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SARI 
 

                   Muhammad Revzan F. 2009. Survei Persepsi Guru Non Pendidikan 
Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Terhadap  Kinerja Guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga Dan Kesehatan Tingkat SMA Se-Kecamatan  Pedurungan 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 SMA Se-Kecamatan Pedurungan Kota  
Semarang Tahun 2009 ?. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja guru 
penjasorkes di SMA Se-Kecamatan Pedurungan Kota  Semarang tahun ajaran 
2008/2009. 
                   Populasi penelitian ini adalah guru non penjasorkes di SMA Se-
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun pelajaran 2008/2009 yang 
berjumlah 156 orang. Pengambilan sampel dengan teknik total sampling yaitu 
mengambil seluruh guru non penjasorkes di SMA Se-Kecamatan Pedurungan 
Kota  Semarang tahun pelajaran 2008/2009 sebanyak 156 orang sebagai sampel. 
Variabel penelitian ini adalah persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 
penjasorkes di SMA Se-Kecamatan Pedurungan Kota  Semarang. Pengumpulan 
data menggunakan metode dokumentasi dan angket. Data dianalisis menggunakan 
secara deskriptif dengan rumus persentase. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru non penjasorkes 
terhadap kinerja guru penjasorkes di SMA Se-Kecamatan Pedurungan Kota  
Semarang tahun ajaran 2008/2009 secara umum sangat baik dengan persentase 
skor 58.97%. Ditinjau dari tiap-tiap aspek kinerja guru penjasorkes diketahui pada 
aspek kepribadian  sangat baik dengan persentase skor 69.87%, aspek kompetensi 
pedagogik sangat baik dengan persentase skor 57.05%, aspek kompetensi 
profesional sangat baik dengan persentase skor 47.44% dan aspek kompetensi 
sosial juga sangat baik dengan persentase skor 53.21%. Simpulan yang dapat 
diambil dari penelitian terkait dengan adanya persepsi dari guru non penjasorkes 
terhadap kinerja guru penjasorkes di SMA Se-Kecamatan Pedurungan Kota 
Semarang sudah baik, maka penulis dapat memberikan saran : 1) Walaupun sudah 
sangat baik maka tidak ada salahnya apabila guru penjasorkes di SMA Se-
Kecamatan Pedurungan 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 

Peranan pendidikan dalam kemajuan suatu bangsa dan masyarakat 

merupakan suatu keniscayaan. Karena pendidikan termasuk investasi jangka 

panjang yang harus selalu ditingkatkan mutunya. Jika mutu pendidikan rendah, 

akan berdampak pada ketidaktepatan investasi pendidikan, bahkan dapat pula 

menimbulkan masalah sosial baru ke depannya. Pendidikan merupakan aspek 

terpenting untuk dimiliki oleh setiap umat manusia. Karena dengan pendidikan 

dapat menciptakan perubahan sikap yang baik pada diri seseorang. Ini sesuai 

dengan  tujuan pendidikan Indonesia, yaitu untuk membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya yang Pancasialis yang dimotori oleh pengembangan afeksi. Pendidikan 

mempunyai dua proses utama yaitu mengajar dan diajar. Mengajar ditingkat 

pendidikan formal biasanya dilakukan oleh seorang guru. Guru dalam proses 

belajar mengajar mempunyai tiga peranan yaitu sebagai pengajar, pembimbing 

dan administrator kelas.  

Dewasa ini banyak dikalangan masyarakat mengeluh tentang kualitas 

pendidikan formal yang sedang berjalan. Dan banyak pula para pendidik 

profesional yang telah memberi tanggapan baik, dan dengan kepekaan 

pertimbangannya, mereka mencoba mengadakan modifikasi program, melalui 

program eksperimental, memperbaharui kurikulum, dan memasukkan beberapa 
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pelajaran baru, serta beberapa pengalaman baru yang akan diterapkan pada setiap 

jenjang pendidikan, dalam rangka meningkatkan proses pendidikan di Indonesia. 

Kalau diperhatikan secara sekilas, setiap permasalahan pendidikan 

jasmani selalu merupakan permasalahan yang unik. Tetapi yang terpenting adalah, 

bahwa pandangan dan pendapat tentang pendidikan jasmani selalu ditemukan di 

dalam sistem pendidikan pada umumnya. Permasalahan yang sering saya dengar 

adalah sifat dan perlakuan keras/kasar yang dilakukan Guru Penjas terhadap 

murid-muridnya. Hal ini dapat dicontohkan dengan isu-isu/berita yang saya dapat, 

misalnya : 

 Ferdian(18), siswa SMKN 1 Padang, masih dalam proses penyembuhan 

setelah kakinya patah akibat ditendang oleh seorang gurunya. Alasan 

penendangan itu karena Ferdian terlambat masuk sekolah. (Wartawan 

Kompas, Agnes Rita Sulistyawati: http: //www. balitbangham. go. id/ detail6. 

php?ses=&id=71). 

 Tanggal 7 September 2005 terjadi kasus yang memprihatinkan di SD X di 

wilayah Kecamatan Guntur Demak. Seorang guru penjas memukul anak 

didiknya. Tragisnya pemukulan tidak hanya terhadap satu siswa, melainkan 

hampir seluruh siswa putra dan disaksikan siswi yang menjerit-jerit. (Indra  

Ari : http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/27/opi05.htm). 

Dilihat dari contoh diatas, memang citra atau nama baik seorang guru 

penjas dipandang sebelah mata dan sering berperilaku tidak menyenangkan 

terhadap anak didiknya, oleh karena itu perlu dilakukan observasi bagaimanakah 

persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjas orkes tingkat SMA di 
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Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1 
Hasil Observasi Kinerja Guru Penjas : 

NO KRITERIA JUMLAH 
RESPONDEN 

1 Sangat Baik 8 
2 Baik 139 
3 Kurang baik 7 
4 Tidak Baik 2 

 

Data hasil observasi tentang persepsi guru non penjasorkes terhadap 

kinerja guru penjas orkes tingkat SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

menunjukan bahwa persepsi guru non penjas orkes terhadap kinerja guru penjas 

orkes tingkat SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun  2009 

sebagian besar menunjukan kriteria baik, terbukti dengan jumlah 156 guru, 

sebanyak 139 guru memilih kriteria baik, sebanyak 8 orang guru memilih kriteria 

sangat baik, sebanyak 7 orang guru memilih kriteria kurang baik, sebanyak 2 

orang guru memilih kriteria tidak baik. 

Tabel 2 
Hasil Observasi Tingkat Kepentingan Penjas untuk diajarkan di sekolah : 

NO KRITERIA JUMLAH 
RESPONDEN 

1 Sangat Penting 140 
2 Penting 11 
3 Tidak Penting -  
4 Tidak Tahu 5 

 

Data hasil observasi tentang persepsi guru non penjasorkes terhadap 

Tingkat Kepentingan Penjas untuk diajarkan di sekolah tingkat SMA se- 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menunjukan bahwa persepsi guru non 
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penjas orkes terhadap Tingkat Kepentingan Penjas untuk diajarkan di sekolah  tingkat 

SMA se- Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun  2009 sebagian besar 

menunjukan kriteria sangat penting, terbukti dengan jumlah 156 guru, sebanyak 

140 guru memilih kriteria sangat penting, sebanyak 8 orang guru memilih kriteria 

penting, sebanyak 5 orang guru memilih kriteria tidak tahu, dan tidak ada yang 

menyatakan bahwa pelajaran penjas tidak penting. 

