87,3%. Ditinjau dari tiap-tiap aspek kinerja guru penjasorkes diketahui pada aspek 
kepribadian sangat baik dengan persentase skor 93%, aspek kompetensi 
pedagogik sangat baik dengan persentase skor 85%, aspek kompetensi profesional 
sangat baik dengan persentase skor 86,12% dan aspek kompetensi sosial juga 
sangat baik dengan persentase skor 86,26%. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian terkait dengan adanya 
persepsi dari guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SMP 
Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sudah baik, maka penulis dapat 
memberikan saran : 1) Walaupun sudah sangat baik maka tidak ada salahnya 
apabila guru penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang berusaha meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik melalui 
berbagai sumber baik membaca berbagai literatur kependidikan maupun lebih 
aktif dalam mengikuti penataran, pelatihan, seminar, maupun workshop guru yang 
dilaksanakan instansi terkait, dan 2) Bagi sekolah hendaknya turut berusaha 
mengembangkan kompetensi guru agar lebih baik lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, oleh karena itu 

diperlukan sumberdaya manusia yang tinggi. Upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah lewat pendidikan. 

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil 

makmur dan beradap berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang dalam kehidupannya. 

Pertumbuhan dan perkembangan seseorang yang bersifat kualitatif juga merupakan 

hasil dari proses pendidikan, baik disadari maupun tidak disadari. Pendidikan akan 

menghasilkan manusia yang menghargai harkat dan martabatnya sendiri. Pendidikan 

bermaksud mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh individu yang secara 

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

dikembangkan menjadi sumberdaya yang terpendam tanpa dapat kita lihat dan rasakan 

hasilnya, untuk itu individu perlu diberi berbagai kreatifitas, tanggung jawab, dan 

ketrampilan. Individu merupakan mahluk yang ingin berinteraksi dengan 



2 

 

lingkunganya. Melalui pendidikan dapat dikembangkan suatu keadaan yang seimbang 

serta perkembangan aspek individual dan aspek sosial. 

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.  

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan pertama kali dilaksanakan 

dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, karena itu pendidikan 

adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Pendidikan juga menjangkau luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat 

kemasyarakatan, latihan keterampilan dan pemberantasan buta huruf dengan 

mendayagunakan fasilitas yang ada.  

Di era globalisasi pendidikan sangatlah penting dimiliki oleh suatu negara agar 

mereka mampu bersaing dalam menjalankan aktivitas perekonomian dan sektor -sektor 

yang lain, dimana banyaknya perubahan dan tuntutan dimasa yang akan datang maka 

tingkat pendidikan suatu bangsa perlu ditingkatkan, jika hal ini tidak disiapkan dengan 

matang dan terprogram maka bangsa tersebut tidak akan 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 
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berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum 

secara periodik, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan 

peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun indikator ke arah mutu pendidikan 

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

Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya dengan 

melalui peningkatan kinerja guru. Banyak faktor- faktor yang mempengaruhi 

dalam proses pencapain 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 dikehendaki 

atau untuk mendapat kepuasan dirinya. Selain motivasi factor lain yang 

mempengaruhi kinerja guru pendidikan jasmani yaitu persepsi, persepsi dimulai 

dari pengamatan dan penangkapan mengenal obyek-obyek dan fakta- fakta 

melalui pengamatan panca indera, selanjutnya dengan adanya persepsi yang baik 

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

diharapkan guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam pembelajaran. Selain dua 

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

dengan adanya fasilitas yang memadai maka seseorang guru lebih mudah dalam 

melakukan proses pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan juga 

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

dalam pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja guru.  

Sehubungan dengan itu maka untuk mencapai suatu realisasi dan tujuan 

pendidikan nasional perlu adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat termasuk 

guru. Peran guru menjadi penentu kualitas bangsa dan sebagai tenaga profesional 
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kependidikan yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam berhasil 

atau tidaknya program pendidikan tergantung dari kinerja guru itu sendiri. 

Pendidik atau guru sangat berpengaruh dalam terciptanya pendidikan yang 

bermutu dan berkualitas. Guru bertanggung jawab sepenuhnya atas berjalannya 

proses belajar mengajar dan berperan penting dalam Pembangunan Nasional 

dibidang pendidikan. 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru dan Dosen, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membina, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan, 

maka usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah, Ayat (4) Profesional adala pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standart mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Bahwa belakangan ini banyak sorotan yang berkaitan dengan terus 

menurunnya kualitas pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

disekolah dan guru menjadi penyebabnya. Pandangan guru nonpenjas orkes 

terhadap kinerja guru pendidikan jasmani masih rendah, dalam hal ini kurangnya 

koordinasi, semangat guru- guru non penjas dalam mendukung, memotivasi serta 

peningkatan mutu guru penjas.  

Di kalangan guru nonpenjas orkes sering ada anggapan bahwa pelajaran 

pendidikan jasmani dan kesehatan dapat dilaksanakan seadanya, sehinga 
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pelaksanaanya cukup dengan cara menyuruh anak pergi ke lapangan, 

menyediakan bola sepak untuk laki-laki dan bola voli untuk perempuan atau yang 

sering melaksanakan hanya laki-laki sedangkan perempuan malihat dari pinggir 

lapangan. Guru tinggal mengawasi di pinggir lapangan. Hal seperti ini terjadi 

pada pengalaman ketika KKN, PPL serta mengajar disalah satu sekolah. Guru non 

penjas orkes mengatakan bahwa” guru olahraga itu mudah, tinggal tiup peluit, 

siswa suruh baris dan main sendiri. Serta materi penjas tidak penting hanya 

sebagai pelengkap”.  

Gunungpati adalah salah satu Kecamatan di Kota Semarang yang terletak 

di daerah atas dengan kata lain pinggiran, karena kebanyakan yang bersekolah 

tersebut adalah anak- anak desa. Di Kecamatan Gunungpati terdapat 3 SMP 

Negeri yaitu ; SMP Negeri 22 Semarang, SMP Negeri 24 Semarang, SMP Negeri 

41 Semarang, serta ada 5 SMP Sederajatnya. SMP Negeri menjadi sekolah favorit 

bagi para siswa-siswi dan para wali murid yang ingin anaknya melanjutkan 

pendidikan ke jenjang sekolah 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 

kehidupan bangsa. Adapun masyarakat Gunungpati 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, misalnya dengan adaya Tim Musyarwarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) tiap–tiap bidang studi yang menyusun rencana dan progam 
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serta pedoman pelaksanaan pembelajaran agar proses kegiatan belajar mengajar 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah rumuskan bersama.  

Berdasarkan survei tentang Persepsi Guru non Penjas terhadap kinerja 

Guru Penjas di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang 

dilaksanakan pada tanggal 16 Mei sampai 23 Mei 2009, dengan jumlah responden 

30 guru non penjas di 3 sekolah SMP Negeri dan menggunakan metode 

penyebaran angket, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 1 Pendapat Guru non Penjas Terhadap Kinerja Guru Penjas  

No Jawaban Frekuensi Prosentase ( % ) 

1. Baik 21 70,00% 

2. Sedang 9 30,00% 

3. Kurang Baik 0 0% 

 Jumlah 30 100% 
 

Berdasarkan tabel di atas pendapat guru non penjas terhadap kinerja guru 

penjas di sekolah yang menyatakan baik sebesar 70,00%, yang menyatakan 

sedang 30,00%, dan yang menyatakan kurang baik sebesar 0%.  

 Tabel 2 Pendapat Guru non Penjas Mengenai Penting tidaknya Pelajaran Penjas  

No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 

1. Penting 30 100% 

2. Tidak Penting 0 0% 

 Jumlah 30 100% 

 
Berdasarkan data tabel diatas pendapat guru non penjas terhadap penting 

tidaknya mata pelajaran penjas diajarkan di sekolah yang menyatakan penting 

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

No Jawaban Frekuensi Prosentase (%) 

1. Sudah Profesional 23 76,66% 

2. Belum Profesional 7 23,34% 

 Jumlah 30 100% 

 
Berdasarkan data tabel diatas pendapat guru non penjas terhadap 

Profesionalisme guru penjas di sekolah yang menyatakan sudah profesional 

sebesar 76,66% dan yang menyatakan belum profesional sebesar 23,34%. 

Berdasarkan dari data ketiga tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar guru non penjas berpendapat bahwa kinerja guru penjas di sekolah 

baik dan ada pula yang berpendapat sedang. Sedangkan penting tidaknya mata 

pelajaran penjas diajarkan di sekolah menyatakan mata pelajaran penjas penting 

dan pendapat guru non penjas tentang keprofesionalitasan guru penjas 

menyatakan sudah profesional, dan ada juga yang menyatakan belum profesional. 

Dari pendapat masyarakat dan data observasi awal, maka ada pertentangan 

antara pro dan kontra terhadap kinerja Guru Penjasorkes. Atas dasar uraian 

penjelasan diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian “Persepsi Guru Mata 

Pelajaran Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja 

Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Di SMP Negeri Se Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang Tahun 2009”.  

 

1.2 Permasalahan 

Dari penjabaran mengenai latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam masalah ini : “Bagaimana Persepsi Guru 
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Mata Pelajaran Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhadap 

Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Di SMP Negeri Se 

Kecamatan Gunungpati kota Semarang Tahun Ajaran 2009 /2010”.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui persepsi 

Guru Non Penjas terhadap kinerja Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan SMP Se- Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 

ajaran 2009 /2010.  

 

1.4 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 

Penjas Orkes dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. 

2. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini nantinya bermanfaatdapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah 

melaksanakan kinerja pembelajaran guru pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan. 
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3.  Bagi pihak Dinas Pendidikan, gambaran kinerja Guru Penjas Orkes SMP 

Negeri Se- Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 2009, sehingga 

dapat menjadikan pertimbangan dan perbaikan mutu serta kualitas bagi 

para pendidik dan dunia pendidikan.  

4. Dari hasil penelitian ini dapat sebagai masukan untuk prodi PJKR tentang 

kekurangan dan kelebihan kinerja pembelajaran guru. 

 

1.5 Penegasan Istilah  

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran 

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

dan mempertegas istilah yang dimaksud dalam penelitian sebagai berikut :  

1.5.1 Persepsi  

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu 

informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap 

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

oleh otak. 

Menurut Bimo Walgito (1992:70), persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh proses indeal, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera. Irwanto dkk (1989:7I) "proses diterimanya rangsang 

(obyek, kualitas, hubungan antara gejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu 

disadari dan dimengerti disebut persepsi"  

Batasan persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses aktivitas kejiwaan seseorang 
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dalam upaya mengenali dan memahami suatu obyek tertentu berdasarkan stimulus 

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

intensitas perannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada kecenderungan 

perilaku yang ditun)ukkan 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.  

1.5.2 Kinerja  

Pengertian kinerja menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

"prestasi yang diperlihatkan kemampuan kerja, sesuatu yang diharapkan". 

Bemadin dan Russel dalam Gomes (1997: 135) "memberikan batasan kinerja 

adalah sebagai hasil catatan hasil kerja yang dihasilkan dari fungsi pekerjaan 

tertentu atau kegiatan selama periode tertentu".  

