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S A R I 
 
Aji Dwiyanto, 2009. “Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Sekolah Dasar Di Daerah Binaan IV Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang 
 
Kata Kunci :  Persepsi, Kinerja 
 

Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses 
pembelajaran, karena guru memegang peranan dalam keberhasilan yang secara 
dominan akan mempengaruhi mutu pendidikan.  Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa kualitas guru sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil 
pendidikan.  Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
persepsi guru non pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan terhadap kinerja 
guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di Dabin IV Kecamatan Brebes 
Kabupaten Brebes. 

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah guru non pendidikan 
jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar di kecamatan brebes dengan jumlah 
guru non penjasorkes sebanyak 108.  Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah sampel populasi yaitu mengambil sampel dari seluruh jumlah populasi 
yang ada dalam penelitian ini.  Metode pengambilan data menggunakan metode 
angket, sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam peneltian ini 
menggunakan metode deskriptif prosentase. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan ternyata sebanyak 
88 atau 81.5% responden menyatakan bahwa kinerja guru penjasorkes termasuk 
dalam kategori tinggi, sebanyak 18 responden atau 16.7% menyatakan kinerja 
guru penjasorkes dalam kategori sedang.  Sedangkan yang menyatakan kinerja 
guru penjasorkes rendah hanya 2 responden atau 1.9%. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini  adalah sebagian besar 
persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di daerah binaan 
IV Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes adalah tinggi atau dengan kata lain 
persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes adalah baik. 

Sebagai saran hendaknya perlu adanya terus pembinaan kepada guru 
penjasorkes di daerah binaan IV Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes terutama 
dalam bidang pengetahuan teknologi, karena diketemukan dalam penelitian ini 
masih banyak guru penjasorkes yang masih kurang menguasai bidang teknologi 
terutama penggunaan komputer.  Selain itu perlu ditingkatkan kemampuan dalam 
berperilaku yang bijaksana dalam menghadapi siswa, peningkatan kerjasama 
dengan sesama guru, orang tua dan masyarakat sekitar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aneka pengalaman dan peristiwa yang dialami 

individu agar selalu sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan bermakna.  Dan 

merupakan salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus 

dipenuhi.  Lebih-lebih jika dikaitkan dengan perkembangan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang menuntut sumber daya manusia  yang 

berkualitas.  Dengan demikian pendidikan termasuk dalam katagori kebutuhan 

pokok, karena pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut 

hanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. 

Dewasa ini banyak di kalangan masyarakat mengeluh tentang kualitas 

pendidikan formal yang sedang berjalan.  Dan banyak pula para pendidik 

profesional yang telah memberikan tanggapan baik, dan dengan kepekaan 

pertimbangannya mereka mencoba mengadakan modifikasi program, melalui 

program eksperimental, memperbaharui kurikulum dan memasukkan beberapa 

pelajaran baru, serta beberapa pengalaman baru yang akan diterapkan pada setiap 

jenjang pendidikan, dalam rangka meningkatkan proses pendidikan di Indonesia. 

Namun, nama baik seorang guru pendidikan jasmani masih banyak 

dipandang sebelah mata dan sering berperilaku tidak menyenangkan terhadap 

anak didiknya.  Kalau diperhatikan secara sekilas, setiap permasalahan pendidikan 
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jasmani selalu merupakan permasalahan yang rumit.  Tetapi yang terpenting 

adalah, bahwa pandangan dan pendapat tentang pendidikan jasmani selalu 

ditentukan didalam sistem pendidikan pada umumnya.  Permasalahan yang sering 

saya dengar adalah sifat dan perlakuan keras / kasar yang dilakukan guru 

pendidikan jasmani terhadap murid-muridnya. Hal ini dapat saya contohkan 

dengan isu-isu berita yang saya dapat misalnya :   

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

penyembuhan setelah kakinya patah akibat kakinya ditendang oleh seorang 

gurunya.  Alasan penendangan itu karena Ferdian terlambat masuk sekolah                         

(Wartawan Kompas : Agnes Rita Sulisyawati: http: // www.balitbang 

ham.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 pendidikan jasmani 

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 

pendidikan jasmani dipandang sebelah mata dan sering berperilaku tidak 

menyenangkan terhadap anak didiknya.  Setelah penulis melakukan survey awal  

pada 39 guru non pendidikan jasmani dan olah raga yang dilaksanakan di Dabin 

IV Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes didapatkan  hasil survei sebagai berikut : 
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 Bagaimana Kemampuan Guru Pendidikan Jasmani : 

NO. KRITERIA JUMLAH RESPONDEN 

1 Baik Sekali 0 

2 Baik  25 

3 Sedang  11 

4 Kurang 3 

 

 Seberapa pentingkah Pendidikan Jasmani diajarkan di sekolah : 

NO. KRITERIA JUMLAH RESPONDEN 

1 Sangat Penting  10 

2 Penting 29 

3 Tidak Penting  0 

4 Tidak Tahu  0 

 

 Bagaimana Guru Pendidikan Jasmani melaksanakan tugasnya : 

NO. KRITERIA JUMLAH RESPONDEN 

1 Sangat Baik - 

2 Baik 30 

3 Kurang Baik 8 

4 Tidak Baik 1 

 

Dari data hasil survei sekolah di atas, dikatakan bahwa persepsi guru non 

Pendidikan Jasmani terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani dipandang sudah 
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baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai.  Hal itu dikarenakan banyaknya guru non Pendidikan Jasmani yang 

memberi respon positif terhadap guru Pendidikan Jasmani di SD di Daerah 

Binaan IV Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.  Namun dari hasil survei di atas, 

juga dapat disimpulkan bahwa tidak semua guru Pendidikan Jasmani berpredikat 

positif karena setiap manusia mempunyai kekurangan dalam berperilaku sehingga 

menimbulkan persepsi yang kurang baik.  Hal ini ditunjukkan masih adanya 

kekurangan yang ditunjukkan oleh guru Pendidikan Jasmani yang berupa 

kurangnya kemampuan dan keprofesionalan guru Pendidikan Jasmani di mata 

guru non Pendidikan Jasmani.  Tentu saja hal itu didorong oleh pribadi masing-

masing individu guru Pendidikan Jasmani itu sendiri. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Daerah Binaan 

IV Kecamatan Brebes dihadapkan permasalahan sebagai berikut : Masih banyak 

dipertanyakkan  keprofesionalan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan dalam melaksanakan tugas mengajar.   Sebab guru sangat berperan 

dalam pencapaian hasil belajar.  Dalam pencapaian hasil belajar terdapat beberapa 

faktor meliputi kemampuan mengajar, cara mengajar, dan metode yang digunakan 

dalam mengajar. 

Bertitik tolak dari pokok pikiran dan pendapat dari masyarakat yang telah 

dipaparkan didepan, maka timbullah suatu pertanyaan bagaimana kinerja guru 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.  Untuk itu penulis tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul : “Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga 
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dan Kesehatan Di Sekolah Dasar Daerah Binaan IV Kecamatan Brebes Tahun 

2008”.  

1.2.   Permasalahan 

Dari penjabaran mengenai latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam masalah ini adalah : 

“Bagaimana Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di Sekolah Dasar 

Daerah Binaan IV Kecamatan Brebes Tahun 2009”. 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Persepsi Guru Non Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan Sekolah Dasar Di Daerah Binaan IV Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes.  