Tabel 3 
Hasil Observasi Bagaimana Guru Penjas melaksanakan tugas secara profesional: 

NO KRITERIA JUMLAH 
RESPONDEN 

1 Sangat Profesional 3 
2 Profesional 98 
3 Kurang Profesional -  
4 Tidak Tahu 55 

 

Data hasil observasi tentang persepsi guru non penjas orkes terhadap 

pelaksanaan tugas guru penjas orkes tingkat SMA se- Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang menunjukan bahwa persepsi guru non penjas orkes terhadap 

terhadap pelaksanaan tugas guru penjas orkes tingkat SMA se- Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang tahun  2009 sebagian besar menunjukan kriteria 

profesional, terbukti dengan jumlah 156 guru, sebanyak 98 guru memilih kriteria 

profesional, sebanyak 3 orang guru memilih kriteria sangat profesional, tidak ada 

guru yang memilih kriteria kurang profesional, namun cukup banyak guru yang 

memilih tidak tahu yaitu sebanyak 55 orang guru. 

Guru sebagai pengajar berperan dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran. Oleh sebab itu guru dituntut untuk menguasai seperangkat 

pengetahuan dan keterampilan mengajar. Guru sebagai pembimbing diharapkan 
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dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. Peranan ini termasuk ke dalam aspek pendidik sebab tidak hanya 

menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga mendidik untuk mengalihkan 

nilai-nilai kehidupan, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan 

manusia. Mulai dari perkembengan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, 

perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah sikap yang mengubah tingkah laku 

peserta menjadi lebih baik.  

Masalah guru senantiasa mendapat perhatian, baik oleh pemerinath 

maupun oleh masyarakat pada umumnya dan oleh ahli pendidikan khususnya. 

Pemerintah memandang bahwa guru merupakan media yang sangat penting 

artinya dalam kerangka pembinaan dan pengembangan bangsa. Guru mengemban 

tugas-tugas sosial kultural yang bersifat mempersiapkan generasi muda, sesuai 

dengan cita-cita bangsa. Demikian pula masalah guru di negara kita dapat 

dikatakan mendapat titik sentral dalam dunia penddikan, baik pendidikan formal 

maupun pendidikan non formal. Dalam GBHN, masalah guru mendapat prioritas 

dalam perencanaan sehubungan dengan persoalan-persoalan mutu dan relevansi 

dengan perluasan belajar. 

Guru yang bermutu dan profesional menjadi tuntutan masyarakat seiring 

dengan tuntutan persyaratan kerja yang semakin ketat mengikuti kemajuan era 

globalisasi. Untuk membentuk guru yang profesional sangat tergantung pada 

banyak hal yaitu guru itu sendiri, pemerintah, masyarakat dan orang tua. 

Pemerintah sebagai salah satu yang mempengaruhi terbentuknya guru yang 
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professional telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut guru 

diposisikan sebagai suatu profesi sebagaimana profesi dokter, hakim, jaksa, 

akuntan dan profesi-profesi lain yang akan mendapat penghargaan sepadan sesuai 

dengan profesinya masing-masing. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

diidk pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. (UU No. 14/2005 : pasal 1 ayat 1). 

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak 

bisa dilakukan oleh sembarangan orang dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-

orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan. Setiap 

guru harus memiliki kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan 

kompetensi kemasyarakataan. Dengan demikian dia memiliki kewenangan 

mengajar untuk diberikan imbalan secara wajar sesuai dengan fungsi dan 

tugasnya. Dengan demikian seorang calon guru seharusnya  telah menempuh 

progam pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan guru tertentu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru non pendidikan jasmani 

olahraga  dan kesehatah se-SMA kecamatan Pedurungan kota Semarang. Dimana 

populasi yang digunakan adalah yaitu guru non Pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di SMA Negeri 2 Semarang dengan jumlah guru 87 orang, SMA Masehi 2 

PSAK dengan jumlah guru 22 orang, SMA Gita Bahari dengan jumlah guru 25 orang. 

SMA PGRI 1 dengan jumlah guru 22 orang. Sehingga total sampel yang digunakan 

adalah 156 orang guru non pendidikan Jasmani olahraga dan Kesehatan. 
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1.2  Permasalahan 

  Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimanakah  

“Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhadap 

Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Dalam Proses 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SMA se-Kecamatan 

Pedurungan kota Semarang Tahun 2009”. 

 

1.3.  Penegasan Istilah 

1.3.1  Survei 

Survei merupakan bagian dari studi deskripsi yang bertujuan untuk 

mencari kedudukan (status) fenomena dan menentukan kesamaan status dengan 

cara membandingkan dengan standar yang jelas ada atau ditentukan. Suharsimi 

Arikunto  (1998:  93) 

1.3.2  Persepsi 

Persepsi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, atau dapat juga berarti proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.  

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi 

ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menrus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu 

indera penglihatan, pendengar, peraba, perasa dan pencium.  (Slamet 2003 : 102) 
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1.3.3  Kinerja  

Kinerja menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau dapat juga berarti kemampuan kerja. 

1.3.4  Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan   

      Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

      Profil guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 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. Sukinanta Nasution  (2006:42)   

1.3.5  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

      Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah bagian dari 

pendidikan secara keseluruhan yang mampu mengembangkan anak atau individu 

secara utuh dalam arti mencakup aspek-aspek jasmaniah, intelektual, emosional, dan 

moral spiritual dalam proses pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan 

pola pembinaan hidup sehat. Dalam pelaksanaan penelitian ini Penjas Orkes di SMA 

adalah salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Menengah Atas dengan dimana 

pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan pola hidup sehat. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan suatu proses seseorang sebagai individu 

maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui 
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berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, 

pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. 

1.3.6  SMA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

     Jumlah SMA di Kecamatan pedurungan Kota Semarang adalah 

sebanyak 4 sekolah baik negeri maupun swasta. Yaitu SMA Negeri 2, SMA Gita 

Bahari, SMA PGRI 1, dan SMA Masehi 2 PSAK. 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

     Berdasarkan penelitian yang akan dicapai maka tujuan pelaksanaan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui “ Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan di SMA di Pedurungan kota Semarang Tahun 2009”. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

   Dari hasil penelitian ini bisa memberi pengembangan ilmu dan teknologi, 

khususnya ilmu yang dijadikan objek penelitian. Adapun manfaat yang 

diharapkan penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian 

lanjutan dibidang pengembangan kebijakan pendidikan. 

2. Bagi SMA yang bersangkutan dapat memberikan gambaran dan acuan untuk 

perbaikan mutu kinerja guru Penjas Orkes agar dalam proses  pembelajaran 

dapat berjalan lebih baik. 



10 

 

3. Dengan mengetahui kinerja guru penjas pihak SMA yang bersangkutan dapat 

mengambil kebijakan untuk lebih meningkatkan kinerja guru-guru yang 

lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1  Persepsi 

2.1.1   Pengertian Persepsi 

Persepsi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, atau dapat juga berarti proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui 

persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. 

Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengar, 

peraba, perasa dan pencium. Slamet  (2003 : 102) 

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan 

menggunakan panca indera (Drever dalam Sasanti, 2003), (teori-

psikologi.blogspot.com) 

Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman 

yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh 

faktor yang berasal dari dalam diri individu. Di dalam proses persepsi individu 

dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat 

positif/negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya. Dengan adanya persepsi 

maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk berlaku 

atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula. (Polak, 1976). 