Maluyu S. P. Hasibuan (2001 : 34) mengemukakan “kinerja (prestasi 

kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya dan didasarkan atas kecakapan, pengalaman 

dan kesungguhan serta waktu”.  

Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja tersebut 

memiliki ukuran atau prasyarat tertentu dan mencakup dimensi yang cukup luas 

dalam arti bahwa penilaian tetap mempertimbangkan berbagai situasi .dan kondisi 

yang mempengaruhi hasil kerja tersebut. Kinerja guru adalah unjuk kerja. Unjuk 
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kerja yang terkait dengan tugas yang diemban dan merupakan tanggung jawab 

profesionalnya. 

1.5.3 Guru Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan  

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

ayat 2 menyebutkan bahawa guru adalah tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran.  

Sukintaka (2001:42) mengatakan 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 berketerampilan motorik.  

Seorang guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan harus 

mempunyai karakteristik untuk dikatakan mampu mengajar pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan yaitu:memiliki kemampuan untuk mengidentifIkasikan 

karakteristik anak didik, mampu membangkitkan 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 mengkoreksi dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, memiliki pemahaman 

dan penguasaan keterampilan gerak, memiliki pemahaman tentang unsur-unsur 

kondisi fisik, memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan 

memanfaatkan faktor-faktor lingkungan yang ada dalam upaya mencapai tujuan 
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pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasikan potensi peserta didik dalam dunia olahraga dan memiliki 

kemampuan untuk menyalurkan hobinya dalam olahraga.  

1.5.4 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran yang 

merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses 

pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat 

menuju pada pertumbuhan dengan pengembangan jasmani, mental, sosial dan 

emosional yang selaras, serasi dan seimbang (GBPP, 2002:6) 

Menurut kurikulum SMA 2003 (Depdiknas, 2003) adalah "proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktifitas jasmani yang direncanakan secara 

sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara 

organik, neuromuskuler, perceptual, kognitif, dan emosional, dalam kerangka 

sistem pendidikan nasional".  

Seperti kegiatan pendidikan lainnya, penjasorkes direncanakan sedemikian 

rupa untuk mencapai perkembangan total dari peserta didik yang mencakup bukan 

saja perkembangan fisik, intelegensi, emosi, dan sosial, akan tetapi menyangkut 

juga aspek moral dan spiritual, karena didalam pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan sangat memperhatikan landasan-landasan kesehatan dan kematangan.  

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan mengenai konsep 

konsep pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dalam pelaksanaannya memiliki 

tujuan dan fungsi menumbuhkembangkan siswa dari aspek organik, 

neoromuskular, kognitif, emosional, perseptual, fisik dan merupakan suatu proses 

gerak manusia yang menuju pada pengembangan pola-pola perilaku manusia.  
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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 di dalam otak. Filsofi Immanuel Karn dalam M. Diyamti Mahmud 

(1989:43), bahwa persepsi itu merupakan pengertia kita tentang situasi sekarang 

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

(1992:70), persepsi me~pakan 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"  

Persepsi rnenurut kamus besar bahasa adalah merupakan tanggapan atau 

penerimaan langsung dari sesuatu. Mar' at 1982: 22-23) ''persepsi merupakan 

proses pengarnatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini 

dipengaruhi oleh factor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. 

Manusia rnengamati suatu obyek psikologik dengan kacamatanya sendiri yang 

diwamai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan obyek psikologik ini dapat 

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

sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan 
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pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap obyek psikologik 

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

akan timbul suatu konsep mengenai apa yang dilihat. 

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akan 

akurat, kita tidak mungkin komunikasi dengan efektif. Persepsilah yang 

menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin 

tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin 

sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung 

membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas.  

Batasan persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses aktivitas kejiwaan seseorang 

dalam upaya mengenali dan memahami suatu obyek tertentu berdasarkan stimulus 

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

intensitas perannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada kecenderungan 

perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menanggapi rangsangan banyak 

diwarnai oleh persepsinya atas rangsangan tersebut. Dengan demikian 

berdasarkan uraian diatas timbulnya suatu perser'si seseorang dengan yang lain 

akan berbeda-beda tentang kinerja guru pendidikan jasmani. 

2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi  

Proses terjadinya parses pada diri individu tidak berlangsung begitu saja, 

tetapi melalui suatu proses. Proses parses adalah peristiwa dua arah yaitu sebagai 

hasil aksi dan reaksi (Mar' at, 1982:25).  

Terjadinya parsepsi melalui suatu proses, yaitu melalui beberapa tahap 
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sebagai berikut:  

1. Suatu obyek atau "sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus 

tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami 

dan berkaitan dengan segi fisik. Proses tersehut dinamakan proses 

kealaman.  

2. Stimulus suatu obyek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan 

ke otak melalui saraf sensoris. Proses pentransferan stimulus ke otak 

disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal.  

3. Otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari obyek 

yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut proses 

psikologis. Dalam hal ini terjadilah adanya proses parses yaitu suatu 

proses di mana individu mengetahui dan menyadari suatu obyek 

berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya (Bimo Walgito, 

1992:54).  

 Dengan demikian dapat dikemukakan bahawa taraf terakhir dari proses 

persepsi adalah individu menyadari tentang apa yang ia lihat, ia dengar atau ia 

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

terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi dapat diambil dari berbagai macam 

bentuk. 

Proses persepsi menurut Mar'at (1982:108) adanya dua komponen pokok 

yaitu seleksi dan interpretasi. Seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan 

terhadap stimulus pada alat indera. Stimulus yang ditangkap oleh indera terbatas 

jenis dan jumlahnya, karena adanya seleksi. Hanya sebagian keeil saja yang 
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meneapai kesadaran pada individu. Individu eenderung mengamati dengan lebih 

teliti dan cepat terkena hal-hal yang meliputi orientasi mereka.  

Interpretasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengorganisasikan 

informasi, sehingga mempunyai arti bagi individu. Dalam melakukan interpretasi 

itu terdapat pengalaman masa lalu serta system nilai yang dimilikinya. Sistem 

nilai disini dapat diartikan sebagai penilaian individu dalam mempersepsi suatu 

obyek yang dipersepsi, apakah stimulus tersebut akan diterima atau ditolak. 

Apabila stimulus tersebut menarik atau ada persesuaian maka akan dipersepsi 

positif, dan demikian sebaliknya, selain itu adanya pengalaman langsung antara 

individu dengan obyek yang dipersepsi individu, baik yang bersifat positif 

maupun negative. Keadaan menunjukkan bahwa stimulus tidak hanya dikenai satu 

stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan 

oleh keadaan sekitar, tetapi tidak semua stimulus mendapatkan respon tersebut. 

Dalam proses persepsi, perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu 

tidak hanya dikenai stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam 

stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua 

stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi . Secara sistematis hal 

tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :  
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Gambar 1. Proses terjadinya persepsi 
(Bimo Walgito, 2004: 72) 

Keterangan gambar : 

St = Stimulus 

Fi = Faktor Intern ( Faktor dalam termasuk perhatian) 

SP = Struktur Pribadi individu 

Skema tersebut memberikan gambaran individu menerima rangsang dari 

bermacam – macam stimulus yang datang dari lingkungannya. Tatapi tidak semua 

stimulus akan diperhatikan atau akan diberi respon. Individu mengadakan seleksi 

terhadap stimulus yang mengenainya, dan disini berperan perhatian.  

Salah satu pandangan yang dianut secara luas menyatakan bahwa 

psikologi, sebagai telaah ilmiah, berhubungan dengan unsur dan proses yang 

merupakan perantara rangsangan dari luar organisme dengan tanggapan fisik 

organisme yang dapat diamati terhadap rangsangan. Menurut rumusan ini, yang 

dikenal dengan teori rangsangan – tanggapan ( stimulus – respon), persepsi 

merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah 

rangsangan diterapkan kepada manusia Sub proses psikologis lainnya yang 

mungkin adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. Seperti dinyatakan dalam 

SP

FiFi Fi 

St St 

Fi

Respon  

St St
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bagan berikut ini, persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan 

psikolgis.  

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Persepsi tidak hanya sekedar proses penginderaan tetapi terdapat proses 

pengorganisasian dan penilaian yang bersifat psikologis. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi sebagai berikut:  

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya (2004: 89 – 90) faktor – faktor 

mempengaruhi persepsi adalah : 

2.1.3.1 Objek yang dipersepsi (stimulus) 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

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

dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf 

penerimaan yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus 

datang dari luar individu.  

2.1.3.2 Indera (Reseptor) 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada syaraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan 

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

pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon yang diperlukan 

syaraf motoris. 

2.1.3.3 Perhatian  

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 
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rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan 

objek (Bimo Walgito, 2004:89).  

 

2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

 Kinerja merupakan salah satu yang patut diperhatikan dalam rangka paningkatan 

produktivitas kerja suatu organisasi atau perusahaan dalam upaya penigkatan 

produknya agar mampu bertahan maupun dapat meningkatan keungulan ditengah 

pasar pasar persaingan yang sangat kuat.  

Perfomance menurut Atkinson (1983:452) adalah “perilaku yang tampak,seperti 

yang dibedakan dari pengetahuan atau informasi yang tidak diterjemahkan kedalam 

tindakan”. T Hani Handoko (1987:135) mengatakan “penilaian prestasi kerja 

(performance appraisal) adalah proses melalui mana organisasi mengefaluasi atau 

menilai prestasi kerja karyawan”. Kinerja guru terlihat pada kegiatan 

perencanaan,melaksankan dan menilai proses belajar mengajar yang intensitasnya 

dilandasi oleh etos kerja,dan disiplin professional guru. 

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

merupakan hasil kerja tersebut memiliki ukuran atau prasyarat tertentu dan 

mencakup dimensi yang cukup luas dalam arti bahwa penilaian tetap 

mempertimbangkan berbagai situs dan kondisi yang mempengaruhi hasil kerja 

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

yang diemban dan merupakan tanggung jawab professional. 
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2.2.2 Kinerja Guru  

Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas 

pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Kinerja guru 

yang dicapai harus berdasarkan standar kemampuan profesional selama 

melaksanakan kewajiban sebagai guru di sekolah.  

 Guru menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan siswa. Guru 

sangat berperan dalam meningkatkan proses belajar mengajar, maka dari itu 

seorang Guru dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi dasar dalam proses 

belajar mengajar.  

Dalam kaitannya dengan kineIja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar, maka dapat dikemukakan Tugas Keprofesionalan Guru menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal20 (a) Tentang 

Guru dan Dosen adalah merencanakan pembetajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.  

Kinerja Guru yang baik tentunya tergambar pada penampilan mereka baik 

dari penampilan kemampuan akademik maupun kemampuan profesi menjadi guru 

artinya mampu mengelola pelajaran di dalam kelas dan mendidik siswa di luar 

kelas dengan sebaik- baiknya. 

Pada umumnya unsur-unsur yang perlu diadakan dalam penilaian dalam 

proses penilaian kinerja guru menurut Siswanto ( 2003: 234) adalah sebagai 

berikut: 
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2.2.2.1 Kesetiaan 

 Kesetiaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan untuk menanti, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesabaran 

dan tanggung jawab. 

2.2.2.2 Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seseorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

2.2.2.3 Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik- 

baiknya dan tepat waktu serta berani membuat resiko atas keputusan yang 

diambilnya. 