1.4.    Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi yang 

berkepentingan atau yang membacanya : 

a. Bagi pihak sekolah, informasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam mengambil langkah-langkah melaksanakan Kompetensi 

pembelajaran guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

b. Memberikan informasi kepada guru dalam peningkatan pengetahuan dan 

profesionalan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan untuk prodi PJKR 

tentang kekurangan dan kelebihan kompetensi guru. 
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d. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut yang mempunyai 

relevansinya. 

e. Berguna bagi pembaca yaitu dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani. 

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.  http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi (2008:1), bahwa persepsi itu 

merupakan pengertian kita tentang situasi sekarang dalam artian pengalaman-

pengalaman kita yang telah lalu. 

1.5.2. Kinerja 

Secara etimologis istilah kinerja berasal dari bahasa Inggris yakni 

performance.  Kinerja adalah sesuatu yang dilakukan karena tuntutan tugas. 

Menurut Gibson (1989:191) mengartikan kinerja dengan sebutan prestasi kerja 

yaitu hasil kerja yang diinginkan dari pelaku. Sedangkan menurut Robbins 

(1994:199) menyebutkan bahwa kinerja adalah ukuran dari hasil kerja yang 

dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama. 
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1.5.3. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 

30 ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran. 

Sukintaka (2001:42) mengatakan bahwa profil guru Pendidikan Jasmani 

adalah 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. 

1.5.4. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

Pendidikan jasmani 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, serasai dan seimbang (GBPP, SD) 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan adalah merupakan usaha pendidikan 

yang memanfaatkan  aktivitas otot-otot besar hingga proses jasmani yang 

berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan 

sebagai bagian integral dari proses pendidikan keseluruhan.   Pendidikan Jasmani 

merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, 

neuromuskuler, intelektual dan sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992:4). 
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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 

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, 

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

gerak manusia yang menuju pada pengembangan pola-pola perilaku manusia. 

1.5.5. Kompetensi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS Purwadarminta) dalam 

Moh. Uzer Usman (2007:16) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk 

menentukan atau memutuskan sesuatu hal istilah kompetensi sebenarnya memiliki 

banyak makna sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut. 

Menurut Broke and Stone dalam Moh. Uzer Usman (2007:14) kompetensi 

merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat 

berarti.  Charles E. Johnson dalam Moh. Uzer Usman (2007:14) kompetensi 

merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan 

sesuai dengan kondisi yang diharapkan. 
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Istilah kompetensi berhubungan dengan dunia pekerjaan.  Kompetensi 

mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

yang dituntut oleh jabatan tertentu.  Kompetensi dimaknai pula sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berfikir, dan bertindak.  Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai 

kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau 

latihan. 

 Dalam bidang keguruan, kompetensi mengajar dapat dikatakan 

merupakan kemampuan dasar yang mengimplikasikan apa yang seharusnya 

dilaksanakan guru dalam melaksanakan tugasnya.  Kompetensi yang dimiliki oleh 

setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. 

Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa 

kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup kecakapan dalam berbagai 

bidang yang digeluti dan direfleksikan dalam bentuk yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  Kompetensi berlaku di segala bidang dan faktor.  Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan kompetensi guru merupakan kemampuan dan 

kewenangan guru dalam bidang yang digeluti, sehingga dapat melaksanakan 

profesi keguruannya dengan penuh tanggung jawab. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Persepsi 

2.1.1. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan 

(Jalaluddin Rakhmat, 2001:51).  Didalam persepsi kita cenderung untuk 

menyusun stimulus-stimulus sepanjang garis tendensi-tendensi alamiah tertentu 

yang mungkin berkaitan dengan fungsi menyusun dan mengelompokkan yang 

terdapat didalam otak (Gestalt dalam M. Dimyati Mahmud, 1989:43) bahwa 

persepsi itu merupakan pengertian kita tentang situasi sekarang dalam artian 

pengalaman-pengalaman kita yang telah lalu.  Menurut Sarlito Irawan (1992:94) 

Persepsi merupakan suatu proses pencarian informasi untuk dipahami.  Irwanto 

dkk (1989:71) “proses diterimanya rangsang (obyek, kualitas, hubungan antara 

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

persepsi”. 

Mar’at (1981:22-23) “persepsi merupakan proses pengamatan seseorang 

berasal dari komponen kognisi.  Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pengalaman, cakrawala, dan pengetahuannya.  Faktor pengalaman, proses belajar 

atau sosialisasi membersihkan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat.  

Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap obyek 
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psikologik tersebut.  Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan 

kemudian akan timbul suatu konsep mengenai apa yang dilihat”. 

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 dirangkap 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 persepsi seseorang dengan yang lain akan 

berbeda-beda tentang kinerja guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

2.1.2. Faktor yang mempengaruhi persepsi 

Persepsi tidak hanya sekedar proses penginderaan tetapi terdapat proses 

pengorganisasian dan penilaian yang bersifat psikologis.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi sebagai berikut : 

2.1.2.1. Objek 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.  

Stimulus dapat datang dari luar individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.  Namun sebagian besar 

stimulus datang dari luar individu. 

2.1.2.2. Reseptor 

Reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus.  Disamping itu juga 

harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima 
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reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.  Sebagai alat 

untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.  Dan alat indera merupakan 

syaraf fisiologi. 

2.1.2.3. Perhatian 

Untuk menyadari alat untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi.  Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan 

objek.  Dan perhatian merupakan Saraf Psikologi (Bimo Walgito, 1992:70). 

2.2. Kinerja 

Secara etimologis istilah kinerja berasal dari bahasa Inggris yakni 

performance.  Kinerja adalah sesuatu yang dilakukan karena tuntutan tugas. 

Menurut Gibson (1989:191) mengartikan kinerja dengan sebutan prestasi kerja 

yaitu hasil kerja yang diinginkan dari pelaku. Sedangkan menurut Robbins 

(1994:199) menyebutkan bahwa kinerja adalah ukuran dari hasil kerja yang 

dilakukan dengan menggunakan criteria yang disetujui bersama. Timpe (dalam 

Sofyan Cikamat:1993:32) berpendapat bahwa kinerja  sebagai penilaian terhada 

tingkat kerja yang dicapai seseorang.  

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat diartikan 

sebagai prestasi atau hasil kerja yang dicapai seseorang yang diukur dengan 

menggunakan criteria tertentu.  Kriteria standar yang lazim digunakan dalam 

pengukuran  diantaranya validitas, realitas, kesepakatan dan obyektifitas. 
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Standar diatas pada prakteknya dikondisikan pada bidang dan lapangan 

kerja.  Di lembaga pendidikan meningkatnya kinerja diarahkan pada hasil belajar 

yang diterima peserta didik, dalam hal ini dapat dilihat dari prestasi siswa dalam 

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan sebagai indicator siswa 

berprestasi dalam bidang olah raga. 

Kinerja seorang guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan dapat 

diukur melalui sejauh mana usaha yang dilakukan dan seberapa besar 

keberhasilan yang dicapai bila dikorelasikan dengan harapan yang ingin dicapai 

yaitu prestasi siswa.  Sehubungan dengan hal ini Arnold & Feldman (1986:21) 

menyatakan setiap  perbuatan atau tindakan harus diarahkan untuk mewujudkan 

harapan apakah pekerjaannya efektif atau tidak.   

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan dorongan 

kuat. Kemampuan yang dimaksud adalah penempatan seseorang sesuai dengan 

keahliannya, sementara dorongan terbuentuk dari sikap guru dalam menghadapi 

situasi kerja. 