(teori-psikologi.blogspot.com) 
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Mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia 

mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat 

inderanya, menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali 

milleu (lingkungan pergaulan) hidupnya. Proses persepsi terdiri dari tiga tahap 

yaitu tahapan pertama terjadi pada pengideraan diorganisir berdasarkan prinsip-

prinsip tertentu, tahapan yang kedua yaitu penangkapan kemampuan 

penginderaan, tahapan ketiga yaitu stimulasi pada penginderaan diinterprestasikan 

dan dievaluasi. Sabri (1993) (teori-psikologi.blogspot.com) 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu 

obyek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi 

keberadaan objek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek 

tersebut. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan atau 

disalah artikan. Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna 

merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi (Bartol & Bartol, 1994). (teori-

psikologi.blogspot.com) 

Beberapa prinsip dasar tentang persepsi yang perlu diketahui agar 

tercipta komunikasi yang efektif adalah sebagai berikut : 

a. Persepsi itu relatif bukannya absolut 

Manusia bukanlah instrumen yang mampu menyerap segala sesuatu 

persis seperti keadaan sebenarnya. Seseorang tidak dapat menyebutkan secara 

persis berat suatu benda, tapi ia akan dapat secara relatif menerka berat berbagai 

benda. 
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b. Persepsi itu selektif 

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak 

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

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

yang pada suatu saat menarik perhatiannya dan kearah mana persepsi tersebut 

mempunyai kecendurangan. Ini berarti juga ada keterbatasan dalam kemampuan 

seseorang untuk menerima rangsangan. 

c. Persepsi itu mempunyai tatanan 

Orang menerima rangsangan tidak dengan sembarangan. Ia akan 

menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika 

rangsangan yang datang tidak lengkap, ia akan melengkapinya sendiri sehingga 

hubungan ini akan menjadi jelas. 

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan) 

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana 

yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu 

akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasi. 

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

atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Slamet (2003:103-105) 

Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individual, perbedaan dalam motivasi.  

2.1.2  Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek 

menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor, perlu 
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diketahui bahwa antara objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal 

tekanan mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut. 

  Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kelamaan atau 

proses fisik. Stimulus yang diterima oleh indera kita diteruskan oleh syaraf 

sensorik ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian 

terjadilah proses di otak sebagai proses kesadaran sehingga individu menyadari 

apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam 

otak atau pusat syaraf kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. 

 Dengan demikian dapat dikemukakan taraf terakhir dari proses persepsi 

adalah individu menyadari tentang apa yang dia lihat, dia dengar, atau dia raba 

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

terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi dapat diambil dari berbagai macam 

bentuk. 

 

2.1.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

         Faktor-faktor mempengaruhi persepsi adalah : 

a. 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.  
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b. Indera (Reseptor) 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada syaraf sensorik sebagian 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 motorik. 

c. Perhatian  

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan 

objek. Bimo Walgito (2004:89-90)  

 

2.2  Penjasorkes 

2.2.1   Pengertian Penjasorkes 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah proses pendidikan 

yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik 

bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan individu secara organik, 

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

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan usaha yang 

bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromaskular, intelektual, 

sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992:3). 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah suatu proses pendidikan 

seseorang sebagai perorangan maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara 
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sadar dan sistematik melalui kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka 

memperoleh peningkatan kemampuan dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan 

kecerdasan dan pembentukan watak dalam intensifikasi penyelenggaraan  pendidikan 

sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan 

pendidikan jasmani olaghraga dan kesehatan adalah sangat penting, yakni 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka 

pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis. 

Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk 

gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Abdul  Gofur  (1983 :6) 

Tidak ada pendidikan yang mempunyai sasaran pedagogik, dan tidak ada 

pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia 

untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri yang secara alamiah berkembang searah 

dengan perkembangan zaman. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan 

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

serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan 

dan perkembangan yang seimbang. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan usaha pendidikan 

dengan menggunakan aktivitas otot-otot besar sehingga proses pendidikan 

berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan gangguan pertumbuhan 

badan. 
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Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan usaha 

pendidikan Penjas Orkes pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan 

keseluruhan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir, stabilitas emosional, 

ketrampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani 

olahraga dan kesehatan. 

Dalam Penjas Orkes, pendidikan kesehatan sangat erat dan mendukung 

dalam pelaksanaan Penjas Orkes, karena pendidikan kesehatan erat sekali 

kaitannya dengan penjas dan olahraga dalam meningkatkan kualitas manusia 

melalui peningkatan kualitas fisik, menyangkut pendidikan kesehatan mencakup 

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

(Abdul Kadir Ateng, 1992:3). 

2.2.2  Tujuan dan Fungsi Penjas Orkes 

a. Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Tujuan dari pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah : 

1) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai 

dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

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

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

3) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas 

ajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

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

berkerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 
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5) Mengembangkan kemampuan gerak dan ketrampilan berbagai macam 

permainan dan olahraga. 

6)  Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

macam aktivitas jasmani. 

7) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan 

orang lain. 

8) Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebgai informasi untuk 

mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. 

9) Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreasi. 

Depdiknas  (2003 : 6-7) 

b. Fungsi Pendidkan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

Sebagaimana telah diuraikan di atas Penjas Orkes merupakan sebagian 

integral dari pendidkan yang mempunyai tujuan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Fungsi dari Penjas Orkes adalah :  

1) Aspek Organik : 

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. 
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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) 

2) Aspek Neuromaskular 

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.  
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3) Secara Perseptual 

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. 

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. 

4) Secara Kognitif 

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. 
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d) Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya 

dengan aktivitas jasmani. 

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

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

mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. 

5) Secara Sosial 

a) Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan 

dalam kelompok. 

b) Belajar berkomunikasi dengan orang lain. 

c) Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide 

dalam kelompok. 

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

sebagai anggota masyarakat. 

e) Mengembangkan rasa memiliki dan tanggungjawab di masyarakat. 

f) Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 

g) Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. 

h) Mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. 

i) Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. 

6)  Aspek Emosional 

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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2.2.3  Pelaksanaan Pembelajaran Penjas Orkes 

   Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoeleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagi 

hasilnya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya(slameto, 2003: 2) 

           Pelaksanaan pembelajaran adalah tuntutan perbuatan yang dilakukan oleh 

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

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

perencanaan dan satuan pelajaran dibuat maka selanjutnya guru Penjas Orkes 

melaksanakan program kegiatan yang telah di susun tersebut. Untuk bisa 

melaksanakan pembelajaran dengan baik, ada tiga persyaratan yang harus dimiliki 

oleh seorang guru, menurut Chatarina Tri Agna, dkk (2005:12-13). 

a. Menguasai bahan belajar 

Bahan belajar merupakan rangsangan (stimulus) yang direncanakan oleh 

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

stimulus pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tidak atau sedikit dimiliki 

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

akan disajikan kepada siswa, melainkan juga bahan belajar lain yang relevan. 

b. Penguasaan keterampilan pembelajaran 

Guru professional dituntut mampu mengaitkan kemampuan yang telah 

dimiliki dan akan dipelajari oleh siswa. Pembelajaran bukan berarti proses 

tranmisi pengetahuan kepada siswa saja, melainkan seorang guru dituntut mampu 

merancang bahan belajar, menciptakan strategi pembelajaran, mengelola kelas, 

memberikan siswa tentang perilaku yang diharapkan untuk dimiliki oleh siswa, 
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menjadi narasumber, fasilitator dan motivator yang handal dalam 

memperhitungkan karakteristik intelektual, sosial dan kultural siswa, terampil 

member pernyataan dan balikan, serta mereview pelajaran bersama siswa. 

c. Penguasaan evaluasi pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh guru 

untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Dalam hal ini guru dituntut mampu 

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

menafsirkan data hasil analisis, membuat keputusan dalam bentuk keseluruhan 

secara objek. 

 

2.3  Kinerja 

2.3.1   Pengertian Kinerja 

              Kinerja menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau dapat juga berarti kemampuan kerja. 

              Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) 

          “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Ambar Teguh Sulistiyani  

(2003 :223) 

          “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 
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atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Maluyu  S.P  

Hasibuan  (2001:34)   

 “Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan 

dengan target yang telah ditentukan”. Barry Cushway  (2002:1998), 

(id.wikipedia.org) 

               Kinerja adalah : “ merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan”. Veisal  Rivai  (2004 : 309), (id.wikipedia.org) 

2.3.2  Komponen Kinerja Guru 

               Jabatan guru adalah jabatan profesi artinya telah terkandung suatu 

konsep bahwa guru professional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan 

sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru-guru 

mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tanpa mengabaikan 

kemungkinan adanya pebedaan tuntutan kompetensi profesional yang disebabkan 

oleh adanya perbedaan lingkungan sosial kultural dari setiap institusi sekolah 

sebagai indikator, maka guru yang dinilai komponen secara profesional, apabila : 

1) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggungjawab dengan sebaik-

baiknya. 

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

3) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan 

(tujuan intruksional) sekolah. 

4) Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan 

berjalan dalam kelas (Oemar Hamalik, 2002: 38). 
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2.3.3  Kriteria Kinerja Guru 

 Manusia dapat disebut manusia yang bertanggungjawab apabila dia 

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

norma-norma tertentu, baik yang bersumber dalam dirinya maupun nara sumber 

dari linkungan sosialnya. 

Norma-norma tersebut juga berlaku bagi guru, norma-norma dalam 

bentuk profesional guru seperti dijelaskan dalam Kode Etik Guru Indonesia. Kode 

Etik Guru Indonesia dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma 

profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu sistem yang 

utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral 

dan pedoman tingkah laku setiap guru dalam menunaikan tugas pengabdiannya 

sebagi guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-

hari di masyarakat. Dengan demikian, maka Kode Etik Guru Indonesia 

merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesinal para 

anggota profesi keguruan. 

Dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta menyebutkan 

pedoman-pedoman dasar Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagi berikut :  

1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 

2) Guru memiliki dan melaksanaklan kejujuran professional. 

3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang pesarta didik sebagui bahan 

melakukan bimbingan dan pembinaan. 
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4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang proses 

belajar-mengajar. 

5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat 

sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap 

pendidikan. 

6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan 

mutu dan martabat profesinya. 

7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan 

kesetiakawanan sosial. 

8) Guru seacara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi 

PGRI  sebagi sarana perjuangan dan pengabdian. 

9) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

pendidikan. 

  Norma-norma atau landasan dasar kode etik guru tersebut harus sebisa 

mungkin dijalankan oleh segenap guru, sehingga tujuan dari pembentukan kinerja 

guru yang professional dapat terlaksana. 

 

2.3.4  Jenis-jenis Kompetensi Kinerja Guru 

Dalam bukunya M. Uzer Usman membagi kompetensi sebagai berikut : 

a. Kompetensi pribadi 

1). Mengembangkan kepribadian 

a) Bertaqwa kepada Tuhan YME. 



27 

 

b) Berperan dalam masyarakat sebagai warga Negara yang berjiwa 

Pancasila. 

c) Mengembangkan sikap-sikap terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan 

guru. 

2). Berinteraksi dan berkomunikasi 

a) Berinteraksi dengan sejawat dengan meningkatkan kemampuan     

profesional. 

b) Berinteraksi dengan masyarakat lembaga-lembaga kemasyarakatan 

yaitu berkaitan dengan pendidikan. 

c) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. 

d) Melaksanakan administrasi sekolah. 

3). Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. 

a) Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah. 

b) Melaksanakan penelitian sederhana. 

b. Kompetensi Profesional. 

1). Menguasai landasan pendidikan 

a) Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

b) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat. 

c) Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar. 
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2). Menguasai bahan pengajaran 

a) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah. 

b) Menguasai bahan pengajaran. 

3).  Menyusun program pengajaran 

a) Menetapkan tujuan pembelajaran. 

b) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. 

c) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar. 

d) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai. 

e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar. 

4). Melaksanakan program pengajaran 

a) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. 

b) Mengatur ruangan belajar. 

c) Mengelola interaksi belajar mengajar. 

5). Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

a) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran. 

b) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. M  Uzer 

Usman (2007:16-19) 

Sedangkan menurut H. Sugian Noor, S. Pd didalam blognya, membagi 

kompetensi sebagai berikut: 

a. Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pelajaran yang 

meliputi pemahaman terhadap pesarta didik, perancangan dan pelaksanaan 
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pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. 

b. Kompetensi kepribadian  

Kompetensi kepribadian adalah penguasaan atau pemilikan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, sehingga mampu menjadi 

teladan bagi peserta didik yang berakhlak mulia. 

c. Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi belajar 

secara luas dan mendalam, sehingga mampu membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi. 

d. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan 

masyarakat. 

2.3.5  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

               Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berhasil atau 

tidaknya seseorang dalam belajar tergantung kepada bermacam-macam faktor. 

                   Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibagi dua golongan yaitu: 

a. Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari diri seseorang yang sedang 

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

faktor psikologi dan faktor kelelahan. 
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1) Faktor Jasmani dibagi menjadi dua yaitu:  

a) Faktor Kesehatan 

Kesehatan seseorang sangat mempengaruhi proses belajar akan 

terganggu jika kesehatan seseorang tidak dalam keadaan baik.    

b) 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.  

2) Faktor Psikologis 

Ada tujuh faktor psikologis yang dapat mempengaruhi belajar. Faktor-

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

kesiapan. 

a) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis, yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalaman situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui menggunakan konsep yang 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 tinggi 

berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena belajar merupakan suatu 
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proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan 

intelegensi merupakan faktor penunjang belajar. 

b) Perhatian 

Perhatian merupakan keaktifan jiwa (hal/benda) yang dipertinggi. Untuk 

dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya.    

c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar karena 

bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak 

akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya.  

d) Bakat  

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Dari 

uraian tersebut jelaslah jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang dan lebih giat belajar.  

e) Motif 

Motif berkaitan 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.  

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase di dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan 
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baru. Untuk itu diperlukan latihan-latihan dalam pelajaran, dengan kata lain         

memerlukan latihan dan bimbingan secara berkala. 

g) Kesiapan 

Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. 

Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang, dan juga berhubungan dengan 

kematangan. Karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan, 

terutama dalam hal belajar. 

3) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani(psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan 

lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, 

sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.. Agar siswa 

dapat belajar dengan baik, jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

b.  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 hubungan 
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antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang keluarga kebudayaan. 

2) Faktor sekolah 

                  Faktor sekolah yang mempengaruhi proses belajar mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah.   

3) Faktor masyarakat 

                  Masyarat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. 

Faktor masyarakat yang mempengaruhi belajar ini mencakup kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

bermasyarakat. Slamet (2003:54-72).  

                  Dari pendapat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

pendidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap 

dari diri seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor belajar baik secara intern 

maupun ekstern.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1  Jenis Penelitian 

  Dalam penelitian ini metode yang digunakan sejak tahap awal persiapan 

sampai tahap akhir yaitu: menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif naturalistic.  

  Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata 

tertulis atau lisan dari orang kunci dan perilaku yang dapat diamati merupakan 

metode kualitatif. Bogdan dan Tailor dalam Moeloeng (1991 : 3) 

 

3.2  Populasi 

Populasi adalah universum, dimana universum itu dapat berupa orang, 

benda atau wilayah yang ingin diketahui oleh peneliti.  