2.2.2.4 Ketaatan 

Ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk menaati segala 

ketetapan, peraturan yang berlaku dan mentaati perintah kedinasan yang diberikan 

atasan yang berwenang. 

2.2.2.5 Kejujuran 

Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang 

yang telah diberikan kepadanya. 

2.2.2.6 Kerja Sama 

Kerjasama adalah kemampuan tenaga kerja untuk bekerja bersama- sama 

dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah 
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ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar- besarnya. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada orang yang 

terlibat dalam organisasi tersebut. Untuk itu penting adanya kerjasama dengan 

temna sejawat, atasan maupun bawahannyadalam organisasi atau dalam bekerja 

sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan tentunya sesuai 

dengan tujuan organisasi atau pekerjaan tersebut dapat tercapai. 

Adanya kerjasama dalam sebuah organisasi diperlukan beberapa kriteria 

sebagai berikut: 

a. Kesadaran karyawan untuk bekerja dengan teman sejawat, atasan maupun 

bawahan. 

b. Adanya kemauan untuk membantu teman sejawat, atasan maupun 

bawahan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas. 

c. Adanya kemauan untuk memberi saran dan kritik serta menerima saran 

dan kritik dari teman sejawat, atasan maupun bawahan. 

2.2.2.7 Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk mengambil 

keputusan langkah- langkah atau melaksanakan suatu tindakan ang diperlukan 

dalam melasanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari 

atasan. 

2.2.2.8 Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menyakinkan orang 

lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas 

pokok. Kepemimpinan yang dimaksud disini adalah kemampuan guru dalam 
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melaksanakan kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran mengarah pada tercapainya kompetensi dasar 

yang harus dikuasai siswa terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

serta nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak yang 

idealnya diselesaikan siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

2.2.3 Kriteria Kinerja Guru 

Seorang Guru dapat dinilai baik buruknya kinerja yang diukur melalui 

indikator kedisiplinan dan kompetensi profesional yang dimilikinya.  

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 (2007:17) 

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. 
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3. Kinerja buruk, apabila buruk dalam merencakan, buruk dalam pelaksanaan 

dan buruk dalam pencapaian hasil pekerjaaan. 

2.2.4 Upaya Peningkatan Kinerja Guru 

Upaya- upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar dapat dideskripsikan sebagai 

berikut ( Enco mulyasa, 2008:100) 

1. Mengikuti sertakan guru- guru dalam penataran- pentaran, untuk 

menambah wawasan para guru. Kepala sekolah juga harus memberikan 

kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampHannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

2. Kepala sekolah harus berusaha menggerakan tim evaluasi hasil belajar 

peserta didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan 

seeara terbuka, yang akan bermanfaat untuk memotivasi para peserta didik 

agar lebih giat belajar dan meningkatkan prestasinya. 

3. Menggunakan waktu belajar seeara efektif di sekolah, dengan cara 

mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai 

waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannya secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan pembelajaran.  

 

2.3 Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

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

ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran.  
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Profil guru pada umumnya merupakan dasar tugas seorang pendidik. Profil 

guru pada umumnya setidak-tidaknya memenuhi prasyarat minimal ialah 

merupakan seorang berjiwa pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945, serta 

pendukung dan pengembangan norma (Sukintaka 2001:84). 

Tugas yang diemban seorang guru bukanlah hal yang ringan karena sebagian 

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

pendidikan mengajar saat ini akan menentukan kualitas generasi.  

Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus 

dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang kependidikan, 

walaupun dalam kenyataannya masih ada orang diluar kependidikan yang 

melakukannya, sehingga pengakuan terhadap profesi guru semakin berkurang 

karena masih saja ada orang memaksa diri menjadi guru walaupun sebenarnya 

yang bersangkutan tidak dipersiapkan untuk itu. Banyak kita menjumpai hal 

seperti itu, apalagi berada didaerah- daerah yang kurang dengan tenaga kerja 

maupun sarana dan prasarana. 

 

2.4 Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Profesi guru adalah sebuah pernyataan bahwa seseorang melakukan 

tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu sebagai profesi punya 

tanggung jawab yang multidimensional. Atas dasar tanggung jawab itu maka kita 

tingkat komitmen dan kepedulian terhadap tugas pokok harus dilaksanakan 

dengan sebaik- baiknya, tanggung jawab dalam mengajar, membimbing, dan 

melatih serta mendidik mereka yang dipertanggungjawabkan. 
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Dalam melaksanakan tugas sehari-hari disekolah, antara guru pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan dengan guru bidang studi yang lain 

membutuhkan kompetensi ( kemampuan) dasar yang hampir sama. Seorang guru 

yang melaksanakan tugasnya disekolah harus memiliki kemampuan dasar yang 

dikenal dengan istilah sepuluh kompetensi dasar, oleh Raka Joni dalam Sunaryo 

(1989: xiii) sepuluh kompetensi tersebut adalah: 

 1) Menguasai bahan pelajaran sekolah. 

 2) Menguasai proses belajar mengajar. 

 3) Menguasai pengelolaan kelas. 

 4) Menguasai penggunaan media dan sumber. 

 5) Menguasai dasar-dasar kependidikan. 

 6) Dapat mengelola interaksi kelas. 

 7) Dapat mengevaluasi hasil belajar siswa. 

 8) Memahami fungsi bimbingan dan penyuluhan. 

 9) Memahami dan menguasai administrasi sekolah. 

10) Memahami prinsip-prinsip dan dapat menafsirkan hasil penelitian 

kependidikan. 

Dalam dunia pendidikan dikenal sepuluh kompetensi guru yang telah 

dikembangkan oleh proyek pengembangan lembaga kependidikan adalah sebagai 

berikut ( Rohmah Z Bakti, 1992:3): 

1. Dengan menguasai landasan-landasan pendidikan  

Menguasai landasan-landasan pendidikan, diharapkan guru 

memiliki wawasan teoritis dengan tugasnya, sehingga dapat 
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menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan 

siswa dalam membina dan mengambangkanpribadi keterampilannya. 

2. Menguasai bahan pelajaran 

Menguasai bahan pelajaran, berarti kemungkinan guru dapat 

menyajikan bahan pelajaran sebaik-baiknya, sehingga guru dapat 

memberikan suatu pembalajaran dengan baik dan lancar. Begitu juga 

dengan siswa dapat menerima dan mengelolanya secara menetap bekal 

pengetahuandan keterampilan. 

3. Kemampuan mengelola kelas  

Kemampuan mengelola kelas memungkinkan guru lebih segar 

dalam menumbuhkan dan mengembangkan suasana kelas yang dapat 

mendorong dan memotivasi siswa mengikuti proses belajar mengajar 

dengan penuh minat. Selain itu siswa juga tidak merasa bosan dalam 

pembelajaran. 

4. Kemampuan mengelola program belajar mengajar 

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 

Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, memungkinkan 

guru mengatur kegiatan siswa dalam belajar, siswa sering berinteraksi 

muncul suatu timbal balik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan 

siswa,sehingga siswa mencapai hasil belajar yang optimal. 
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6.  Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar 

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar, 

memungkinkan guru memilih berbagai media dan sumber belajar yang 

tepat, sehingga siswa memperoleh banyak manfaat, pengetahuan, 

pengalaman yang sebesar besarnya dari media dan sumber belajar tersebut 

demi pencapaian hasil belajar yang diharapkan. 

7.  Menilai hasil belajar ( prestasi ) siswa 

Menilai hasil belajar ( prestasi ) siswa, memungkinkan guru 

menilai tepat kemampuan belajar siswa menjadikan bahan umpan balik 

bagi penunjang proses perkembangan lebih lanjut. 

8. Memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan 

mengajar  

Memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian, 

memungkinkan guru secara terus menerus mengembangkan pengetahuan 

dan ketrampilan bidang keahliannya,sehingga pendidikan yang diterima 

oleh siswa merupakan sesuatu yang hidup dan selalu diperbaharui. 

9. Mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan  

Mengenal fungsi bimbingan penyuluhan,memugkinkan guru 

mengetahui arah perkembangan kepribadian siswa secara lebih 

mendalam,mengetahui hal-hal yang mungkin menimbulkan masalah-

masalah bagi siswa,dapat dikenali atau dicegah secara dini.  
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10. Mengenal dan manyelenggarakan administrasi 

Mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan, 

memungkinkan berbagai catatan, informasi dan data tentang siswa 

(khususnya perkembangan, kegiatan dan kemajuan siswa) terkumpul, 

terorganisasi dengan baik,sehingga semua informasi itu dipakai keputusan 

dalam langkah-langkah pembinaan dan pengembangan siswa selanjutnya.  

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

guru dapat dibagi dalam tiga bidang,yaitu: 

1. Kemampuan dalam bidang kongnitif artinya kemampuan intelektual, 

seperti penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara 

mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, 

pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang 

administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, 

pengetahuan tentang kemasyarakatanserta kemampuan umum. 

2. Kemampuan dalam bidang sikap, artinya ke siapan dan kesediaan guru 

terhadap berbagai hal yang barkenaan dengan tugas dan profesinya. 

Misalnya sikap menghargai pekerjaanya, mencintai dan memiliki rasa 

senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap 

sesame teman seprofesinya, memiliki kemampuan yang keras untuk 

meningkatkan hasil pekerjaanya. 

3. Kemampuan perilaku (performance) artinya kemampuan guru dalam 

berbagai keterampilan dan berperilaku, yaitu keteramilan mengajar, 

membimbing, menilai, mengunakan alat bantu pelajaran, bergaul atau 
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berkomunikasi dengan siswa, ketrampilan menyusun persiapan, 

perencanaan mengajar, ketrampilan melaksanakan administrasi kelas, dan 

lain-lain. Perbedaan dengan kemampuan kongnitif berkenaan dengan 

aspek teori atau pengetahuan, pada kemampuan perilaku (performance) 

diutamakan adalah praktek keterampilan melaksanakannya.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 

Tahun 2007, mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

mencakup empat Kompetensi utama yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional: 

1. Kompetensi pedagogik 

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

kultural, emosional, dan intelektual. 

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

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan 

yang diampu. 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. 

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

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 
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i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Kompetensi kepribadian 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

Nasional Indonesia. 

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

bagi peserta didik dan masyarakat. 

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

berwibawa. 

d. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri. 

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

3. Kompetensi sosial 

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

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

keluarga, dan status sosial ekonomi. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 

c. Beradaptasi di tempat bertugas diseluruh wilayah Republik Indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya. 

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain. 
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4. Kompetensi profesional 

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

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri 

Sedangkan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, 

olahraga, dan kesehatan pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMA/SMK 

adalah: 

1. Menjelaskan dimensi filosofis pendidikan jasmani termasuk etika sebagai 

aturan dan profesi. 

2. Menjelaskan perspektif sejarah pendidikan jasmani. 

3. Menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan fungsinya. 

4. Menjelaskan aspek kinesiologi dan kinerja fisik manusia. 

5. Menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latihan. 

6. Menjelaskan aspek psikologi pada kinerja manusia, termasuk motivasi dan 

tujuan, kecemasan dan stress, serta persepsi diri. 

7. Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, termasuk dinamika sosial; 

etika dan perilaku moral, dan budaya, suku, dan perbedaan jenis kelamin. 
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8. Menjelaskan perkembangan teori perkembangan gerak, termasuk aspek-aspek 

yang mempengaruhinya. 

9. Menjelaskan teori belajar gerak, termasuk keterampilan dasar dan kompleks 

dan hubungan timbal balik diantara domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan efektif guru dalam 

mengajar sangat diperlukan, karena jumlah jam sangat sedikit tiap minggungnya, 

maka dari itu pengelolaan kelas seorang guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan harus efektif dan efisien dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

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

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang efektif dan efisien jika : 

a. Guru tidak mudah marah 

b. Guru memberikan penghargaan dan pujian kepada siswa 

c. Guru berperilaku yang mantap 

d. Waktu untuk pengelolaan kelas tidak banyak 

e. Kelas teratur dan tertib 

f. Kegiaatan bersifat akademis 

g. Guru kreatif dan hemat tenaga 

h. Guru aktif dan kreatif 

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

jasmani olahraga dan kesehatan maka dituntut memenuhi persyaratan sebagai 

berikut:   
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1) Sehat jasmani dan rohani, berprofil olahragawan. 

2) Berpenampilan menarik. 

3) Tidak gagap. 

4) Tidak buta warna. 

5) Intelegen. 

6) Energik dan berketerampilan motorik. 

Seorang guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan harus 

mempunyai karakteristik untuk dikatakan mampu mengajar pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan yaitu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi 

karakteristik anak didik, mampu membangkitkan dan memberikan kesempatan 

kepada anak untuk berkreasi dan kreatif dalam proses pembelajaran pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan, serta mampu menunbuhkan 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, 

malaksanakan, mengendalikan, dan menilai serta mengkoreksi dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan memiliki pemahaman 

dan penguasaan gerak, memiliki pemahaman tentang unsur-unsur kondisi fisik, 

memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkan 

faktor-faktor lingkungan yang ada dalam upaya mencapai tujuan pendidikan 

jasmani, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi peserta didik 

dalam dunia olahraga dan memiliki kemampuan untuk menyalurkan hobinya 

dalam olahraga. 
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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 

tegaskan bahwa kemampuan kinerja Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan dapat diguguskan dalam kemampuan dasar yaitu : kemampuan 

menguasai materi, kemampuan merencanakan program belajar mengajar, 

kemampuan melaksanakan atau mengelola proses mengajar, kemapuan menilai 

kemajuan proses belajar mengajar.  

 

2.5 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

2.5.1 Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran yang 

merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses 

pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat 

menuju pada pertumbuhan dengan pengembangan jasmani, mental, sosial, dan 

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

Menurut kurikulum SMA 2003 (Depdiknas, 2003) adalah ” proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktifitas jasmani yang direncanakan secara 

sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara 

organik, neuromoskuler, perseptual, kognitif, dalam rangka sistem pendidikan 

nasional”. 
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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, 

dan sosial, akan tetapi menyangkut juga aspek moral dan spiritual, karena didalam 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sangat memperhatikan landasan-

landasan kesehatan dan kematangan. 

2.5.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Menurut Depdiknas (2003:2) menyatakan tujuan pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan sebagai berikut : 

a. Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui nilai dalam pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan 

b. Membangun landasan kepribadianyang kuat, sikap cinta damai, sikap 

sosial dan toleransi dalam kontek kemajemukan budaya etnis dan agama. 

c. Menunbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas-tugas 

pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 

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

sama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

e. Mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta 

strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, 

aktivitas ritmik, akuatik dan pendidikan luar kelas. 

f. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. 
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g. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri 

dan orang lain. 

h. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi 

untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. 

i. Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat 

rekratif. 

2.5.3 Fungsi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

Fungsi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan menurut Depdiknas 

(2003:4-6) meliputi berbagai aspek, yaitu : aspek organik, aspek neuromuskuler, 

aspek perseptual, aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek emosional. 

2.5.3.1 Aspek organik meliputi :  

a. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi baik sehingga individu dapat 

memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki 

landasan untuk pengembangan keterampilan. 

b. Meningkatkan kekuatan otot, yaitu sejumlah tenaga maksimum yang 

dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. 

c. Meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot 

untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. 

d. Meningkatkan daya tahan kardiovakuler, kapasitas individu untuk 

melakukan aktivitas secara terus menerus dalam relatif yang lama. 

e. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu: rentang gerak dalam persendian yang 

diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi 

cidera. Depdiknas (2003:7-9 
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2.5.3.2 Aspek Neuromaskular meliputi : 

a. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. 

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

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

mencongklang, bergulir dan menarik. 

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

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

membongkok. 

d. Mengembangkan keterampilan dasar manipulative, seperti : memukul, 

menendang, menangkap, memberhentikan, melempar, mengubah arah, 

memantulkan, bergulir. 

e. Mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti : ketetapan, irama, rasa 

gerak, power, waktu reaksi, dan kelincahan. 

f. Mengembangkan keterampilan olahraga seperti : sepak bola, soft ball, bola 

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

diri, dan lain sebagainya. 

g. Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti : menjelajah, mendaki, 

berkemah, berenang dan lain-lain.  

2.5.3.3 Secara perseptual meliputi : 

a. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 

b. Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau 

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

bawah, sebelah kanan, atau di sebelah kiri dari dirinya. 
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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 (statis dan dinamis), yaitu : 

kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. 

e. Mengembangkan dominasi (dominancy), yaitu : konsisten dalam 

menggunakan tangan atau kaki kanan dan kiri dalm melempar atau 

menendang. 

f.  Mengembangkan lateralitas (laterality), yaitu : kemampuan membedakan 

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

kiri tubuhnya sendiri. 

g. Mengembangkan image tubuh, yaitu kesadaran bagian tubuh atau seluruh 

tubuh dan hubungannya tempat atau ruang. 

2.5.3.4 Secara Kognitif meliputi : 

a. Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, 

memperoleh pengetahuan dan mengambil keputusan. 

b. Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan permainan, keselamatan, 

dan etika. 

c. Mengembangkan kemampuan penggunaan taktik dan strategi dalam 

aktivitas yang terorganisasi. 

d. Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya 

dengan aktivitas Jasmani. 
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e. Menghargai kinerja tubuh: penggunaan yang berhubungan dengan jarak, 

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

mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. 

f. Meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem 

perkembangan melalui gerak. 

2.5.3.5 Secara Sosial meliputi : 

a. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada. 

b. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan 

dalam kelompok. 

c. Belajar berkomunikasi dengan orang lain. 

d. Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide 

dalam kelompok. 

e. Mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi 

sebagai anggota masyarakat. 

f. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggungjawab di masyarakat. 

g. Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 

h. Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. 

i. Mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. 

2.5.3.6 Aspek Emosional meliputi : 

a. Mengembangkan respon positif terhadap aktivitas Jasmani. 

b. Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. 

c. Melepaskan ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. 

d. Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. 
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e. Menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. 

2.5.4 Strategi Pembelajaran 

Menurut Raka Joni dalam Sunaryo (1989:2) “ Strategi pembelajaran 

adalah pola umum perbuatan guru siswa untuk mewujudkan agar proses belajar 

mengajar itu dapat terjadi secara efektif dan efisien” 

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 siswa untuk menguasai 

materi pembelajaran”. 

Bagian ini menjelaskan mengenai media dan alat yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran yang akan menunjang pencapaian standart 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. 

2.5.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu 

perubahan atau pembaharuan dalam tingkahlaku atau kecakapan. Berhasil atau 

tidaknya seseorang dalam belajar tergantung kepada bermacam-macam faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibagi dua golongan yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. 
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1) Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari diri seseorang yang sedang 

belajar. Faktor intern ini dibagi menjadi tiga faktor yaitu: faktor jasmani, 

faktor psikilogi dan faktor kelelahan. 

a. Faktor Jasmani dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Faktor Kesehatan 

Kesehatan seseorang sangat mempengaruhi proses belajar akan 

terganggu jika kesehatan seseorang tidak dalam keadaan baik. Berkaitan 

denga hal itu, maka seorang siswa dituntut untuk tetap menjaga kesehatan 

bilamana menginginkan proses belajar tetap berjalan dengan baik. 

2. Cacat Tubuh  

Cacat tubuh adalah keadaan yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurnanya anggota tubuh. Keadaan tersebut dapat 

mempengaruhi belajar seseorang karena terganggunya fisik maupun psikis 

seseorang, sehingga menjadi kurang dalam menerima yang berakibat 

menurunnya dalam prestasi belajar.  

b. Faktor Psikologi 

Ada 7 (tujuh) faktor psikologi yang dapat mempengaruhi belajar. Faktor-

faktor itu adalah: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan 

dan kesiapan. 

1. Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalaman situasi yang 
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baru dengan cepat dan efektif, mengetahui menggunakan konsep abstrak 

secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

Intelegensi pengaruhnya sangat besar terhadap kemajuan belajar dalam 

situasi yang normal. Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang 

tinggi akan lebih berhasil bila dibandingkan dengan siswa yang memiliki 

intelegensi yang rendah. Walaupun demikian belum tentu siswa yang 

memiliki intelegensi yang tinggi berhasil dalam belajarnya. Hal ini 

disebabkan karena belajar merupakan suatu proses yang komplek dengan 

banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan intelegensi merupakan 

faktor penunjang belajar. 

2. Perhatian 

Perhatian merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu 

semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) atau sekumpulan 

objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan yang 

dipelajarinya tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan kebosanan, 

sehingga siswa malas untuk belajar, hal ini tentu saja mengakibatkan 

prestasi belajar siswa menurun. 

3. Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan 

yang diminati seseorang harus diperhatikan terus menerus yang disertai 

rasa senang, terutama dalam hal belajar. Minat besar pengaruhnya 
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terhadap belajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 

dengan minat siswa otomatis siswa tidak akan belajar sebaik-baiknya 

karena tidak ada daya tarik baginya.  

4. Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

Dengan demikian berarti, bakat yang dimiliki oleh seseorang tidak akan 

berfungsi bila tidak dikembangkan oleh seseorang itu sendiri. Dari uraian 

tersebut jelaslah bahwa bakat mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran 

yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih 

baik karena ia senang dan lebih giat belajar. 

5. Motif 

Motif berkaiatan erat dengan tujuan yang akan dicapai oleh 

seseorang. Di dalam proses belajar seorang siswa harus memiliki motif 

untuk belajar. Hal ini sangat berguna untuk mendorong siswa mencapai 

keberhasilan di dalam belajar. 

6. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase di dalam pertumbuhan 

seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Kematangan dalam hal ini belum berarti seorang anak 

dapat melaksanakan kegiatan secara terus menerus. Untuk itu diperlukan 

latihan-latihan dalam pelajaran, dengan kata lain kematangan seorang anak 

memerlukan latihan dan bimbingan secara terus menerus. 
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7. Kesiapan  

 Persiapan merupakan kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesediaan itu timbul dari diri seseorang. Karena kematangan 

berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan, terutama dalam hal 

belajar. 

b) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan 

lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan 

tubuh, sedangkan kelelahan rohani dapat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa kelelahan 

mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, jangan 

sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. Sehingga perlu diusahakan 

kondisi yang bebas dari kelelahan.  