Dorongan merupakan kondisi yang menggerakkan diri guru Pendidikan  

Jasmani dan Olahraga Kesehatan yang terarah untuk mencapai tujuan.  Sikap 

mental merupakan kondisi mental yang mendorong guru Pendidikan  Jasmani dan 

Olahraga Kesehatan untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka indicator kinerja guru Pendidikan  

Jasmani dan Olahraga Kesehatan akan diukur melalui : penyelesaian tugas dengan 

baik, pendidik dan sikap yang obyektif serta kerjasama. 
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2.3. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 29 

Ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran. 

Menurut Sukintaka (1998:84) profil guru pada umumnya merupakan dasar 

tugas seseorang pendidik.  Profil pada guru setidak-tidaknya memenuhi prasyarat 

minimal ialah merupakan seseorang berjiwa Pancasila, dan Undang-Undang 

Dasar 1945, serta pendukung dan pengembang norma. 

Tugas yang diemban seorang guru bukanlah hal yang ringan karena 

sebagian dari masa depan generasi muda terletak di tangan guru.  Bagaimana cara 

guru mengajar saat ini akan menentukan kualitas generasi. 

Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus 

dan tidak daat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan, 

walaupun dalam kenyataannya masih ada orang diluar kependidikan yang 

melakukannya, sehingga pengakuan terhadap profesi guru semakin berkurang 

karena masih saja ada orang memaksa dir menjadi guru walaupun sebenarnya 

yang bersangkutan tidak dipersiapkan untuk itu. 

2.4. Kinerja Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Profesi guru adalah sebuah pertanyaan bahwa seseorang melakukan 

tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu guru sebagai profesinya 

punya tanggung jawab yang multidimensional.  Atas dasar tanggung jawab itu 

maka tingkat komitmen dan kepedulian terhadap tugas pokok harus dilaksanakan 
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dengan sebaik-baiknya, tanggung jawb dalam mengajar, membimbing, dan 

meneliti serta mendidik mereka yang dipertanggungjawabkan. 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah, antara guru pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan dan guru bidang studi yang lain membutuhkan 

kompetensi (kemampuan) dasar yang hampir sama.  Tuas utama guru adalah 

mengajar, mendidik dan melatih.  Dimensi kompetensi profesional guru yang 

terkait langsung dengan pembelajaran terkait langsung dengan 5 (lima) hal yang 

dikemukakan oleh Moh. Uzer Usman (2007:17). 

1) Menguasai landasan pendidikan 

Dengan menguasai landasan pendidikan diharapkan guru memiliki 

wawasan teoritis dengan tugasnya, sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan 

sesuai dengan tuntutan perkembangan siswa dalam membina dan 

mengembangkan pribadi keterampilan. 

2) Menguasai bahan pelajaran 

Menguasai bahan pelajaran, berarti kemungkinan guru dapat menyajikan 

bahan pelajaran sebaik-baiknya, sehingga siswa dapat menerima dan mengelola 

secara menetap sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 

3) Menyusun program pengajaran 

Kemampuan mengelola kelas memungkinkan guru menumbuhkan dan 

mengembangkan suasana kelas yang dapat mendorong siswa mengikuti proses 

belajar mengajar dengan penuh minat. 
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4) Melaksanakan program pengajaran 

Kemampuan mengelola program belajar mengajar, memungkinkan guru 

merencanakan dan menyelenggarakan pengajaran dengan baik, sehingga dapat 

diikuti oleh siswa dengan mudah dan efektif. 

5) Menilai hasil proses belajar mengajar yang dilaksanakan 

Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, memungkinkan guru 

mengatur kegiatan siswa dalam belajar, sehingga siswa mencapai hasil belajar 

yang optimal. 

Sedang menurut Rochman Bakti (1992:3) didalam dunia pendidikan 

dikenal sepuluh kompetensi guru yang telah dikembangkan oleh proyek 

pengembangan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut : 

a) Menguasai landasan-landasan pendidikan 

Dengan menguasai landasan pendidikan diharapkan guru memiliki 

wawasan teoritis dengan tugasnya, sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan 

sesuai dengan tuntutan perkembangan siswa dalam membina dan 

mengembangkan pribadi ketrampilan. 

b) Menguasai bahan pelajaran 

Menguasai bahan pelajaran, berarti kemungkinan guru dapat menyajikan 

bahan pelajaran sebaik-baiknya, sehingga siswa dapat menerima dan mengelola 

secara menetap sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 
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c) Kemampuan mengelola kelas 

Kemampuan mengelola kelas memungkinkan guru menumbuhkan dan 

mengembangkan suasana kelas yang dapat menolong siswa mengikuti proses 

belajar mengajar dengan penuh minat. 

d) 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. 

e) Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar 

Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, memungkinkan guru 

mengatur kegiatan siswa dalam belajar, sehingga siswa mencapai hasil belajar 

yang optimal. 

f) Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar 

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar, memungkinkan 

guru memilih berbagai media dan sumber belajar yang cepat, sehingga siswa 

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari media dan sumber belajar 

tersebut demi pencapaian hasil belajar yang diharapkan. 

g) Menilai hasil belajar (prestasi) siswa 

Menilai hasil belajar (prestasi) siswa, memungkinkan guru menilai tepat 

kemampuan belajar siswa sebagai bahan umpan balik bagi penunjang proses 

perkembangan lebih lanjut. 

 

 



18 

 

h) Memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian untuk keperluan mengajar 

Memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian, memungkinkan guru 

secara terus menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bidang 

keahliannya, sehingga pendidikan yang diterima oleh siswa merupakan sesuatu 

yang hidup dan selalu diperbaharui. 

i) Mengenai fungsi bimbingan dan penyuluhan 

Mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan, memungkinkan guru 

mengetahui arah perkembangan kepribadian siswa secara lebih mendalam, 

mengetahui hal-hal yang mungkin menimbulkan masalah-masalah bagi siswa,  

sehingga dapat dikenali dan dicegah secara dini. 

j)       Mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

Mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan, memungkinkan 

berbagai catatan, informasi dan data tentang siswa (khususnya perkembangan, 

kegiatan dan kemajuan siswa) terkumpul, terorganisasikan dengan baik, sehingga 

semua informasi itu dipakai untuk memutuskan langkah-langkah pembina dan 

pengembangan siswa selanjutnya. 

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

guru dapat dibagi dalam tiga bidang, yaitu : 

a) Kemampuan bidang kognitif 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, 
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pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, pengetahuan tentang 

kemasyarakatan serta kemampuan umum. 

b) Kemampuan dalam bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru 

terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. 

Misalnya sikap menghargai pekerjaan, mencintai dan memiliki rasa senang 

terhadap pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap sesama teman 

seprofesinya, memiliki kemampuan yang keras untuk meningkatkan hasil 

pekerjaan. 

c) Kemampuan perilaku (performance) artinya kemampuan guru dalam 

berbagai keterampilan dan perilaku, yaitu keterampilan mengajar, 

membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pelajaran, bergaul atau 

berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menyusun persiapan, 

perencanaan mengajar, keterampilan melaksanakan administrasi kelas, dan 

lain-lain.  Perbedaan dengan kemampuan kognitif berkenaan dengan aspek 

teori atau pengetahuan, pada kemampuan perilaku (performance) 

diutamakan dalam praktik keterampilan melaksanakannya. 

Dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan efektifitas guru dalam 

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

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

kesehatan harus efektif dan efisien dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

2.5. Hakekat Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum, 

pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai proses pendidikan via aktivitas 
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jasmani, permainan dan atau olahraga (Rusli Lutan, 1998:14), menurut Abdul 

Kadir Ateng (1995:5) pendidikan jasmani merupakan aktivitas otot-otot besar 

hingga proses pendidikan tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan 

pertumbuhan badan.  Jadi pendidikan jasmani adalah pendidikan yang dilakukan 

dengan menggunakan aktivitas jasmani dengan tujuan yang diharapkan.  Tujuan 

pendidikan jasmani menurut Abdul Kadir Ateng (1995:7) adalah : 

1. Pembentukan gerak, yang meliputi : 

a.  Memenuhi serta mempertahankan gerak 

b. Penghayatan ruang, waktu dan bentuk serta pengembangan peranan irama 

c. Mengenal kemungkinan gerak diri sendiri 

d. Memiliki keyakinan gerak dan pengembangan perasaan sikap 

e. Memperkaya dan memperluas kemampuan gerak dengan melakukan 

pengalaman gerak pembentukan prestasi. 

2. Pembentukan prestasi, yang meliputi : 

a) Pengembangan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan ketangkasan-

ketangkasan. 

b) Belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestasi (kemauan, konsentrasi, 

keuletan, kewaspadaan kepercayaan pada diri sendiri) 

c) Penguasaan emosi 

d) Belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri 

e) Meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata dan bidang prestasi, 

dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan dalam olahraga. 
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3. Pembentukan sosial yang meliputi : 

a) Pengakuan dan penerimaan peraturan-peratuan dan norma-norma bersama. 

b) Mengikutsertakan ke dalam struktur kelompok fungsional, belajar bekerja 

sama, menerima pimpinan, dan memberikan pimpinan. 

c) Pengembangan perasaan kemasyarakatan, dan pengakuan terhadap orang lain 

sebagai pribadi-pribadi. 

d) Belajar bertanggung jawab terhadap yang lain, memberi pertolongan, memberi 

perlindungan dan berkorban. 

e) Belajar mengenal dan memahami bentuk-bentuk pelepas lelah aktif untuk 

pengisian waktu senggang. 

4. Pertumbuhan badan, yang meliputi : 

a) Peningkatan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat tumbuh, bersikap dan 

bergerak dengan baik dan untuk dapat berprestasi secara optimal (kekuatan, 

dan mobilitas, pelepas ketegangan dan kesiap siagaan). 

b) Meningkatkan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan 

diri dengan membiasakan cara-cara hidup sehat. 

Sedang tujuan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama adalah membantu siswa untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani dan kesehatan melalui pengalaman dan penanaman sikap positif, serta 

kemampuan gerak dasar dan berbagai aktivitas jasmani (Depdikbud, 1993:1).  

Tujuan ini diharapkan agar dapat tercapai pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani khususnya tinggi dan berat badan secara harmonis, terbentuknya sikap 

disiplin, kejujuran, kerja sama, mematuhi peraturan, menyenangi aktivitas jasmani 
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dan tercapainya kemampuan dalam penampilan gerak yang lebih baik.  Dalam 

kegiatan permbelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dn Kesehatan di Sekolah 

lanjutan Tingkat Pertama meliputi kegiatan pokok atau intrakurikuler terdiri dari : 

atletik, senam, permainan, dan kesehatan, sedang kegiatan pilihan meliputi : 

renang, tennis meja, sepak takraw, pencak silat (Depdikbud, 1593:3).  Kegiatan 

pilihan ini dilakukan sesuai dengan keadaan sekolah yang ada. 

2.6. Kompetensi Guru Pedidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

2.6.1. Pengertian Kompetensi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS. Purwadarminta) dalam 

Moh. Uzer Usman (2007:14) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk 

menentukan atau memutuskan sesuatu hal.  Istilah kompetensi sebenarnya 

memiliki banyak makna sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut. 

Menurut Broke and Stone dalam Moh. Uzer Usman (2007:14) kompetensi 

merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat 

berarti.  Menurut Charles E. Johnson dalam Moh. Uzer Usman (2007:14) 

kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. 

Istilah kompetensi berhubungan dengan dunia pekerjaan.  Kompetensi 

mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

yang dituntut oleh jabatan tertentu (Rustyah, 1982).  Kompetensi dimaknai pula 

sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direflesikan dalam 

kebiasaan berfikir, dan bertindak.  Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai 

kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau 
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latihan (Herry,1998). Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Pengertian diatas mengandung arti bahwa pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai-nilai diposisikan sebagai perantara, sedangkan sasarannya adalah 

perilaku yang mencerminkan orang yang berpengetahuan, terampil, berhati mulia 

dan selalu menjunjung nilai-nilai kehidupan, jadi dengan demikian kompetensi itu 

pada dasarnya adalah perilaku seseorang yang didukung oleh pengetahuan, 

ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang didukung oleh pengetahuan, ketrampilan, 

sikap dan nilai-nilai yang memadai (Departemen Pendidikan Nasional, 2004:166) 

Menurut Arief Furchan, Ph.D (2005:60) kompetensi adalah seperangkat 

tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai 

syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan 

tertentu. 

Dalam bidang keguruan, kompetensi mengajar dapat dikatakan merupakan 

kemampuan dasar yang mengimplikasikan apa yang seharusnya dilaksanakan 

guru dalam melaksanakan tugasnya kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru 

akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. 

Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa 

kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup kecakapan dalam berbagai 

bidang yang digeluti dan direfleksikan dalam bentuk yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  Kompetensi berlaku di segala bidang dan faktor.  Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan kompetensi guru merupakan kemampuan dan 
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kewenangan guru dalam bidang yang digeluti, sehingga dapat melaksanakan 

profesi keguruannya dengan penuh tanggung jawab. 

2.6.2. Jenis-Jenis Kompetensi 

Menurut pendapat Drs. Moh. Uzer Usman dalam buku “MENJADI GURU 

PROFESIONAL” jenis-jenis kompetensi dibagi 2 yaitu : 

2.6.2.1. Kompetensi Pribadi 

Memiliki sikap kepribadian yang mantap atau matang sehingga mampu 

berfungsi sebagai tokoh identitas bagi siswa, serta dapat menjadi panutan bagi 

siswa dan masyarakatnya, kemampuan pribadi ini meliputi hal-hal berikut : 

(1) Mengembangkan kepribadian 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila 

c. Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru. 

(2) Berinteraksi dan Berkomunikasi 

a. Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional. 

b. Berinteraksi dengan masyarakat untuk penuaian. 

(3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 

a. Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

b. Membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus 

(4) Melaksanakan administrasi sekolah 

a. Mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah 

b. Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah 

 



25 

 

(5) Melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran 

a. Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah 

b. Melaksanakan penelitian sederhana. 

2.6.2.2. Kompetensi Profesional 

Memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, 

memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar 

mengajar yang diselenggarakannya.  Kemampuan profesional ini meliputi hal-hal 

berikut : 

a. Menguasai landasan kependidikan 

1. Mengetahui tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

2. Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat. 

3. Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan 

dalam proses belajar mengajar. 

b. Menguasai bahan pengajaran 

1. Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 

2. Menguasai bahan pengayaan 

c. Menyusun program pembelajaran 

1. Menetapkan tujuan pembelajaran. 

2. Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. 

3. Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar. 

4. Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai. 

5. Memilih dan memanfaatkan sumber belajar. 



26 

 

 

d. Melaksanakan program pengajaran 

1. Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat 

2. Mengatur ruangan belajar 

3. Mengelola interaksi belajar mengajar 

e. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 

1. Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran. 

2. Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 

2.6.3. Kompetensi Guru 

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak (Moh. 

Uzer Usman, 2007:14).  Persoalan kompetensi profesional guru penting untuk 

dipelajari, oleh sebab kompetensi guru dapat dijadikan sebagai dasar/alat untuk 

merumuskan kriteria penyeleksian dalam rangka penerimaan dan penempatan 

seorang guru.  Kriteria ini sangat diperlukan terutama bagia para administrator 

dalam memilih guru yang dapat diterima dan ditempatkan sesuai dengan 

kebutuhan dari sekolah yang bersangkutan.  Selain itu, berdasarkan kompetensi 

yang diharapkan bagi setiap guru sangat penting dalam rangka membina guru 

yang bersangkutan, dan dalam rangka menyusun kurikulum, dan juga dapat 

dijadikan titik tolak dalam merumuskan kegiatan dan hasil belajar para siswa. 

Seorang guru, disamping senantiasa dituntut untuk mengembangkan 

pribadi dan profesinya secara terus menerus, juga dituntut mampu dan siap 

berperan secara profesional dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.  Oleh 
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karena itu, seorang guru harus mampu mengembangkan tiga aspek kompetensi 

bagi dirinya, yaitu : 

a) Kompetensi Pribadi 

Memiliki sikap kepribadian yang mantap atau matang sehingga mampu berfungsi 

sebagai tokoh identitas bagi siswa, serta dapat menjadi panutan bagi siswa dan 

masyarakatnya. 

b) Kompetensi Profesi 

Memiliki pengetahuan yang luas dan dalam mata pelajaran yang diajarkan, serta 

menguasai metodologi pengajaran, baik teoritis maupun praktis.  Kompetensi 

profesi guru di Indonesia yang dikenal dengan istilah 10 Kompetensi Guru adalah 

sebagai berikut : 

(1) Menguasai bahan, dalam bentuk bahan bidang studi dalam kurikulum 

sekolah dan menguasai bahan pendalaman/aplikasi bidang studi. 

(2) Mengelola program belajar mengajar, dalam bentuk merumuskan tujuan 

instruksional, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, memilih 

dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program 

belajar mengajar, mengenal kemampuan (entry behavior) anak didik, serta 

merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. 

(3) Mengelola kelas, dalam bentuk mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran, 

menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. 

(4) Menggunakan media/sumber, dalam bentuk mengenal, memilih dan 

menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, 

menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar 
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mengajar, mengembangkan laboratorium, menggunakan perpustakaan dalam 

proses belajar mengajar. 

(5) Menguasai landasan-landasan kependidikan. 

(6) Mengelola interaksi belajar mengajar 

(7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. 

(8) Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, dalam 

bentuk mengenal fungsi dan program layanan dan penyuluhan di sekolah, 

dan menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah. 

(9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dalam bentuk 

mengenal fungsi dan program administrasi sekolah, serta menyelenggarakan 

administrasi sekolah, dan Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-

hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 

(10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian 

pendidikan guna keperluan pengajaran. 

c) Kompetensi Kemasyarakatan / Sosial 

Mampu mengembangkan komunikasi yang efektif dengan lingkungan sekitarnya, 

termasuk dengan para siswa, teman sejawat, atasan, dengan pegawai sekolah, dan 

dengan masyarakat luas.   

Mengacu pada pengertian kompetensi di atas, maka dalam hal ini 

kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seyogyanya 

dapat dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa 

kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. 
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Lebih jauh, Raka Joni sebagaimana dikutip oleh Suyanto dan Djihat 

Hisyam (2000) mengemukakan tiga jenis kompetensi guru, yaitu : 

a) Kompetensi profesional, memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi 

yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di 

dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. 

b) Kompetensi kemasyarakatan, mampu berkomunikasi, baik dengan siswa, 

sesama guru, maupun masyarakat luas. 

c) Kompetensi personal, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut 

diteladani.  Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi seorang 

pemimpin yang menjalankan peran : ing ngarso sung tulada, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani. 

Sementara itu, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, 

pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana 

tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, yaitu : 

a) Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan 

peserta didik yang meliputi : (1) pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan; (2) pemahaman terhadap peserta didik; (3) pengembangan 

kurikulum/silabus; (4) perancangan pembelajaran; (5) pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) evaluasi hasil belajar; dan (7) 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 
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b) Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang : 

(1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) berwibawa; (6) 

berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (8) 

mengevaluasi kinerja sendiri, dan (9) mengembangkan diri secara 

berkelanjutan. 

c) Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian 

dari masyarakat untuk : (1) berkomunikasi lisan dan tulisan; (2) 

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (3) 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan (4) bergaul secara santun 

dengan masyarakat sekitar. 

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/21/kompetensi-guru-dan-

peran-kepala-sekolah-2/) 

Oemar Hamalik dalam buku yang berjudul “Pendidikan Guru Berdasarkan 

Pendekatan Kompetensi” (2003:34) mengemukakan : 

a) Pentingnya kompetensi guru 

Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. 

b) Kompetensi guru sebagai alat seleksi penerimaan guru 

Dengan adanya syarat sebagai kriteria penerimaan calon guru, maka akan terdapat 

pedoman bagi para administrator dalam memilih mana guru yang diperlukan 

untuk satu sekolah.  Asumsi yang mendasari kriteria ini adalah bahwa guru 

tersebut akan berhasil mengemban tugasnya selaku pengajar di sekolah. 



31 

 

c) Kompetensi guru penting dalam rangka pembinaan guru 

Para guru yang telah memiliki kompetensi penuh sudah tentu perlu dibina terus 

agar kompetensinya tetap mantap.  Kalau terjadi perkembangan baru yang 

memberikan tuntutan baru terhadap sekolah, maka sebelumnya sudah dapat 

direncanakan jenis kompetensi apa yang kelak akan diberikan agar guru tersebut 

memiliki kompetensi yang serasi misalnya untuk rencana penataran. 

d) Kompetensi guru penting dalam rangka penyusunan kurikulum 

Berhasil atau tidaknya pendidikan terletak pada berbagai komponen dalam proses 

pendidikan guru itu.  Salah satunya adalah komponen kurikulum.  Oleh karena itu, 

kurikulum pendidikan guru harus disusun atas dasar kompetensi yang diperlukan 

oleh setiap guru.  Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. 

e) Kompetensi guru penting dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar 

siswa 

Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, 

pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh 

kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka.  Guru yang kompeten 

akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada 

tingkat optimal. 

f) Karakteristik kompetensi guru 

Jabatan guru adalah suatu jabatan profesi, guru dalam tulisan ini adalah guru yang 

melakukan fungsinya di sekolah.  Dalam pengertian tersebut, telah terkandung 

suatu konsep bahwa guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan 
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tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru 

mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.  Tanpa mengabaikan 

kemungkinan adnaya perbedaan tuntutan kompetensi profesional yang disebabkan 

oleh adanya perbedaan lingkungan sosial kultural dari setiap institusi sekolah 

sebagai indikator, maka guru yang dinilai kompeten secara profesional, adalah : 

(1) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-

baiknya. 

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

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

sekolah. 