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian Suharsimi 

Arikunto,(2002 : 108). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan subjek penelitian, dimana populasi yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah persepsi guru non penjas orkes  SMA di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang terhadap kinerja guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang 

berjumlah 4 sekolahan, yaitu SMA Negeri 2, SMA Gita Bahari, SMA PGRI 1, 

dan SMA Masehi 2 PSAK, dengan jumlah guru non pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan  sebanyak 156 orang. 
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3.3  Sampel 

   Sampel adalah sebagian atau wakil polulasi yang diteliti (Suharsimi     

Arikunto, 2002 :109). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

total sampling, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 156 orang. 

 

3.4  Variabel 

           Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian, Suharsimi Arikunto  (1996:99)  

            Variabel sebagai gejala yang bervariasi baik dalam jenis maupun dalam 

klasifikasi tingkatnya. Sutrisno Hadi (1996:224) 

   Dengan berdasar pada definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel merupakan obyek yang bervariasi dan dapat dijadikan sebagai titik 

perhatian suatu penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SMA 

se-Kecamatan Pedurungan  Kota  Semarang tahun pelajaran 2008/2009. 

 

3.5  Instrumen Penelitian 

 Pada penelitian ini pengumpulan fakta dilakukan dengan metode-metode, 

observasi, wawancara dan pengumpulan serta penggunaan bahan-bahan dokumen. 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Data yang terkumpul merupakan 

fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Usaha pengamatan 

atau observasi yang cermat, dapat dianggap sebagai salah satu cara penelitian 



36 

 

yang paling sesuai bagi para ilmuwan bidang ilmu sosial Koenjaraningrat 

(1980:137). 

               Pada dasarnya terdapat dua cara pengamatan yaitu: memperhatikan 

orang bertindak dan berkata-kata, menanyakan kepada orang tentang tidakan-

tindakannya sendiri serta perilaku orang lain. Pada penelitian ini observasi akan 

dilakukan pada tempat-tempat yang berhubungan dengan aspek-aspek program 

belajar mengajar, tempat proses belajar mengajar, fasilitas belajar mengajar 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pada tempat-tempat tersebut selain 

berlangsungnya aktivitas yang berkenaan dengan aspek proses belajar mengajar 

dengan lingkungan yang ada, juga akan diamati orang-orang yang berkedudukan 

sebagai pelaku proses belajar-mengajar. Tujuan utama observasi adalah 

mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan 

kita memandang tingkah laku sebagai proses. Kerlinger  (1996:858).  

 

3.6   Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1  Metode Angket  

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kuesioner atau angket. Kuisioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal – hal yang ia ketahui (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 128) 

Angket atau questionnaire adalah daftar pertanyaan yang 

didistribuasikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab 
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di bawah pengawasan peneliti. Responden ditentukan berdasarkan teknik 

sampling. Kuesioner dapat dibedakan menjadi tiga macam menurut sifat jawaban 

yang diinginkan, yaitu:  

a. Angket tertutup, terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah 

jawaban tertentu sebagai pilihan.  

b. Angket terbuka, angket ini memberikan kesempatan penuh untuk 

memberikan jawaban menurut apa yang dirasa oleh responden.  

c. Kombinasi angket tertutup dan terbuka, angket ini merupakan 

percampuran dua angket tersebut, disamping ada pertanyaan terbuka 

didalam kuesioner juga terdapat pertanyaan tertutup. Nasution  (2006:128) 

         Dilihat dari beberapa jenis angket atau kuesioner diatas, dalam penelitian        

ini peneliti memilih angket tertutup dimana responden tinggal memilih jawaban 

yang sesuai dengan kondisinya. 

 

3.7  Analisis Uji Instrumen 

3.7.1    Penyusunan Instrumen Penelitian 
Langkah-langkah penyusunan instrumen dalam penelitian ini adalah 

pembatasan materi yang digunakan untuk penyusunan instrumen yang mengacu 

pada aspek-aspek kinerja guru yang terdiri dari : (1) kepribadian, (2) kompetensi 

pedagogik, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial. 

3.7.2    Analisis Instrumen 

Guna menjamin kualitas dari instrumen yang akan digunakan untuk 

penelitian penelitian maka instrumen penelitian tersebut perlu diujicobakan, 

dengan tujuan untuk diketahui apakah instrumen penelitian tersebut dapat 
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digunakan untuk pengambilan data atau tidak. Instrumen yang baik adalah 

instrumen yang dapat terpenuhinya syarat validitas dan reliabilitas yang baik. 

3.7.3   Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrument. Suatu instrrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Suharsimi Arikunto, 2002:144). 

Untuk mengukur validitas digunakan rumus korelasi product moment 

yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 yyNxxN

yxxyN
rxy

 

Keterangan: 

xyr   : Koefisien korelasi 

n  : Jumlah subjek 

X  : Skor total X 

Y  : Skor total Y 
( )∑ 2X  : Kuadrat jumlah skor total X 

∑ 2X  : Jumlah kuadrat skor total X 

∑ 2Y   : Jumlah kuadrat skor total Y 
( )∑ 2Y  : Kuadrat jumlah skor total Y 

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

taraf signifikansi 5%. Berdasarkan uji coba angket 30 responden diperoleh hasil 

yang disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4 
Hasil uji validitas angket penelitian 

No. X Y X2 Y2 XY 
1 3 92 9 8464 276 
2 3 89 9 7921 267 
3 3 90 9 8100 270 
4 2 56 4 3136 112 
5 3 88 9 7744 264 
6 3 89 9 7921 267 
7 3 93 9 8649 279 
8 3 94 9 8836 282 
9 2 93 4 8649 186 
10 1 67 1 4489 67 
11 3 93 9 8649 279 
12 3 91 9 8281 273 
13 3 99 9 9801 297 
14 2 92 4 8464 184 
15 2 67 4 4489 134 
16 2 75 4 5625 150 
17 3 75 9 5625 225 
18 3 73 9 5329 219 
19 2 85 4 7225 170 
20 2 79 4 6241 158 
21 2 70 4 4900 140 
22 2 73 4 5329 146 
23 3 84 9 7056 252 
24 3 91 9 8281 273 
25 3 90 9 8100 270 
26 3 89 9 7921 267 
27 3 88 9 7744 264 
28 3 85 9 7225 255 
29 3 92 9 8464 276 
30 3 92 9 8464 276 
Σ 79 2534 217 217122 208 

 
Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh : 

( ) ( )( )
( ) ( ){ }( ) ( ){ }22 2534217122307921730

25347920830

−−

−
=

xx

xrxy

 

xyr = 0,632 

Pada α = 5% dengan  N= 30   diperoleh rtabel = 0,361 
Karena rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid. 
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Tabel tersebut diatas menunjukkkan bahwa  dari 33 soal yang 

diujicobakan tidak ada satupun yang tidak valid (semuanya valid)  

3.7.4 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan pada suatu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen  cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak 

akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasikan 

data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Suharsimi Arikunto 

(2002 : 154) 

Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas alat ukur digunakan 

teknik dengan menggunakan rumus Alpha: 

 
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= ∑

2

2

11 1
1 t

b

k
kr

σ
σ

 

Dimana: 

11r    :  reliabilitas instrumen 

k  :  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 ∑
2
bσ  :  jumlah varians butir 

        
2
tσ          : varians total  

Untuk mencari varians butir dengan rumus : 

( ) ( )

N
N
ΧΣΧΣ

σ

2
2

2
−

=
 

keterangan: 
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σ = Varians tiap butir 

X = Jumlah skor butir 

N = Jumlah responden  

           (Suharsimi Arikunto, 2002:171). 

