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SARI 
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 Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana persepsi guru non penjas 
terhadap kinerja guru penjas tingkat SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten 
Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 
pembelajaran guru penjas tingkat SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten 
Pemalang. 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kuantitatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan angket untuk memperoleh informasi persepsi 
guru non penjas terhadap kinerja guru penjas. Populasi dalam penelitian ini adalah 
guru non penjas yang berjumlah 242 guru. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik total sampling tetapi dalam pengambilan sampel peneliti 
hanya dapat mengambil 168 guru sabagai sampel dikarenakan pada saat penelitian 
ada guru yang tidak berangkat dikarenakan tidak ada jam pelejaran pada waktu 
diadakan penelitian. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode 
dekriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru non penjas terhadap 
kinerja guru penjas tingkat SMP Se-kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang 
mempunyai kriteria yang baik. Hal ini disebabkan guru memiliki kualifikasi 
kompetensi kinerja yang baik, yang meliputi kepribadian sebagai pendidik yang 
memenuhi kriteria baik, kompetensi pedagogik yang memenuhi kriteria baik, 
kompetensi professional memiliki kriteria baik, dan kompetensi social memenuhi 
kriteria baik. 

Dari hasil penelitian diatas peneliti menyatakan kepada kepala sekolah 
supaya lebih memperhatikan cara mengajar guru penjas supaya lebih 
meningkatkan kinerjanya dan untuk guru penjas supaya lebih meningkatkan mutu 
pelaksanaan proses pembelajaran penjas khususnya di tingkat SMP Se-Kecamatan 
Ulujami Kabupaten Pemalang. Guru penjas harus lebih kreatif dan inovatif dalam 
mengajar sehingga semua materi dalam kurikulum dapat diajarkan secara optimal 
terhadap siswa dan supaya dapat lebih baik dan maju dalam melakukan 
pembelajarannya. 

 

 
 
 
 
 
 