(4) Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan 

belajar dalam kelas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

2.7. Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki 

(Universum).  Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu yang 

paling sedikit mempunyai sifat yang sama. (Sutrisno Hadi, 1986:220).  Jadi yang 

dimaksud populasi adalah seluruh individu yang memiliki sifat yang sama 

walaupun presentase kesamaan itu sedikit atau dengan kata lain pengertian 

tersebut mengandung maksud bahwa populasi adalah seluruh individu yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian.  Pada penelitian ini populasi yang digunakan 

adalah semua guru non Pendidikan Jasmani SD di Daerah Binaan IV Kecamatan 

Brebes yang berjumlah 108 orang.  

2.8. Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002:109).  Sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

total sampling yaitu sema guru non Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar di Daerah 

Binaan IV Kecamatan Brebes yang berjumlah 112 orang. 

2.9. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan sejak tahap awal persiapan 

sampai tahap akhir yaitu : menggunakan metode survei kualitatif. Pendekatan 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif naturalistic. 



34 

 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bogdan dan Tailor dalam Moleong (2005:4) 

bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata 

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

metode kualitatif. 

2.10. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, pengumpulan fakta dilakukan dengan metode-metode, 

observasi, dan pengumpulan serta penggunaan bahan-bahan dokumen. 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.  Data yang terkumpul 

merupakan fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observsi.  Usaha 

pengamatan atau observasi yang cermat, dapat dianggap seagai salah satu cara 

penelitian yang paling sesuai bagi para ilmuwan bidang ilmu sosial 

(Koenjaraningrat, 1980:137) 

Menurut Kerlinger (1996:858), pada dasarnya terdapat dua cara 

pengamatan yaitu :  

a. memperhatikan orang bertindak dan berkata-kata;  

b. menanyakan kepada orang tentang tindakan-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.  Pada tempat-tempat 

tersebut, selain berlangsungnya aktivitas yang berkenaan dengan aspek proses 

belajar mengajar dengan lingkungan yang ada, juga akan diamati orang-orang 

yagn berkedudukan sebagai pelaku proses belajar mengajar.  Tujuan utama 
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observsi adalah mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual yang 

memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses.   

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan data 

adalah metode angket yaitu dengan memberikan lembar pertannyaan yang disusun 

sesuai dengan kisi-kisi. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas angket didapatkan 

hasil dari 33 item pertanyaan terdapat 33 item yang valid dengan nilai reliabilitas 

angket sebesar 0,89 atau 89 % dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angket 

dapat digunakan dalam penelitian ini. 

2.11. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif, karena didalamnya terdapat upaya pemahaman dan penelaahan tentang 

objek penelitian.  Analisa data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu :  reduksi data, penyajian data atau display 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Hubnerman, 1992:16) 

Dalam pengukuran suatu variabel, membutuhkan hasil yang benar-benar 

mencerminkan tentang variabel yang diukur, sehingga objektivitasnya dapat 

dipertanggungjawabkan.  Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan uji 

validitas dan reliabilitas. 

a) Validitas 

Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur (Ancok, 1987).  Uji validitas dilakukan untuk 

melihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi 
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ukur (Azwar, 2001).  Untuk menguji validitas digunakan rumus statistik Koefisien 

Korelasi Product Moment dari Pearson dengan formula sebagai berikut : 

 

 

 

 

Dimana : 

rxy  :  Koefisien korelasi 

n  :  Jumlah subjek 

X  :  Skor total x 

Y  :   skor total y 

( )∑ x2  :   Kuadrat jumlah skor total x 

∑ x2   :   Jumlah Kuadrat skor total x 

 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛∑ y2

 :   Kuadrat jumlah skor total y 

∑ y2
  :   Jumlah Kuadrat skor total y 

 

b) Reliabilitas 

Menurut Azwar (1992) reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan 

sejuah mna alat pengukur dapat dipercaya.  Hasil pengukuran dapat dipercaya 

banya apabila dalam beberapa keli penlaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

subjek mana yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama apsek yang 
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diukur dalam diri subjek memang beruibah.  Formula statistik yang didapat 

digunakan untuk menguji reliabilitas, yaitu : 

 

 

 

Dimana : 

r11
 =  Reliabilitas instrumen 

K =  Banyak butir pertanyaan / banyak soal 

∑σ 2

b
 =  jumlah varians butir 

σ 2

t
 =  varians total 

 (Suharsimi Arikunto, 2002:171) 

c) Metode Analisis Data 

Langkah-langkah menganasila data adalah sebagai berikut : 

1) Dari data angket yang didapat berupa data kualitaf.  Agar data tersebut dapat 

dianalisis  maka haruslah diubah menjadi data kuantitafif (Suharsimi 

Arukunto, 2002:96).  Mengkuantitafkan jawaban item pertanyaan sama 

dengan memberikan tingkat-tingkat skor utuk masing- masing jawaban 

sebagai berikut : 

Jawaban option a diberi skor 4 

Jawaban option a diberi skor 3 

Jawaban option a diberi skor 2 

Jawaban option a diberi skor 1 
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%100x
N
nDP =

2) Menghitung frekensi untuk tiap-tiap kategori jawaban yang ada pada 

masing-masing variabel / subvariabel 

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

prosentase. 

Adapun rumus untuk analisis deskripif presentasi ( DP ) adalah 

 

 

Keterangan : 

DP :  skor yang diharapkan 

N  :  jumlah skor maksimum 

n  :  jumlah skor yang diperoleh 

(Sutrisno Hadi, 1980:164) 

Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian-penelitian 

digunakan analisis presentase. Hasil analisis dipresentasikan dengan tabel kriteria 

dikriptif presentase.  Kemudian kalimat yang bersifat kualitatif. 

Langkah-langkah perhitungan : 

3. Menetapkan skor tertinggi 

4. Menetapkan skor terendah 

5. Menetapkan prosentase tertinggi : 100% 

6. Menetapkan prosentase terendah : 25% 

7. Menetapkan rentang prosentase : 100% - 25% = 75% 

8. Menetapkan interval = 75% : 4 = 18.75% 

 



39 

 

INTERVAL KETERANGAN 

81,25% - 100%  Tinggi 

62,50% - 81,25% Sedang  

43,75% - 62,50% Rendah 

25,00% - 43,75% Rendah Sekali  

(Sutrisno Hadi, 1980:164) 
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3 2,8 2,8 2,8
6 5,6 5,6 8,3

99 91,7 91,7 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 

4.1.     Hasil Penelitian 

Persepsi merupakan proses aktivitas kejiwaan seseorang dalam upaya 

mengenali dan memahami suatu obyek tertentu berdasarkan stimulus yang 

dirangkap 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 persepsi seseorang dengan yang lain akan 

berbeda-beda tentang kinerja guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Tabel 1.  Kedisipilinan Guru Pendidikan Jasmani melaksanakan tugasnya : 

 

  

 

 

Dari tabel diatas, kedisplinan guru penjasorkes dipandang baik oleh 

responden.  Sebagian besar responden menyatakan bahwa guru penjasorkes 

disiplin dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidikan. 99 responden atau 

91,7 % berpandangan guru penjasorkes displin dalam menjalankan tugasnya, 5,6 

% atau 6 responden beranggapan guru penjasorkes kurang disiplin dan hanya 3 
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1 ,9 ,9 ,9 
4 3,7 3,7 4,6

103 95,4 95,4 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

responden atau 2,78 % yang beranggapan guru penjasorkes tidak disiplin dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik. 

Guru sebagai profesi punya tanggung jawab yang multidimensional.  

Atas dasar tanggung jawab itu maka tingkat komitmen dan kepedulian terhadap 

tugas pokok harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanggung jawab dalam 

mengajar, membimbing, dan meneliti serta mendidik mereka yang 

dipertanggungjawabkan. 