   Hasil uji reliabilitas angket diperoleh harga r11 = 0,904  > rtabel = 0,361. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa angket yang diujicobakan reliabel dan 

dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 

3.8  Metode Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: 

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

dapat dianalisis maka haruslah diubah menjadi data kuantitatif (Arikunto, 

2002: 96).  

b. Menguantitatifkan jawaban item pertanyaan dengan memberikan tingkat-

tingkat skor untuk masing-masing jawaban sebagai berikut: 

      Jawaban option ya diberi skor 3 

               Jawaban option tidak diberi skor 2 

               Jawaban option tidak tahu diberi skor 1 

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

masing-masing variabel atau subvariabel. 

d. Dari hasil perhitungan dalam rumus, akan dihasilkan angka dalam bentuk 

prosentase. 

Adapun  rumus untuk analisis Deskriptif Presentase (DP) adalah : 

N
nDP =

x 100% 
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Keterangan:  

DP = skor yang diharapkan               N = jumlah skor maksimum 

n  = jumlah skor yang diperoleh 

(Hadi, 1980: 164) 

e. Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehinga 

digunakan analis presentase. Hasil analisis dipresentasikan dengan tabel 

kriteria deskriptif presentase, kemudian dengan tafsirkan dengan kalimat 

yang bersifat kualitatif.  

Langkah-langkah perhitungan:  

1). Menetapkan skor tertinggi 

2). Menetapkan skor terendah 

3). Menetapkan presentase tertinggi= 100% 

4). Menetapkan presentase terendah= 25% 

5). Menetapkan rentan presentase= 100%-25%= 75% 

6). Menetapkan interval= 75%: 4= 18,75% 

                                                Tabel 5 
Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

Interval  Keterangan  
81,26%-100% Sangat baik 
62,51%-81,25% Baik  
43,76%-62,50% Kurang Baik 
25,00%-43,75% Tidak Baik 

(Hadi, 1980: 164) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian persepsi guru non Penjasorkes terhadap guru Penjasorkes 

tingkat SMA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan jumlah total 

sebanyak 156 guru. Pengumpulan data dengan menggunakan metode angket dan 

dokumentasi. Berdasarkan angket penelitian didapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 6 
Gambaran umum persepsi guru non penjas orkes terhadap  

kinerja guru penjas orkes 
 

No Kategori Interval Kepercayaan 
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Sangat Baik  81.26% - 100% 92 58,97% 
2 Baik 62.51% - 81.25% 20 12,82% 
3 Kurang baik 43.76% - 62.50% 27 17,31% 
4 Tidak baik 25.00% - 43.75% 17 10,90% 

Jumlah 157 100,00% 
Lihat lampiran 12 

Data hasil penelitian tentang persepsi guru non penjas orkes terhadap guru 

penjas orkes tingkat SMA se- Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dapat 

diubah menjadi data grafik yang ditunjukan pada gambar grafik berikut : 
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Gambar 1 
Diagram persepsi guru non penjas orkes terhadap kinerja 

guru penjas orkes 
 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru non penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tingkat SMA se- 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun  2009 sebagian besar menunjukan 

kriteria sangat baik, terbukti dengan jumlah 156 guru, sebanyak 92 guru 

memenuhi kriteria sangat baik yang berarti sebanyak 58.97 % dari seluruh guru 

yang ada menunjukan kriteria sangat baik. Dan sebanyak 20 guru memenuhi 

kriteria baik yang berarti sebanyak 12.82 % dari keseluruhan guru SMA se-

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menunjukkan kriteria baik. Gambaran 

persepsi guru non penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tingkat SMA 

se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang menunjukkan kriteria kurang 

baik sebanyak 27 Guru atau dengan kata lain 17.31 %. Gambaran persepsi guru 

non  Penjas orkes terhadap kinerja  guru penjas orkes  tingkat  SMA se-

Kecamatan Pedurungan  Kota Semarang  yang menunjukkan  kriteria tidak baik  
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sebanyak 17 Guru atau dengan kata lain 10.90 %. Gambaran persepsi guru non 

penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tingkat SMA di Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang Tahun 2009 dari masing-masing kompetensi dapat 

disajikan sebagai berikut. 

 

4.1.1 Kepribadian Sebagai Pendidik 

 Hasil peneltian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru non penjas 

orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tingkat SMA se-Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang tentang kepribadian guru penjas orkes sebagai pendidik 

mempunyai tingkat persepsi yang sangat baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan 

pada tabel berikut: 

Tabel 7 
Gambaran umum kepribadian guru Penjasorkes sebagai pendidik 

 

No Kategori 
Interval 

Kepercayaan 
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Sangat Baik  81.26% - 100% 109 69.87 % 
2 Baik 62.51% - 81.25% 24 15,38% 
3 Kurang baik  43.76% - 62.50% 14 8,97% 
4 Tidak baik 25.00% - 43.75% 9 5,77% 

Jumlah 156 100.00% 
Lihat lampiran 12 

 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas menunjukan bahwa persepsi 

guru non penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tingkat SMA di 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2009 sebagian besar menunjukan 

kriteria sangat baik, terbukti dengan jumlah 156 guru, sebanyak 109 guru 

memenuhi kriteria sangat baik yang berarti sebanyak 69.87% dari seluruh guru 
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yang ada menunjukan kriteria sangat baik, terdapat sebanyak 24 guru memenuhi 

kriteria baik yang berarti sebanyak 15.38% dari keseluruhan guru SMA di 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menunjukkan kriteria baik. Sedangkan 14 

guru yang lain memenuhi kriteria cukup yang berarti sebanyak 8.97% dari seluruh 

guru berada pada kriteria yang cukup. Persepsi guru SMA di Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang yang menunjukkan kriteria kurang yaitu 9 guru  atau 

dengan kata lain 5.77 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut 

ini. 

 

Gambar 2 
Diagram umum kepribadian guru Penjasorkes sebagai pendidik 

 
 

4.1.2 Kompetensi Pedagogik 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru non 

penjas orkes terhadap guru penjas orkes tingkat SMA di Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang tentang kompetensi pedagogik guru penjas orkes mempunyai 

tingkat yang sangat baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada tabel berikut. 
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                                                                Tabel 8 
                                  Gambaran kompetensi pedagogik 

 

No Kategori 
Interval 

Kepercayaan 
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Sangat Baik  81.26% - 100% 89 57.05% 

2 Baik 62.51% - 81.25% 18 11.54% 

3 Kurang baik  43.76% - 62.50% 18 11.54% 

4 Tidak baik 25.00% - 43.75% 31 19.87% 

Jumlah 156 100.00% 
Lihat lampiran 12 

Terlihat dari tabel diatas bahwa persepsi guru non penjas orkes terhadap 

kinerja guru penjas orkes tingkat SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarangtahun 2009 sebagian besar menunjukan kriteria sangat baik, terbukti 

dengan jumlah 156 guru, sebanyak 89 guru memenuhi kriteria sangat baik, yang 

berarti sebanyak 57.05 %  dari seluruh guru yang ada menunjukan kriteria sangat 

baik. Dan sebanyak 18 guru memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 11.54 

% dari keseluruhan guru SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarangmenunjukkan kriteria baik. Sedangkan 18 guru yang lain memenuhi 

kriteria cukup yang berarti sebanyak 11.54 % dari seluruh guru berada pada 

kriteria yang cukup. Persepsi guru SMA di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang yang menunjukkan kriteria kurang sebanyak 31 atau dengan kata lain 

19.87 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3 
Diagram kompetensi pedagogik 

  
4.1.3 Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 

              Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru non 

penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tingkat SMA se-Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang tahun 2009 tentang kompetensi profesional guru 

penjas orkes sebagai pendidik mempunyai tingkat yang sangat baik.      