2) Faktor-faktor Ekstern 

Faktor-faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat. 

1) Faktor keluarga 

Faktor keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

proses belajar. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah 

bagaimana cara orang tua mendidik siswa dalam belajar, relasi atau 
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hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan 

keluarga. 

2) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi proses belajar yang mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin sekolah. 

Pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat 

Masyarakat juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu 

terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Faktor masyarakat 

yang mempengaruhi belajar ini mencakup kegiatan siswa dalam 

masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan bermasyarakat (Slameto, 

2003:54). 

Dari pendapat yang diuraiakan di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pendidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan perubahan 

sikap dari diri seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor belajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

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

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

tidaknya penelitian tergantung dari pertanggungjawabkan dari metode penelitian. 

 

3.1 Populasi 

Menurut pakar metodologi penelitian populasi merupakan keseluruhan 

subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1997 : 115). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan subjek penelitian, dimana populasi yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di 

SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang berjumlah 3 

sekolahan. dengan jumlah guru non penjas orkes sebanyak 109 orang. 

 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian polulasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2006 :131).  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena jumlah subjeknya 
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yaitu keseluruhan guru non Penjasorkes yang ada di SMP Negeri se-Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang dengan jumlah 109 orang. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah obyek penelitian yang menjadi titik perhatian 

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

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

Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya akan lebih 

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

(Suharsimi Arikunto, (2006:151) 

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh instrumen yang dipakai, sebab 

data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji 

hipotesisis diperoleh melalui instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-

betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga data empiris dapat diperoleh 

sebagaimana adanya. 

Apabila sudah ada instrumen yang terstandar, maka peneliti boleh 

meminjam dan menggunakan untuk mengumpulkan data. Dan bagi instrumen 

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

46
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harus menyusun sendiri, mulai dari merencanakan, menyusun, mengadakan uji 

coba dan merevisi (Suharsimi Arikunto, 2006: 166).  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kuesioner 

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

Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1 Metode Kuesioner atau Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

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

Kuesioner atau angket digunakan untuk mencari data tentang persepsi guru non 

penjas terhadap kompetensi guru penjas di sekolah. 

3.5.2 Metode Observasi 

Metode Observasi adalah metode pengamatan langsung (Suharsimi 

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

melakukan observasi awal dengan menyebarkan kuesioner kepada guru non 

penjasorkes dan mengawasi saat pengisiannya. . 

3.5.3 Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006, 231) metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 
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Studi dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari catatan mengenai 

kompetensi guru penjas. Selain itu, sebagai bukti peneliti mengambil gambar kegiatan 

pengisian kuesioner/angket oleh guru non penjasorkes dalam bentuk foto. 

 

3.6 Persiapan Penelitian 

3.6.1 Perijinan Penelitian 

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

diperlukan surat ijin dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang sebagai pengantar untuk mengadakan penelitian dan diserahkan kepada 

Diknas Pendidikan Kota Semarang yang selanjutnya dibuatkan surat tembusan ke 

sekolah – sekolah yang dituju yaitu SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

3.6.2 Persiapan Angket Penelitian 

Langkah awal dalam penyusunan angket yaitu membuat kisi-kisi angket 

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

angket dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Karena penelitian ini adalah 

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

penelitian sudah disediakan oleh jurusan PJKR FIK. 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006: 168). Suatu instrumen 
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dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud. Untuk mengukur validitas digunakan rumus korelasi Product moment 

yang dikemukakan oleh pearson sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

rxy  = koefesien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X = nilai faktor tertentu 

Y = nilai faktor total 

N = jumlah responden 

Suatu butir angket dinyatakan valid apabila memiliki harga pada taraf 

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

soal tersebut dinyatakan valid. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

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

mencari realibilitas, alat ukur digunakan teknik dengan menggunakan rumus 

alpha. 
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Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan 

∑σ
b
2 : jumlah varian butir 

σt
2 : varians skor total 

Untuk mencari varians total: 

 
Keterangan : 

Σ  = varians tiap butir   

X  = jumlah skor buti 

N  = jumlah responden 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan harga tabel r kritik product 

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

besar dari reseptor tabel maka dikatakan instrumen tersebut reliabel. 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Langkah – langkah menganalisis data adalah sebagai berikut : 

1) Dari data angket yang didapat berupa data kuantitatif, agar data tersebut 

dapat dianalisis maka haruslah diubah menjadi data kuantitatif ( Suharsimi 

Arikunto,2006 : 96 ). Menguantitatifkan jawaban tiap pertanyaan dengan 

memberikan skor untuk masing – masing jawaban sebagai berikut :  

Jawaban “ya” diberi skor 3 

Jawaban “ tidak” diberi skor 2 
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Jawaban “tidak tahu” diberi skor 1  

2) Menghitung frekuensi untuk tiap – tiap kategori jawaban yang ada pada 

masing – masing variabel / subvariabel.  

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

presentase. 

Adapun rumus untuk analisis deskriptif prosentase ( DP ) adalah :  

%100x
N
nDP =  

Keterangan : 

DP : deskriptif prosentase 

n : skor empirik (skor yang diperoleh) 

N : skor ideal / jumlah nilai responden 

  (Mohamad Ali, 1987: 184) 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif persentase 

kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. 

Cara menetukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan angka persentse tertinggi 

 

  

b. Menentukan angka persentase terendah 
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c. Rentang persentase: 100% - 33,33% = 66,66% 

d. Interval kelas persentase: 66,66%: 3 =22,22% 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang diperoleh 

(dalam %) dengan analisis deskriptif pesentase dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria. 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif prosentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif prosentase 

kemudian ditafsirkan dalam kalimat. 

Tabel 4 Kriteria deskriptif prosentase 

No Prosentase Kriteria 

1 77,78 % – 100,00 % Baik 

2 55,56 % – 77,77 % Sedang 

3 33,33 % – 55,55 % Kurang 

(Mohamad Ali, 1987: 184) 

 

 

 



 

55 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Gambaran Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Negeri Se-Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang terhadap kinerja guru Penjasorkes berdasarkan data 

penelitian diperoleh jumlah skor sebesar 9677 dengan persentase skor 87,03% dan 

termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru diperoleh 

hasil seperti disajikan pada table berikut : 

Tabel 5. Deskriptif Persepsi Guru Non Penjasorkes Di SMP Negeri Se-
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 

No Interval 
Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 100 91,7% 

2 55,56 – 77,77 Sedang 8 7,34% 

3 33,33 – 55,55 Kurang 1 0,91% 

Jumlah 109 100 % 
(Sumber : Data hasil penelitian 2009) 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 

sebagian besar guru 91,7%telah memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja 

guru Penjasorkes, sedangkan persepsi sebagian guru yaitu 7,34%guru memiliki 

persepsi yang sedang, dan 0,91% guru yang mempunyai persepsi kurang terhadap 

kinerja guru Penjasorkes. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru 

non Penjasorkes Di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

terhadap kinerja guru Penjasorkes secara umum adalah baik. Lebih jelasnya 
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distribusi persepsi guru non Penjasorkes Di SMP Negeri Se-Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang terhadap kinerja guru Penjasorkes tersebut dapat 

disajikan grafis pada diagram berikut ini : 

 
Gambar 2. Diagram deskriptif persepsi guru non Penjasorkes Di SMP Negeri Se-

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terhadap kinerja guru Penjasorkes 

 

Gambaran persepsi guru non Penjasorkes Di SMP Negeri Se-Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang terhadap kinerja guru Penjasorkes dari masing- 

Gambaran persepsi guru non Penjasorkes Di SMP Negeri Se-Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang terhadap kinerja guru Penjasorkes dari masing- 

masing aspek dapat disajikan sebagai berikut :masing-masing aspek dapat 

disajikan sebagai berikut : 

4.1.1.  Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

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

kepribadian dewasa, Memiliki kepribadian arif, Memiliki kerpibadian yang 

berwibawa, dan Memiliki ahlak mulia dan dapat menjadi teladan. Aspek ini 
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memperoleh jumlah skor 2488 dengan persentase 93% yang masuk dalam 

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

kepribadian sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 6. Distribusi Persepsi Guru Non Penjasorkes pada Aspek Memiliki 
Kepribadian sebagai Pendidik 

No Interval 
Persentase Kategori Distribusi % 

1 77,78 – 100,00 Baik 105 96,33% 
2 55,56 – 77,77 Sedang 3 2,80% 
3 33,33 – 55,55 Kurang 1 0,91% 

Jumlah 109 100% 
(Sumber : Data hasil penelitian 2009) 

Lebih jelasnya distribusi persepsi guru Non Penjasorkes pada aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik dari kinerja guru Penjasorkes tersebut 

dapat disajikan secara grafis pada diagram berikut ini: 

 
Gambar 3. Diagram Persepsi non Penjasorkes pada Aspek Memiliki kepribadian 
sebagai pendidik dari Kinerja Guru Penjasorkes 
 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru non Penjasorkes 

Di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu 96,33% telah 
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memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kepribadian sebagai pendidik 

yang baik, kemudian 2,80% guru memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes 

memiliki kepribadian sebagai pendidik sedang, dan ada 0,91% guru yang 

memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kepribadian sebagai pendidik 

kurang. 

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kepribadian Sebagai 

Pendidik. 

Dilihat dari persepsi guru Di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang tiap indikator aspek Memiliki kepribadian sebagai pendidik yang terdiri 

dari memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki kepribadian dewasa, 

memiliki kepribadian arif, memiliki kepribadian yang berwibawa, dan memiliki 

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

berikut : 

Tabel 7. Deskriptif Persepsi guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki 
kepribadian sebagai pendidik 

No Indikator Skor Persentase 
(%) Kriteria 

1. 
 

2. 
3. 
4. 

 
5. 

Memiliki kepribadian mantap 
dan stabil 

Memiliki kepribadian dawasa 
Memiliki kepribadian arif 

Memiliki kepribadian yang 
berwibawa 

Memiliki ahlak mulia dan 
dapat menjadi teladan 

630 
 

936 
294 
312 

 
316 

93,75 
 

92,85 
87,5 
92,9 

 
94 

Baik 
 

Baik 
Baik 
Baik 

 
Baik 

(Sumber : Data hasil penelitian 2009) 

 Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 
batang berikut: 
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Gambar 4. Diagram Persepsi Guru Pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai 

pendidik Tiap Indikator dari Kinerja Guru Penjasorkes 

Keterangan : 

1. Memiliki kepribadian mantap dan stabil 

2. Memiliki kepribadian dewasa 

3. Memiliki kepribadian arif 

4. Memiliki kepribadian yang berwibawa 

5. Memiliki ahlak mulia dan dapat menjadi teladan 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik yang dilaksanakan guru Penjasorkes 

secara umum telah baik. 