Hasil penelitian yang peneliti lakukan berkesimpulan bahwa guru non 

penjasorkes menilai guru penjasorkes mempunyai disiplin yang tinggi 

berdasarkan pada kepribadian guru penjasorkes yang mantap  sebagai pendidik.  

Hal tersebut membuat sebagian besar guru penjasorkes di lokasi penelitian 

bertindak disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar. 

Tabel 2.  Tanggung Jawab  Guru Penjasorkes pada komitmen guru : 

 

 

 

 

Dari tabel diatas diperoleh hasil bahwa ada 103 responden atau 95.4% 

yang menyatakan bahwa guru penjasorkes bertanggung jawab kepada komitmen 

yang telah disepakati, 4 responden menyatakan guru penjasorkes kurang 

bertanggung jawab dan hanya 1 responden yang menyatakan guru penjasorkes 

tidak bertanggung jawab pada komitmen yang telah disepakati. 
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2 1,9 1,9 1,9
2 1,9 1,9 3,7

104 96,3 96,3 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Persepsi guru non penjasorkes terhadap tindakan guru penjasorkes yang 

senantiasa sesuai dengan norma, tata tertib dan komitmen yang telah dibuat 

dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan guru penjasorkes itu sendiri dalam 

menjalankan tugasnya, seorang guru penjasorkes yang berdisiplin tinggi akan 

mentaati norma, tata tertib serta komitmen yang telah dibuat bersama. 

Persepsi guru non penjasorkes mengenai kesopanan guru penjasorkes 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.  Guru Penjasorkes Sopan dalam bertutur 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 104 responden atau 96,3% yang 

menjawab guru penjasorkes mempunyai kesopanan dalam bertutur kata, dan ada 2 

responden atau 1,9% menjawab guru penjasorkes tidak mempunyai kesopanan 

dalam bertutur kata, sedangkan yang menjawab tidak tahu hanya ada 2 responden 

atau 1,9%. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru 

penjasorkes yang ada di lokasi penelitian dipandang sopan dalam bertutur, 

penilaian ini didasarkan pada saat guru penjasorkes berkomunikasi baik dengan 

rekan sejawat maupun pada saat guru penjasorkes mengajar. 
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1 ,9 ,9 ,9
107 99,1 99,1 100,0
108 100,0 100,0

tifak tahu 
ya
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

1 ,9 ,9 ,9
5 4,6 4,6 5,6

102 94,4 94,4 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Persepsi guru non penjasorkes mengenai perilaku sopan guru 

penjasorkes dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.  Guru Penjasorkes Sopan dalam berperilaku 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 107 responden atau 99,1% yang 

menjawab guru penjasorkes mempunyai perilaku yang sopan di sekolah, 

sedangkan yang menjawab tidak tahu hanya ada 1 responden atau 0,9%.  Dengan 

melihat hasil tersebut guru non penjasorkes berpendapat bahwa guru penjasorkes 

berperilaku sopan pada saat di sekolah, perilaku ini sangat berpengaruh pada 

proses pembelajaran. Ternyata d lokasi penelitian dari semua responden yang 

disurvay tidak ada yang menyatakan bahwa guru penjasorkes tidak sopan dalam 

berperilaku, atau dengan kata lain guru penjasorkes dinilai baik dalam berperilaku 

oleh rekan sejawat. 

Persepsi guru non penjasorkes mengenai guru penjasorkes 

berpenampilan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi dalam menjalankan 

perannya sebagai guru dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5. Penampilan Guru Penjasorkes Sesuai  dengan Situasi dan   Kondisi 
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6 5,6 5,6 5,6
102 94,4 94,4 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 102 responden atau 94,5% yang 

menjawab guru penjasorkes berpenampilan tepat sesuai dengan situasi dan 

kondisi dalam menjalankan perannya sebagai guru, sedangkan yang menjawab 

guru penjasorkes tidak berpenampilan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi 

dalam menjalankan perannya sebagai guru  ada 5 responden atau 4,6% sedangkan 

yang menjawab tidak tahu hanya ada 1 responden atau 0,9%.  Penampilan disini 

menurut responden yang di teliti sebagian besar menilai dari cara berpakaian guru 

penjasorkes pada saat di sekolah, guru penjasorkes dinilai tepat dalam 

berpenampilan terutama cara berpakaian, dimana guru penjasorkes dapat 

menenmpatkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 

Persepsi guru non penjasorkes mengenai guru penjasorkes menunjukkan 

komitmen sebagai umat beragama dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 6.  Komitmen Guru Penjasorkes Sebagai Umat Beragama 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 102 responden atau 94,5% yang 

menjawab guru penjasorkes mempunyai komitmen sebagai umat beragama, 

sedangkan yang menjawab tidak tahu hanya ada 6 responden atau 5,6%.  Dari 

semua faktor yang telah diuraikan, akan tidak bermanfaat apabila seorang guru 

penjasorkes tidak memiliki akhlak yang mulia dan dapat menjadi teladan bagi 

guru lain dan peserta didik.  Dalam penelitian ini, semua responden menilai 

bahwa guru penjasorkes memiliki akhlak yang mulia dan dapat menjadi teladan.  
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2 1,9 1,9 1,9
20 18,5 18,5 20,4
86 79,6 79,6 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Responden menilai guru penjasorkes baik untuk dijadikan teladan karena guru 

penjasorkes mempunyai komitmen sebagai umat beragama.  Dengan demikian 

menurut hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa guru 

penjasorkes memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang pendidik. 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah, antara guru 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan guru bidang studi yang lain 

membutuhkan kompetensi (kemampuan) dasar yang hampir sama.  Tugas utama 

guru adalah mengajar, mendidik dan melatih. 

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

guru dapat dibagi dalam tiga bidang, yaitu : 

d) Kemampuan bidang kognitif 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 kemasyarakatan serta 

kemampuan umum. 

Persepsi guru non penjasorkes mengenai guru penjasorkes disegani oleh peserta 

didik dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 7.  Guru Penjasorkes Disegani peserta didik 
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15 13,9 13,9 13,9
80 74,1 74,1 88,0
13 12,0 12,0 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 86 responden atau 79,6% yang menjawab 

guru penjasorkes disegani oleh peserta didik, sedangkan yang menjawab guru 

penjasorkes tidak disegani oleh peserta didik  ada 20 responden atau 18,5% 

sedangkan yang menjawab tidak tahu hanya ada 2 responden atau 1,9%.  Seorang 

guru akan berhasil dalam proses pembelajaran apabila guru disegani oleh peserta 

didik.  Peserta didik membutuhkan seorang guru yang disegani bukan ditakuti. 

Pad penelitian ini sebagian besar responden menyatakan bahwa guru penjasorkes 

disegani oleh peserta didik bukan karena peserta didik takut karena guru 

penjasorkes galak melainkan karena guru penjasorkes memiliki kepribadian yang 

arif. 