           

Tabel 9 
Gambaran kompetensi profesional guru Penjasorkes 

sebagai pendidik 

No Kategori 
Interval 

Kepercayaan 
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Sangat Baik  81.26% - 100% 74 47.44% 
2 Baik 62.51% - 81.25% 32 20.51% 
3 Kurang baik   43.76% - 62.50% 28 17.95% 
4 Tidak baik 25.00% - 43.75% 22 14.10% 

Jumlah 156 100.00% 
Lihat lampiran 12 
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Terlihat dari tabel di atas bahwa persepsi guru non penjas orkes terhadap 

kinerja guru penjas orkes tingkat SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

tahun 2009 sebagian besar menunjukan kriteria sangat baik, terbukti dengan 

jumlah 156 guru, sebanyak 74 guru memenuhi kriteria sangat baik yang berarti 

sebanyak 47.44 % dari seluruh guru yang ada menunjukan kriteria sangat baik. 

Dan sebanyak 32 guru memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 20.51% dari 

keseluruhan guru SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menunjukkan 

kriteria baik. Sedangkan guru SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

yang memberikan persepsi cukup sebanyak 28 guru, yang berarti sebanyak 17.95 

% dari seluruh guru yang ada menunjukan kriteria cukup. Persepsi guru SMA di 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang menunjukkan kriteria kurang 

sebanyak 22 atau dengan kata lain 14.10  %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4 
Diagram kompetensi profesional guru penjas orkes sebagai pendidik 
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4.1.4 Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru non 

penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tingkat SMA se-Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang tahun 2009 tentang kompetensi sosial guru penjas 

orkes sebagai pendidik mempunyai tingkat yang sangat baik. Untuk lebih jelasnya 

diperlihatkan pada tabel berikut. 

                                                Tabel 10 
Gambaran kompetensi sosial guru Penjasorkes sebagai pendidik  

No Kategori Interval Kepercayaan
Jumlah 
Sampel 

Persentase 
(%) 

1 Sangat Baik 81.26% - 100% 83 53.21% 
2 Baik 62.51% - 81.25% 30 19.23% 
3 Kurang baik  43.76% - 62.50% 26 16.67% 
4 Tidak baik 25.00% - 43.75% 17 10.90% 

                         Jumlah 156 100.00% 

Lihat lampiran 12 

Terlihat dari tabel diatas bahwa persepsi guru non penjas orkes terhadap 

kinerja guru penjas orkes tingkat SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

tahun 2009 sebagian besar menunjukan kriteria sangat baik, terbukti dengan 

jumlah 156 guru, sebanyak 83 guru memenuhi kriteria sangat baik yang berarti 

sebanyak 53.21 % dari seluruh guru yang ada menunjukan kriteria sangat baik. 

Dan sebanyak 30 guru memenuhi kriteria sedang yang berarti sebanyak 19.23 % 

dari keseluruhan guru SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

menunjukkan kriteria baik. Sedangkan 26 guru yang lain memenuhi kriteria 

kurang baik yang berarti sebanyak 16.67% dari seluruh guru berada pada kriteria 

kuramg baik. Sedangkan guru SMA se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 
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yang memberikan persepsi kurang yaitu 17 orang guru atau 10.90 %. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 5 
Diagram kompetensi sosial guru Penjasorkes sebagai pendidik  

 
4.2 Pembahasan 
 
                Persepsi merupakan penafsiran suatu obyek, peristiwa atau potensi 

individu yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang yang melakukan 

penafsiran itu. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh  

penginderaan yaitu merupakan proses berwujud diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat reseptornya. Stimulus yang diteruskan kepusat susunan 

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

persepsi. Guru non penjas orkes yang memiliki persepsi positif terhadap guru 

penjas orkes akan mempengaruhi kinerja guru penjas orkes yang baik pula, akan 

tetapi apabila guru non penjas orkes memiliki persepsi yang negatif maka hal ini 

akan mempengaruhi kinerja guru penjas orkes kearah yang buruk pula. Ini 

membuktikan bahwa persepsi guru non penjas orkes terhadap guru penjas orkes 
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sangat berpengaruh terhadap kinerja guru dan kinerja guru tersebut akan 

mempengaruhi keberhasilan dalam proses mengajar. 

Penelitian ini menunjukan bahwa persepsi guru non penjas orkes 

terhadap kinerja guru penjas orkes tingkat SMA di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang Tahun 2009 menunjukan kriteria sangat baik. Hal ini ditunjukan dari : 

1) persepsi guru non penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tentang 

kepemilikan kepribadian sebagai pendidik dalam kategori sangat baik karena guru 

Penjasorkes di SMA se- Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah para guru 

yang sangat disiplin dalam segala bidang, bertindak sesuai dengan norma dan tata 

tertib yang berlaku, dalam lingkungan sekolah yang sopan dalam bertutur, sopan 

dalam lingkungan sekolah, berpenampilan sesuai situasi dan kondisi, disegani 

oleh peserta didik, mempunyai wibawa sebagai seorang pendidik, dan mempunyai 

komitmen dalam beragama. Oleh sebab itu guru-guru di SMA se- Kecamatan 

Pedurungan mendapat predikat sangat baik dalam kepribadian sebagai pendidik. 

2) persepsi guru non penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tentang 

kepemilikan kompetensi pedagogik dalam kategori sangat baik karena para guru 

Penjasorkes se-Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah para guru yang 

memahami peserta didik yaitu dengan para siswa yang semangat mengikuti 

pembelajaran Penjasorkes, pintar merancang pembelajaran yaitu dengan 

mengembangkan silabus dan RPP, melaksanakan pembelajaran dengan baik yaitu 

tepat waktu dalam menyelenggarakan dan menyerahkan hasil evaluasi belajar, 

mampu mengembangkan peserta didik yaitu dengan bijaksana dalam mengatasi 

kenakalan peserta didik. 3) persepsi guru non penjas orkes terhadap kinerja guru 
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Penjasorkes tentang kepemilikan kompetensi profesional sebagai pendidik dalam 

kategori sangat baik karena para guru Penjasorkes di SMA se-Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang menguasai bidang studi secara luas dan mendalam 

atau dengan kata lain para guru Penjasorkes di SMA se- Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang terampil dalam memberikan contoh gerak dalam pembelajaran 

Penjasorkes, membina salah satu cabang olahraga melalui ekstrakurikuler, 

mengenal internet, di luar jam kerja masih aktif berolahraga. dan 4) persepsi guru 

non penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes tentang kepemilikan 

kompetensi sosial sebagai pendidik dalam kategori sangat baik karena para guru 

di SMA se- Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dapat bersosialisasi dengan 

baik di lingkungan sekolah, tidak pernah mempunyai masalah dengan masyarakat 

sekitar, tidak pernah mempunyai masalah dengan orang tua murid dan lain-lain. 

4.2.1 Kompetensi Kepribadian sebagai Pendidik 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

disiplin, berakhlak mulia, berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. 

Dengan memiliki kompetensi kepribadian sebagai pendidik, seorang guru 

khususnya guru penjas orkes, maka proses pembelajaran penjas orkes  dapat 

berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Hal ini terbukti dari 

hasil penelitian bahwa persepsi guru non penjas orkes terhadap kinerja guru 

penjas orkes tentang kompetensi kepribadian yang memenuhi kriteria sangat baik 

karena guru Penjasorkes di SMA se- Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

adalah para guru yang sangat disiplin dalam segala bidang, bertindak sesuai 

dengan norma dan tata tertib yang berlaku, dalam lingkungan sekolah yang sopan 
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dalam bertutur, sopan dalam lingkungan sekolah, berpenampilan sesuai situasi dan 

kondisi, disegani oleh peserta didik, mempunyai wibawa sebagai seorang 

pendidik, dan mempunyai komitmen dalam beragama. Oleh sebab itu guru-guru 

di SMA se- Kecamatan Pedurungan mendapat predikat sangat baik dalam 

kepribadian sebagai pendidik, hal ini di amini oleh salah satu guru non penjas di 

SMA Gita Bahari. Beliau menyatakan bahwa guru penjas memang harus wibawa, 

sopan dalam bertutur kata dan yang terpenting memiliki akhlak yang baik 

sehingga seorang guru penjas akan dihormati dan disegani oleh siswa. 