4.1.2.  Memiliki Kompetensi Pedagogik 

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

Melaksanakan pembelajaran, Evaluasi hasil belajar, dan Mengembangkan peserta 

didik. Aspek ini memperoleh jumlah skor 2288 dengan persentase 85% yang 

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

memiliki kompetensi pedagogik diperoleh hasil seperti disjikan pada tabel berikut  
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Tabel 8. Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki Kompetensi 
Pedagogik dari Kinerja Guru Penjasorkes 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 
1. 77,78− 100,00 Baik 89 81,70 
2. 55,56 – 77,77 Sedang 16 11,01 
3. 33,33 – 55,55 Kurang 4 4,58 

Jumlah 109 100,00 
(Sumber : Data hasil penelitian 2009) 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Persepsi Guru pada Aspek Memiliki Kompetensi Pedagogik 

dari Kinerja Guru Penjasorkes  

 

Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non Penjasorkes 

Di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu 81,70% telah 

memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes memiliki kompetensi Pedagogik yang 

baik, Selebihnya yaitu 14,70% guru memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes 

memiliki kompetensi Pedagogik dan masuk kategori Sedang, dan hanya 3,67% 

guru yang memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes tidak memiliki kompetensi 

Pedagogik. 
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4.1.2.1 Analisi Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi Pedagogik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki kompetensi 

pedagogik yang terdiri dari: Memahami peserta didik, Merancang Pembelajaran, 

Melaksanakan pembelajaran, Evaluasi hasil belajar, dan Mengembangkan peserta 

didik diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 9. Deskriptif Persepsi guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki 
Kompetensi Pedagogik 

No Indikator Skor Persentase 
(%) Kriteria 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Memahami peserta didik 
Merancang pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran 
Evaluasi hasil belajar 

Mengembangkan peserta didik 

828 
301 
266 
289 
604 

82,14 
89,6 
79,2 
86 

89,88 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

Sumber: Data hasil penelitian 2009 

 Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Persepsi Guru Pada Aspek Memiliki Kompetensi Paedagogik 
Tiap Indikator dari Kinerja Guru Penjasorkes 

 

Keterangan: 

1. Memahami peserta didik 

2. Merancang Pembelajaran 
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3. Melaksanakan pembelajaran 

4. Evaluasi hasil belajar 

5. Mengembangkan peserta didik 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi pedagogik yang dilaksanakan guru Penjasorkes secara 

umum telah baik. 

4.1.3. Memiliki Kompetensi Profesional sebagai pendidik 

Ditinjau dari aspek apakah guru Penjasorkes memiliki kompetensi 

professional sebagai pendidik yang mengkaji tentang apakah guru Penjasorkes 

menguasai bidang studi secara luas dan mendalam diperoleh jumlah skor 3183 

dengan persentase 86,12% yang masuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan 

masing-maing guru pada aspek memiliki kompetensi professional sebagai 

pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 10. Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki Kompetensi 
Profesional Sebagai Pendidik 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 
1. 
2. 
3. 

77,77 – 100,00 
55,55 – 77,77 
33,33 – 55,55 

Baik 
Sedang 
Kurang 

92 
12 
5 

84,40 
11,01 
4,58 

Jumlah 109 100,00 
 

Lebih Jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini: 
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Gambar 7. Diagram Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Guru Penjasorkes 

Memiliki Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 
 

Gambar 7 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non Penjasorkes 

Di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu 84,40% telah 

memiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes pada umumnya dan khususnya di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah memiliki kompetensi profesional 

sebagai pendidik yang baik, Selebihnya yaitu 1,01% guru yang memiliki persepsi 

bahwa guru penjasorkes memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik masuk 

kategori sedang, dan hanya 4,58% guru yang memiliki persepsi bahwa guru 

penjasorkes memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik dan ini masuk 

kategori kurang. 
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4.1.3.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi 

Profesional Sebagai Pendidik 

 Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki 

professional sebagai pendidik yang berupa penguasaan dalam hal Menguasai 

bidang studi secara luas dan mendalam diperoleh hasil seperti tabel berikit : 

Tabel 11. Deskriptif Persepsi Guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki 
kompetensi profesional sebagai pendidik 

No Indikator Skor Persentase 
(%) Kriteria 

1 
Menguasai bidang studi 

secara luas dan 
mendalam 

3183 86,12 Baik 

Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Persepsi guru pada Aspek Memiliki kompetensi profesional 
sebagai pendidik 

 

Gambar di atas menujukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi professional sebagai pendidik yang dilaksanakan guru 
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Penjasorkes dalam hal ini mampu menguasai bidang studi secara luas dan 

mendalam telah baik . 

4.1.4.  Memiliki Kompetensi Sosial sebagai pendidik 

Aspek ini terdiri dari: Berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara 

efektif diperoleh jumlah skor 1739 dengan persentase 86,26% yang masuk 

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

kompetensi sosial sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 12. Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki kompetensi sosial 
sebagai pendidik pada Kinerja Guru Penjasorkes 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 
1 77,77 – 100,00 Baik 101 92,66 
2 55,55 – 77,77 Sedang 6 5,50 
3 33,33 – 55.55 Kurang 2 1,83 

Jumlah 109 100,00 
 

Lebih jelasnya distribusi persepsi guru pada aspek memiliki kompetensi 

sosial sebagai pendidik terhadap kinerja guru Penjasorkes tersebut dapat disajikan 

secara grafis pada diagram batang berikut ini : 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram Persepsi Guru pada Aspek Memiliki kompetensi sosial 
sebagai pendidik pada Kinerja Guru Penjasorkes 
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Gambar 9 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non Penjasorkes 

di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu 92,66% telah 

memiiliki persepsi bahwa guru Penjasorkes pada umumnya dan khususnya di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah memiliki kompetensi sosisal sebagai 

pendidik yang baik, Selebihnya yaitu 5,50% guru yang memiliki persepsi bahwa 

guru penjasorkes memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik masuk kategori 

sedang, dan hanya 1,83% guru yang memiliki persepsi bahwa guru penjasorkes 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik dan ini masuk kategori kurang. 

4.1.4.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Perhatian 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek perhatian yang terdiri 

dari berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif diperoleh hasil seperti 

tersaji pada tabel berikut ini : 

Tabel 13. Deskriptif Persepsi Guru pada tiap Indikator Aspek 

Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

No Indikator Skor 
Persentase 

% 
Kriteria 

1. 
 

Berkomunikasi secara efektif 
 

925 
 

91,76 
 

Baik 
 

2. Bergaul secara efektif 793 78,67 
 

Baik 
 

Sumber : Data hasil penelitian 2009 

 
Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 
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Gambar 10. Diagram Persepsi Guru pada Aspek memiliki kompetensi sosial 
sebagai pendidik Tiap Indikator dari kinerja Guru Penjasorkes 

 
Keterangan: 

1. Berkomunikasi secara efektif 

2. Bergaul secara efektif 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang dimiliki guru Penjasorkes yang 

terdiri dari berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif diperoleh hasil 

yaitu 91,76% dari aspek berkomunikasi secara efektif, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa persepsi guru Non Penjasorkes pada aspek berkomunikasi 

secara efektif baik, sedangkan 4,58% guru memiliki persepsi terhadap aspek 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik dalam hal ini pada aspek bergaul 

secara efektif dan ini masuk kategori sedang, kemudian 1,83% kategori kurang. 

 
4.2 Pembahasan 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang 

lebih banyak mengutamakan aktivitas jasmaniah. Mata pelajaran pendidikan 
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jasmaniah disisi lain berguna untuk menjaga kesehatan tubuh yang dilakukan 

dengan berolahraga. 

Keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan salah satunya ditentukan oleh kinerja dari guru pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang guru. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi 

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

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah masuk dalam kategori baik. Hal ini 

ditunjukkan, pertama dari persepsi guru non penjasorkes pada kriteria memiliki 

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

Kedua, persepsi guru non penjasorkes pada kreteria memiliki kompetensi 

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

penjasorkes pada kriteria memiliki kompetensi professional sebagai pendidik telah 

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

kriteria memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik juga telah masuk kategori 

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

Gunungpati Kota Semarang termasuk ke dalam kategori baik. 

Persepsi adalah suatu tanggapan terhadap suatu keyakinan yang ditangkap 

melalui penglihatan dan pendengaran tentang isu-isu atau kabar yang 

berkembang, yang kemudian akan membentuk suatu konsep diri dalam 

menyatakan keinginan yang kemudian akan terefleksi melalui sikap dan perilaku 

terhadap sesuatu obyek tersebut. 
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Hasil dari penelitian mengenai persepsi guru Non Penjasorkes terhadap 

kinerja guru Penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang yang telah memperlihatkan hasil yang baik menunjukkan bahwa guru-

guru Penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

tersebut telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik 

sebagai pendidik.  

Berikut ini adalah rincian yang meliputi aspek aspek memiliki kepribadian 

sebagai pendidik, memiliki kompetensi paedagogik, memiliki kompetensi 

professional sebagai pendidik dan memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik: 

4.2.1 Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

Persepsi setiap individu terhadap suatu obyek tertentu pada dasarnya 

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

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

Hasil penelitian tentang Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja 

Guru di Penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

menunjukkan bahwa persepsi guru non penjasorkes terhadap aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat 

bahwa sebanyak 96,33% responden atau sebagian besar guru non penjasorkes di 

SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah berpersepsi baik 

terhadap kinerja guru penjasorkes. Selebihnya 2,80% guru memiliki persepsi 

terhadap kinerja guru penjasorkes dengan kategori sedang dan 0,91% guru yang 

memiliki persepsi terhadap kinerja guru penjasorkes dengan kategori kurang. 
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Ditinjau dari persepsi guru non penjasorkes tiap indikator pada aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik dapat dijelaskan dengan persentase 

sebagai berikut: Indikator pertama adalah memiliki kepribadian mantap dan stabil 

93,75%, indikator kedua adalah memiliki kepribadian kedewasaan 92,85%, 

indikator ketiga adalah memiliki kepribadian arif 87,5 %, indikator keempat 

adalah memiliki kepribadian yang berwibawa 92,9%, indikator kelima adalah 

memiliki ahlak mulia dan dapat menjadi teladan 94%. 

Melihat hasil penelitian tiap indikator aspek memiliki kepribadian sebagai 

pendidik, persentase tertinggi adalah pada indikator memiliki kepribadian dewasa 

dan memiliki ahlak mulia. Hal ini berarti kedewasaan seorang guru khususnya 

guru penjasorkes sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar serta 

sangat berahlak mulia dalam bertingkah laku maupun berbicara. Sedangkan 

persentase terendah adalah pada indikator memiliki kepribadian arif. Seorang guru 

dapat dikatakan berkepribadian arif jika dia dapat menempatkan diri pada situasi 

dan kondisi apapun. Tidak semua guru dapat berkepribadian arif karena untuk 

mencapainya tidaklah mudah. Intinya, seorang guru terutama dalam hal ini guru 

penjasorkes harus bisa bersikap arif baik terhadap siswa maupun sesama guru. 

Pada dasarnya, persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes yang telah baik tidak luput dari kemampuan guru penjasorkes tersebut 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran disekolah. Kemampuan tersebut tidak 

hanya dilihat dari praktik saja tetapi juga dapat menguasai materi dengan baik. 

Adanya persepsi yang kurang terhadap kinerja guru penjasorkes juga tidak 

bisa dianggap remeh walaupun persentasenya sangat kecil. Hal ini seharusnya 
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bisa di jadikan sebagai suatu motivasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru 

penjasorkes agar dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi dan profesional. 