Sangat baiknya persepsi guru non Penjasorkes terhadap kepemilikan 

kepribadian sebagai pendidik pada guru Penjasorkes tingkat SMA se-Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang tentunya berdampak positif pada guru Penjasorkes 

dan keberhasilan proses pembelajaran Penjasorkes. Baik buruknya persepsi guru 

non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes dalam aspek kepribadian 

sebagai pendidik sangat tergantung pada keadaan guru itu sendiri. Oleh karena itu 

dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan persepsi guru non Penjasorkes 

terhadap guru Penjasorkes pada aspek kepribadian sebagai pendidik yang telah 

sangat baik maka upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga dan 

mempertahankan kepribadian sebagai pendidik sebagai upaya untuk menjaga 

kualitas proses pembelajaran Penjasorkes. 

4.2.2 Kompetensi Pedagogik sebagai Pendidik 

               Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik dapat sangat berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran peserta didik. Dengan memiliki kualifikasi 

kompetensi pedagogik guru khususnya guru penjas orkes akan mampu mengelola 
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pembelajaran peserta didik. Mengelola pembelajaran peserta didik meliputi 

mampu merancang pembelajaran dengan baik, melaksanakan pembelajaran 

pembelajaran dengan baik, mengevaluasi pembelajaran dengan baik, dan 

mengembangkan peserta didik. Dari hasil penelitian terbukti bahwa persepsi guru 

non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes tentang kompetensi pedagogik 

termasuk dalam kriteria sangat baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan, karena 

guru Penjasorkes di SMA se- Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah para 

guru yang mampu mengelola pelajaran yang meliputi pemahaman terhadap 

pesarta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang 

dimilikinya. Oleh sebab itu guru-guru di SMA se- Kecamatan Pedurungan 

mendapat predikat sangat baik dalam kompetensi pedagogik sebagai pendidik. 

Salah seorang guru di SMA Negeri 2 menyatakan bahwa setiap guru yang ada di 

SMA Negeri 2 diwajibkan untuk membuat program perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran (silabus dan RPP) serta mengevaluasi program tersebut selama 

pembelajaran berlangsung, sehingga akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. 

Oleh karena itu, guru Penjasorkes sebaiknya lebih meningkatkan kompetensi 

pedagogik yang ada sekarang ini. Guru Penjasorkes harus dapat melaksanakan 

pembelajaran Penjasorkes maupun menunjang keberhasilan pembelajaran mata 

pelajaran yang lain. Guru Penjasorkes harus lebih memahami peserta didik, 

merancang pembelajaran yang baik dan menarik, melaksanakan pembelajaran yang 

baik dan bervariasi, melakukan evaluasi hasil belajar yang teratur, serta mampu 

menjaga dan mengembangkan peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi. 
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4.2.3 Kompetensi Profesional sebagai Pendidik 

Kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam merupakan 

pengertian dari kompetensi profesional sebagai pendidik. Persepsi guru non 

Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes tentang kompetensi profesional 

sebagai Pendidik berada pada kriteria sangat baik. karena para guru Penjasorkes di 

SMA se- Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menguasai bidang studi secara 

luas dan mendalam atau dengan kata lain para guru Penjasorkes di SMA se- 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terampil dalam memberikan contoh gerak 

dalam pembelajaran Penjasorkes, membina salah satu cabang olahraga melalui 

ekstrakurikuler, mengenal internet, di luar jam kerja masih aktif berolahraga, 

Kemampuan penguasaan materi pelajaran merupakan suatu hal yang sangat 

penting yang harus dimiliki oleh seorang guru khususnya guru Penjasorkes. 

Dengan menguasai materi pelajaran dengan baik maka proses pemebelajaran 

dapat berlangsung dengan baik pula. Namun dibalik itu masih ada guru yang 

memberikan penilaian bahwa guru Penjasorkes tidak baik dalam menjalankan 

menjalankan kompetensi profesional, menurut beliau yang merupakan guru di 

SMA PGRI 1 mengatakan bahwa guru penjas yang ada di SMA PGRI 1 kurang 

terampil dalam memberikan contoh serta tidak aktif dalam pembinaan 

ektrakurikuler. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa masih ada guru penjas yang tidak 

profesional dalam menjalakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Sehingga hal 

ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kembali kinerja guru penjasorkes. 

Terkait dengan guu yang telah menguasai bidang studi secara luas dan mendalam. 
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Dengan penguasaan materi yang baik diharapkan dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan siswa dan memperlancar kegiatan belajar mengajar.  

4.2.4 Kompetensi Sosial sebagai Pendidik 

Kompetensi sosial meliputi kemampuan untuk berkomunikasi secara 

efektif  bergaul secara efektif dengan peserta didik, semua guru, orang tua/ wali 

peserta didik, dan masyarakat sekitar. Maka guru dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan efektif. Karena tanpa adanya komunikasi dan bergaul 

dengan baik maka guru khususnya guru penjas orkes akan kesulitan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah sehingga tidak dapat tercipta 

suasana pembelajaran yang efektif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara 

umum persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes tentang 

kompetensi sosial sebagai pendidik termasuk dalam kriteria sangat baik, karena 

para guru di SMA se- Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dapat bersosialisasi 

dengan baik di lingkungan sekolah, baik itu dengan sesama guru maupun dengan 

siswa serta tidak pernah mempunyai masalah dengan masyarakat sekitar, tidak 

pernah mempunyai masalah dengan orang tua murid, terlibat aktif dalam kegiatan 

sosial di sekolah, mengkomunikasikan buah pikiran dengan kalimat yang benar, 

dapat bekerjasama dengan teman sejawat . 

Hasil tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu guru 

di SMA Masehi 2 menyatakan bahwa guru penjas merupakan teman yang baik 

untuk bertukar pikiran, mengobrol, serta bercanda. Hal ini juga di katakan oleh 

salah satu siswa di SMA Masehi 2 bahwa guru penjas itu adalah tempat untuk 

mencurahkan isi hati, bercanda, dan memberikan masukan-masukan yang baik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi guru 

non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes tingkat SMA di Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang Tahun 2009 menunjukkan kriteria sangat baik 

pernyataan tersebut dapat di buktikan dengan hasil penelitian empat aspek diatas 

yaitu:  1) kepemilikan kompetensi kepribadian sebagai pendidik dalam kategori 

sangat baik 2) kepemilikan kompetensi pedagogik dalam kategori sangat baik 3) 

kepemilikan kompetensi profesional sebagai pendidik dalam kategori sangat baik 

4) kepemilikan kompetensi sosial sebagai pendidik dalam kategori sangat baik, 

karena para guru Penjas Orkes di SMA se- Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah, masyarakat 

sekitar, maupun dengan orang tua murid. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penyusun menyarankan sebagai berikut : 

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan mutu pelaksanaan proses 

Penjasorkes Kesehatan dan Olahraga ditingkat SMA di Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang Tahun 2009, maka guru Penjas Orkes harus lebih kreatif, inovatif 

dan menguasai materi secara lebih mendalam  agar tercipta suasana pembelajaran 
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yang kondusif dan dinamis sehingga siswa akan lebih  mampu menyerap materi 

yang diberikan. 
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