4.2.2 Memiliki Pedagogik sebagai pendidik 

Penguasaan bidang studi secara luas dan mendalam merupakan salah satu 

hal pokok yang harus dimilki oleh seorang tenaga pengajar (dalam hal ini guru 

penjasorkes). Seorang guru yang profesional harus dapat menjalankan tugasnya 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan tanggung jawab yang diberikan. 

Persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SMP 

Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang juga dapat ditimbulkan dari 

hasil kerja yang dapat diberikan guru dalam pelaksanaan pembelajaran secara 

umum baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran penjasorkes 

maupun dalam menunjang keberhasilan pembelajaran pada pembelajaran yang 

lain. 

Hasil penelitian tentang persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek memiliki kompetensi pedagogik yang 

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

persentase 82,14%, merancang pembelajaran juga masuk dalam kategori baik 

dengan persentase 89,6%, melaksanakan pembelajaran masuk dalam kategori 

sedang dengan persentase 79,2%, evaluasi hasil belajar masuk dalam kategori 

baik dengan persentase 86% dan mengembangkan peserta didik masuk dalam 

kategori baik dengan persentase 89,8%. 
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Sebagian besar responden dalam aspek memiliki kompetensi pedagogik 

berpersepsi baik terhadap kinerja guru penjasorkes. Hal ini dibuktikan dengan 

persentase 81,70% responden yang berpersepsi baik terhadap kinerja guru 

penjasorkes, 18,70% berpersepsi sedang dan 3,67% responden yang berpersepsi 

kurang. 

Ditinjau dari hasil yang menunjukkan persentase 3,67% yang masuk dalam 

kategori kurang bukan berarti kinerja guru penjasorkes tidak perlu dioptimalkan 

lagi atau diperbaiki lebih baik lagi. Hal ini justru perlu membangun persepsi yang 

lebih kuat akan kinerja guru penjasorkes menjadi lebih baik lagi dan lebih 

profesional. 

4.2.3 Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 

Persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes pada aspek 

Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik telah masuk dalam kategori 

baik dengan persentase 86,12%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar guru non penjasorkes di SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang bersepsi baik. 

Ditinjau dari persepsi guru non penjasorkes pada tiap indikator aspek 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik yaitu menguasai bidang studi 

secara luas dan mendalam di dapat persentase 86,12% dan masuk dalam kategori 

baik. 

4.2.4 Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Persepsi guru non penjasorkes terhadap aspek memiliki kompetensi sosial 

sebagai pendidik di dapat persentase 85% yang masuk dalam kategori baik. Hasil 
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di atas menunjukkan bahwa sebagian guru non penjasorkes di SMP Negeri Se-

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berpersepsi baik terhadap aspek memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik bagi guru penjasorkes. 

Persentase tiap indikator yaitu berkomunikasi secara efektif dengan 

persentase 92,66% masuk dalam kategori baik dan bergaul secara efektif dengan 

persentase 5,50% masuk dalam kategori sedang, kemudian 1,83 % masuk dalam 

kategori kurang. 

Adanya persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di 

SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang telah baik yang 

ditunjukkan dari persepsi guru pada aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik, 

memiliki kompetensi pedagogik, memiliki kompetensi profesional sebagai 

pendidik, memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik, tentunya akan berdampak 

terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan kepercayaan guru-guru 

mata pelajran lain di SMP Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada 

kemampuan guru penjasorkes dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru 

pengampu mata pelajaran penjasorkes. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

Persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SMP 

Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah masuk dalam kategori 

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

kepribadian sebagai pendidik yang baik, memiliki kompetensi pedagogik guru 

penjasorkes yang menunjukkan hasil yang baik, memiliki kompetensi profesional 

sebagai pendidik yang baik dan memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang 

baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penyusun menyarankan sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan mutu pelaksanaan proses 

pendidikan jasmani tingkat SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang Tahun 2009/2010, maka guru-guru harus lebih kreatif dalam 

mengajar sehingga semua kurikulum dapat diajarkan kepada siswa. 

2. Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan mutu pendidikan jasmani 

tingkat SMP Negeri Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 
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2009/2010, maka diharapakan adanya perhatian dari sekolah, guru, dan 

siswa untuk lebih memperhatikan proses pemebelajarannya sehingga 

tercipta suasana pembelajaran yang dinamis. 

3. Untuk para peserta didik agar bisa mengingatkan guru penjasorkes apabila 

ada yang kurang dalam proses pembelajaran penjasorkes di sekolah. 

4. Untuk Kepala Dinas Kota Semarang agar lebih memperhatikan Kinerja 

Guru Penjasorkes yang ada agar lebih baik. 
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KISI-KISI KUESIONER 
PERSEPSI GURU BIDANG STUDI NON-PENJASORKES TERHADAP 

KOMPETENSI GURU PENJASORKES 
 

KOMPETENSI INDIKATOR PERTANYAAN 

A. Memiliki 
kepribadian 
sebagai 
pendidik 

1. Memiliki 
kepribadian 
mantap dan stabil 

1. Apakah beliau guru yang 
disiplin? 

2. Apakah beliau seorang yang 
senantiasa bertindak sesuai 
dengan norma, tata tertib dan 
komitmen yang telah 
disepakati? 

3. Apakah selama dilingkungan 
sekolah beliau sopan dalam 
bertutur? 

4. Apakah selama di lingkungan 
sekolah beliau berperilaku 
sopan? 

5. Apakah selama menjalankan 
perannya sebagai guru, guru 
penjasorkes di sekolahan 
Ibu/Bapak berpenampilan tepat 
sesuai situasi dan kondisi? 

6. Apakah beliau di segani oleh 
peserta didik? 

7. Apakah beliau memiliki 
wibawa sebagai seorang 
pendidik? 

8. Apakah beliau menunjukkan 
komitmen sebagai umat 
beragama?  

2. Memiliki 
kepribadian 
dewasa 

3. Memiliki 
kepribadian arif 

4. Memiliki 
kepribadian yang 
berwibawa 

5. Memiliki akhlak 
mulai dan dapat 
menjadi teladan 
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KOMPETENSI INDIKATOR PERTANYAAN 

B. Memiliki 
kompetensi 
pedagogik 

1. Memahami 
peserta dididik 

 

 

9. Apakah peserta didik di 
sekolahan Ibu/Bapak tampak 
semangat mengikuti proses 
pembelajaran penjasorkes? 

10. Apakah beliau pernah 
memberikan hukuman fisik 
pada peserta didik? 

11. Apakah pembelajaran penjas 
yang beliau selenggarakan 
diminati oleh peserta didik?  

12. Apakah beliau melaksanakan 
kuwajiban dalam menyusun 
dan mengembangkan silabus 
dan RPP?  

13. Sejauh yang Ibu/Bapak 
ketauhi,apakah beliau memiliki 
inisiatif untuk merancang dan 
mengembangkan media/sarana 
belajar sederhana untuk 
kepentingan belajar mengajar?  

14. Apakah beliau tepat waktu 
dalam menyelenggarakan dan 
menyerahkan hasil evaluasi 
belajar?  

15. Apakah beliau membuka diri 
untuk menjalin keakraban 
dengan peserta didik? 

16. Apakah beliau mampu 
bertindak bijaksana dan 
mendidik dalam mengatasi 
kenakalan peserta didik? 

2. Merancang 
pembelajaran 

 

3. Melaksanakan 
pembelajaran 

 

4. Evaluasi hasil 
belajar 

 

5. Mengembangkan 
peserta didik 
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KOMPETENSI INDIKATOR PERTANYAAN 

C. Memiliki 
kompetensi 
profesional 
sebagai 
peserta didik 

1 Menguasai bidang 
studi secara luas 
dan mendalam 

17. Apakah beliau tampak terampil 
dalam memberi contoh gerak 
dalam proses pendidikan 
jasmani?  

18. Apakah Ibu/Bapak pernah 
menyaksikan beliau, 
memainkan salah satu cabang 
olahraga? 

19. Sejauh yang pernah Ibu/Bapak 
saksikan, apakah beliau 
mengajarkan lebih dari 2 jenis 
cabang olahraga? 

20. Apakah beliau membina salah 
satu cabang olahraga, melalui 
ekstrakurikuler atau klub atau 
kegiatan pengembangan diri? 

21. Apakah sekolah Ibu/Bapak rutin 
menyelenggarakan pertandingan 
atau perlombaan olahraga antar 
kelas? 

22. Apakah beliau terlibat aktif 
dalam penyelenggaraan 
pertandingan/perlombaan 
olahraga di sekolah? 

23. Apakah sekolah Ibu/Bapak 
pernah mengikuti 
pertandingan/perlombaan 
olahraga antara sekolah? 

24. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah beliau mampu 
mengoperasikan komputer? 

25. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah beliau mengenal 
internet? 

26. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah beliau aktif dalam 
kegiatan MGMP Penjas? 

27. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, 
apakah di luar jam kerja beliau 
masif aktif berolahraga?  
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KOMPETENSI INDIKATOR PERTANYAAN 

D. Memiliki 
kopetensi 
sosial sebagai 
pendidik 

1. Berkomunikasi 
secara efektif 

 

 

 

28. Apakah beliau dapat bersosialisasi 
dengan baik di lingkungan 
sekolah? 

29. Apakah beliau dapat bekerjasama 
dengan baik dengan teman 
sejawat? 

30. Apakah beliau dapat 
mengkomunikasikan ide/buah 
pikirannya dengan kalimat yang 
benar? 

31. Sejauh yang Ibu/Bapak ketauhi, 
apakah beliau pernah memiliki 
permasalahan dengan orangtua 
peserta didik, terkait dengan 
kedudukannya sebagai guru? 

32. Apakah yang Ibu/Bapak ketauhi, 
apkah beliau pernah memiliki 
permasalahan dengan masyarakat 
sekitar sekolah, terkait 
kedudukannya sebagai guru? 

33. Apakah g yang Ibu/Bapak ketauhi, 
apakah beliau di sekolahan 
Ibu/Bapak terlibat aktif dalam 
kegiatn sosial di sekolah? 

2. Bergaul secara 
efektif 
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KUESIONER 

IDENTITAS RESPONDEN : 

NAMA RESPONDEN : …………………………………. (tidak perlu 
diisi bila 
keberatan 
diketahui) 

JENIS KELAMIN : Perempuan/Lelaki* 

USIA : ……………. tahun 

PENDIDIKAN TERAKHIR : SMA/D1/D2/D3/S1/S2/S3* Program Studi : 
…… 

BIDANG STUDI YANG DIAMPU : 
………………
……………… 

PENGALAMAN MENGAJAR : ……………. tahun 

NAMA SEKOLAH : ……………………………………………… 

*Coret yang tidak sesuai 

PERTAYAAN : 

Mohon ibu/Bapak guru memberikan respons sejujurnya terhadap pertanyaan-
pertanyaan di bawah ini, dengan member tanda silang (X) pada kolom jawaban 
yang telah disediakan. 

PERTANYAAN 
RESPONS 

YA TIDAK TIDAK 
TAHU 

1. Apakah guru penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
merupakan guru yang disiplin? 

  

2. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
seorang yang senantiasa bertindak sesuai dengan 
norma, tata tertib dan komitmen yang telah 
disepakati? 

  

3. Apakah selama berada di lingkungan sekolah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak sopan dalam 
bertutur? 
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4. Apakah selama berada di lingkungan sekolah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak berperilaku 
sopan? 

  

5. Apakah selama menjalankan perannya sebagai 
guru, guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
berpenampilan tepat sesuai situasi dan kondisi? 

  

6. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
disegani oleh peserta didik? 

  

7. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
memiliki wibawa sebagai seorang pendidik? 

  

8. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
menunjukkan komitmen sebagai umat beragama?  

  

9. Apakah peserta didik di sekolah Ibu/Bapak tampak 
bersemangat saat mengikuti proses pembelajaran 
penjas? 

  

10. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
pernah member hukuman fisik pada peserta didik? 

  

11. Apakah pembelajaran Penjasorkes yang beliau 
selenggarakan diminati oleh peserta didik? 

  

12. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
melaksanakan kewajiban dalam menyusun dan 
mengembangkan silabus dan RPP? 

  

13. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak memiliki inisiatif 
untuk merancang dan mengembangkan 
media/sarana belajar sederhana untuk kepentinan 
proses belajar mengajar? 

  

14. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
tepat waktu dalam menyelenggarakan dan 
menyerahkan hasil evaluasi belajar? 

  

15. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
membuka diri untuk menjalin keakraban dengan 
peserta didik? 

  

16. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
mampu bertindak bijaksana dan mendidik dalam 
mengatasi kenakalan peserta didik? 

  

17. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
tampak terampil dalam memberi contoh gerak 
dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani? 

  

18. Apakah Ibu/Bapak pernah menyaksikan guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak, memainkan 
salah satu cabang olahraga? 
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19. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
membina salah satu cabang olahraga, melalui 
ekstrakurikuler atau klub atau kegiatan 
pengembangan diri? 

  

20. Apakah sekolah Ibu/Bapak rutin menyelenggarakan 
pertandingan atau perlombaan olahraga antar kelas?

  

21. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
terlibat aktif dalam penyelenggaraan 
pertandingan/perlombaan olahraga di sekolah? 

  

22. Apakah sekolah Ibu/Bapak pernah mengikuti 
pertandingan atau perlombaan olahraga antar 
sekolah? 

  

23. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak mampu 
mengoprasikan komputer? 

  

24. Sejauh yang Ibu/Bapak  ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak mengenal 
internet? 

  

25. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak aktif dalam 
kegiatan MGMP Penjas? 

  

26. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah di luar jam 
kerja guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak masih 
aktif berolahraga? 

  

27. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan 
sekolah? 

  

28. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
dapat bekerjasama dengan baik dengan teman 
sejawat? 

  

29. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
dapat mengkomunikasikan ide/buah pikirannya 
dengan kalimat yang jelas? 

  

30. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak pernah memiliki 
permasalahan dengan orang tua peserta didik, 
terkait dengan kedudukannya sebagai guru? 

  

31. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak pernah memiliki 
permasalahan dengan masyarakat sekitar sekolah, 
terkait dengan kedudukannya sebagai guru? 

  

32. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
terlibat aktif dalam kegiatan sosial di sekolah? 

  

Terima kasih. 
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DATA GURU 

SMP NEGERI 24 SEMARANG TAHUN AJARAN 2009/2010 

 
NO 

 
NAMA  

 
JABATAN 

1 Drs. Widodo, M.Pd.   Kepala Sekolah 
2 Sucipto, S.pd. Bahasa Indonesia 
3 Drs. Bambang Pujiono, M.Pd. Penjasorkes 
4 Endang Sudjatmisih, S.pd. IPS Geografi 
5 Budiyono, S.Pd.  IPA Fisika, Kimia 
6 Drs. Slamet Santosa Pkn 
7 Kumaedi, S.Pd Wakasek, Pkn 
8 Endang Tri Rahayu. S.Pd IPA Biologi 
9 Drs. Ahmad Kristanto Penjaorkes 

10 Dra. Asri Yumilarsih IPS Sejarah, Ekonomi 
11 Edy Prayitno Teknologi Informasi dan Komunikasi 
12 Suparsih, A.Md Bahasa Indonesia 
13 Saliman Matematika 
14 Tri Muji Hartiningsih, S.Pd. IPS Sejarah, Geografi dan Sosiologi 
15 Kori Retno Wuryanti, S.Pd. Ekonomi 
16 Siti Muslichatun, S.Pd. Matematika 
17 Harsini, S.Pd. Bahasa Indonesia 
18 Dra. Erna Laksmiani Bahasa Inggris 
19 Yantina Rumintawati, S.Pd IPA Fisika, Kimia 
20 Drs. Su’udi  Teknologi Informasi dan Komunikasi 
21 Evi Erawati, S.Pd. Seni Budaya 
22 Askinarti Nursapto IPA Fisika, Biologi 
23 Sukiman, S.Pd Bahasa Jawa 
24 Dra. Puji Hartati Bahasa Jawa 
25 Fairuzah Dahiyyah, S.Pd Bahasa Inggris 
26 Dra. Supriyati Pend. Agama Kristen, Seni Budaya 
27 Irawanti, S.Pd Matematika 
28 Sudarsih, S.Pd IPS Geografi 
29  Ishaningsih Seni Musik 
30 Supinah, A.Md   IPA Fisika, Kimia 
31 Titik Lestariningsih, S.Pd Matematika 
32 Purnawantoro, S.Pd Matematika 
33 Prapti Ngesti Rahayu, S.Pd   IPA Biologi, Seni Budaya 
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34 Slamet Budiono, S.Ag. Pend. Agama Islam 
35 Siti Zulaikah, S.Pd Bahasa Inggris 
36 Suharmanto, S.Pd Pend. Agama Islam 
37 Atmo Purnomo, S.Pd   Seni Budaya 
38 Umi Tri Sholikah, A.Md Matematika 
39 Siti Fadilah, S.Pd IPA Biologi 
40 Tatang Kurniawan, S.Pd   Pkn 
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DATA GURU 

SMP NEGERI 41 SEMARANG TAHUN AJARAN 2009/2010 

 
NO 

 
NAMA  

 
JABATAN 

1 Drs. Edy Sunarjo   Kepala sekolah 
2 Drs. Achmad Djuain Seni Budaya 
3 Dra. Agustin Ariati Bahasa Indonesia 
4 Reni Indriyuani, S.Pd T. Boga 
5 Drs. H. Mundakir Pend.  Agama Islam 
6 Dra. Angelin Kenconowungu IPA Biologi 
7 Sutriyono .S.Pd Bahasa Inggris 
8 Sukimun, S.Pd IPA Biologi 
9 Slamet Ruswadi, S.Pd Seni Budaya 

10 Imam Munadjad, S.Pd  IPS Sejarah 
11 Tukiman S. Winarno, S.Pd Penjasorkes 
12 Slamet Mugi Rahayu, S.Pd Bahasa Indonesia 
13 Dra. Sri Wahyudin Syamsiyah IPS Ekonomi 
14 Nanik Sumarni, A.Md IPA Biologi 
15 Joko Santoso, S.Pd Matematika 
16 Eksi Kristiyani, S.Pd BK 
17 Muryadi Sejarah, S.Pd IPS Sejarah 
18 Cisilia Miming W., S.Pd Bahasa Inggris 
19 Ilham Subur Jatmiko Fisika 
20 Dra. Sriyatun Pkn 
21 Dasino, S.Th P. Agama Kristen 
22 Enggi Suwahuni, S.Pd IPS Sejarah 
23 Hardi, S.Pd Bahasa Inggris 
24 Supriatun, S.Pd TIK 
25 Nunik Prihartini, S.Pd IPS Ekonomi 
26 Atri Martanti, S.Pd Bahasa Inggris 
27 Titik Utami, S.Pd Bahasa Indonesia 
28 Gesang Winahyo, S.Pd Matematika 
29 Nur Hidayah, S.Pd Bahasa Indonesia 
30 Istadlin Hasny, S.Pd Pkn 
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DATA GURU 

SMP NEGERI 22 SEMARANG TAHUN AJARAN 2009/2010 

 
NO 

 
NAMA 

 
JABATAN 

1 Drs. Puryadi,M.Pd Kepala Sekolah 
2 Drs. Mahmudi Pend. Agama Islam 
3 Drs. Agus Prambudi Matematika 
4 Bambang Hariyanto,S.Pd, M.Pd Penjasorkes 
5 Tugiyono Bahasa Inggris 
6 Catur Nanik Sulastri, S.Pd IPA Biologi 
7 Dra Sri Lestari Matematika 
8 Haruni, S.Pd Bahasa Inggris 
9 Supeni Dwi Lestari, S.Pd IPS Sejarah 
10 Sudarno, S.Pd Bahasa Indonesia 
11 Suharyono,S.Pd IPS Ekonomi, Sejarah, Geografi 
12 Siti Maskurotun, S.Pd Seni Budaya 
13 Titik Sundari Bahasa Indonesia 
14 Asyhari Penjasorkes 
15 Kasih, S.Pd Seni Budaya 
16 Khoirum, S.Pd Matematika 
17 Ani Ernawati Dwi Astuti, S.Pd Seni Budaya 
18 Prapti Dwi Wahyuni Bahasa Jawa 
19 Budi Raharja Bahasa Inggris 
20 Joko Winarno, S.Pd IPA Fisika 
21 Tri Kuswati Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi 
22 Bambang Kartika N, S.Pd IPS Geografi 
23 Sulastri, S.Pd Matematika 
24 Drs. Kristanto Wahyu Saptono Bahasa Indonesia 
25 M. Romdhloni, S.Pd Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi 
26 Kusdiono, S.Pd IPA Biologi 
27 Sri Wahyuni,S.Pd Pkn 
28 Drs. Sutimin Pend. Agama Islam 
29 Zabidi Agus Winanto, S.Pd Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi 
30 Turut, S.Pd IPS Geografi 
31 Sukamto, S.Pd Bahasa Indonesia 
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32 Widharningsih, S.Pd Bahasa Indonesia, Bhs. Jawa 
33 Tjitrawati, S.Pd Seni Budaya, Bhs. Jawa 
34 Edi Kunari,S.Pd Bahasa Inggris 
35 Musafak, S.Pd Bahasa Inggris 
36 Dra. Widayati Pkn 
37 Nuryadi, S.Pd Penjasorkes 
38 Esther Trini Sri S, S.Pd P. Agama Kristen, Mengikuti P. 

Profesi 
39 Lusika Indriyani, S.Pd Bahasa Inggris, P. Agama Kristen 
40 Siti Harjanti Utami, SPd IPA Biologi, kimia 
41 Muhammad Ridwan, S.Pd Matematika, IPA Fisika 
42 Rofiin, S.Pd BK 
43 Sulkani, S.Pd BK 
44 Aryadi, S.Pd Bahasa Indonesia 
45 Siswanto, S.Pd IPS Sejarah 
46 Ratno, S.Pd TIK 
47 Nur Hastuti, S.Pd Matematika 
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Gambar. SMPN 41 Semarang 

 

 

Gambar. Sedang mengerjakan kuisoner 
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Gambar. SMPN 22 Semarang 

 

 

 

Gambar. Sedang mengerjakan kuisoner 