Tabel 8. Hukuman fisik pada peserta didik sebagai salah satu cara mengajar : 

 

 

 

 

Hukuman fisik yang dilakukan oleh guru penjasorkes kepada peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar menurut responden yang diteliti sebagian besar 

menyatakan tidak pernah, dari 108 responden ada 80 responden atau 74.1% 

menyatakan guru penjasorkes tidak pernah memberikan hukuman fisik kepada 

peserta didik, 15 responden menyatakan guru penjasorkes pernah memberikan 

hukuman fisik kepada peserta didik, dan ada 13 responden atau 12 % yang 

menyatakan tidak tahu. 
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7 6,5 6,5 6,5
5 4,6 4,6 11,1

96 88,9 88,9 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Guru non penjasorkes masih memandang baik kepada guru penjasorkes dalam hal 

cara memberikan pembelajaran.  Namun tidak semua guru penjasorkes dalam 

memberikan pembelajaran tanpa memberikan hukuman fisik kepada peserta didik, 

dimungkinkan hal tersebut dilakukan untuk menjaga wibawa sebagai seorang 

guru dimata peserta didik dan rekan sejawatnya. 

Tabel 9. Kewibawaan guru penjasorkes sebagai seorang pendidik : 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut, dari 108 responden ada 96 

atau 88,9% responden yang menyatakan guru penjasorkes masih memiliki wibawa 

sebagai seorang pendidik, 5 atau 4.63 % yang menyatakan kurang berwibawa dan 

7 responden yang menyatakan tidak tahu. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wibawa seorang guru tidak 

hanya karena ditakuti oleh peserta didik, namun dari perilaku guru yang 

bersangkutan, meski masih ada sebagian kecil guru penjasorkes beranggapan 

untuk menjaga kewibawaan dengan cara memberikan hukuman fisik. 

Dalam memberikan pembelajaran diperlukan hubungan yang kuat antara guru 

dengan peserta didik, semakin baik hubungan antara guru dengan peserta didik 

maka akan menimbulkan minat dan semangat bagi peserta didik.  Menurut 

responden dalam penelitian ini guru penjasorkes memiliki hubungan yang akrab 

dengan peserta didik 
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5 4,6 4,6 4,6
8 7,4 7,4 12,0

95 88,0 88,0 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Tabel 10. Hubungan guru dengan peserta didik dalam pembelajaran   

                 penjasorkes : 

 

 

 

 

Hubungan antara guru dengan peserta didik akan mempengaruhi proses 

pembelajaran, menurut responden dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

sebagaian besar responden menyatakan hubungan antara guru penjasorkes dengan 

peserta didik baik, hal itu terlihat dari jwaban responden yaitu, 95 responden atau 

88% menyatakan bahwa guru penjasorkes mempunyai hubungan yang baik 

dengan peserta didik, 8 responden atau7.41 % menyatakan guru penjasorkes 

memiliki hubungan yang kurang baik dengan peserta didik, dan 5 responden atau 

4.63% menyatakan tidak tahu. 

Dengan melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian responden 

memandang guru penjasorkes memiliki hubungan yang baik dengan peserta didik.  

Dengan adanya hubungan yang baik tersebut, proses pembelajaran akan 

berlangsung lancar yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang hendak 

dicapai. 

Perilaku guru penjasorkes dalam memberikan pembelajaran penjasorkes akan 

menarik semangat dan minat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Perilaku guru yang menarik akan menimbulkan semangat dan minat peserta didik 
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6 5,6 5,6 5,6
4 3,7 3,7 9,3

98 90,7 90,7 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Tabel 11. Minat peserta didik pada pembelajaran penjasorkes : 

 

 

 

 

Minat peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaaran yang diberikan guru 

dipengaruhi oleh sikap dan perilaku guru itu sendiri.  Dari tabel diatas diperoleh 

hasil, 98 responden menyatakan bahwa siswa berminat pada pembelajaran 

penjasorkes yang diadakan, 4 responden menyatakan peserta didik kurang 

berminat pada proses pembelajaran penjasorkes yang diadakan dan 6 responden 

menyatakan tidak tahu. 

Pandangan guru non penjasorkes terhadap minat peserta didik pada proses 

pembelajaran penjasorkes yang diadakan dikatakan baik karena dimungkinkan 

cara yang diberikan guru penjasorkes menarik peserta didik untuk mengikutinya.  

Hal tersebut dimungkinkan karena guru penjasorkes dipandang mampu menyusun 

dan mengelola serta mengembangkan silabus dan RPP. 

Setelah peserta didik mempunyai minat untuk mengikuti proses pembelajaran 

penjasorkes yang diadakan, maka akan menimbulkan semangat dari peserta didik 

untuk mengikuti pembelajaran penjasorkes yang diadakan.  Menurut responden 

dalam penelitian ini, mereka berpandangan bahwa peserta didik bersemangat 

dalam mengikuti proses pembelajaran penjasorkes yang diadakan. 
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2 1,9 1,9 1,9
9 8,3 8,3 10,2

97 89,8 89,8 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

7 6,5 6,5 6,5
5 4,6 4,6 11,1

96 88,9 88,9 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Tabel 12.  Semangat peserta didik pada pembelajaran penjasorkes : 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas dapat dilihat, dari 108 responden, 97 atau 

89.9% responden menyatakan peserta didik bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran, 9 responden atau 8.33% menyatakan peserta didik kurang 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan 2 responden menyatakan 

tidak tahu.  Dengan kata lain dapat dikatakan sebagian besar responden 

memandang perilaku dan sikap guru penjasorkes dalam memberikan 

pembelajaran menarik sehingga peserta didik bersemangat untuk mengikutinya. 

Selain hal-hal yang telah diuraikan diatas, masih ada hal-hal yang berkenaan 

dengan sikap dan perilaku guru dalam memberikan proses pembelajaran yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran.  Seorang guru harus bijaksana 

dalam menghadapi situasi peserta didik, berbagai macam karakter dari peserta 

didik yang harus dihadapi sehingga guru penjasorkes harus mampu menghadapi 

dengan penuh bijaksana. 

Tabel 13. Mampu bertindak bijaksana dan mendidik peserta didik : 
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10 9,3 9,3 9,3
8 7,4 7,4 16,7

90 83,3 83,3 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Dari tabel diatas terlihat, sebagian besar responden memandang guru penjasorkes 

mampu bertindak bijaksana danmendidik peserta didik.  96 atau 88.9% responden 

menyatakan bahwa guru penjasorkes mampu bertindak bijaksana dan mendidik 

peserta didik dengan baik, 5 responden atau 4.63% menyatakan guru penjasorkes 

dinilai responden kurang mampu bertindak bijaksana dan mendidik peserta didik, 

7 responden atau 6.48% menyatakan tidak tahu.  Dengan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa guru penjasorkes mampu bertindak bijaksana dan mendidik 

peserta didik dengan baik 

e) Kemampuan dalam bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru 

terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya 

sikap menghargai pekerjaan, mencintai dan memiliki rasa senang terhadap 

pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap sesama teman seprofesinya, 

memiliki kemampuan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaan. 

Persepsi guru non penjasorkes mengenai kedisiplinan guru penjasorkes 

menyerahkan hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 14. Guru Penjasorkes Menyerahkan hasil evaluasi tepat waktu 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 90 responden atau 83,3% yang menjawab 

guru penjasorkes tepat waktu dalam menyerahkan hasil evaluasi, sedangkan yang 

menjawab guru penjasorkes tidak tepat waktu dalam menyerahkan hasil evaluasi 
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10 9,3 9,3 9,3
17 15,7 15,7 25,0
81 75,0 75,0 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

10 9,3 9,3 9,3
98 90,7 90,7 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ada 8 responden atau 7,4% sedangkan yang menjawab tidak tahu ada 10 

responden atau 9,3%. 

Tabel 15. Kerjasama guru penjasorkes dengan teman sejawat : 

 

 

 

 

Untuk meningkatkan hasil pekerjaan dibutuhkan kerjasama yang baik antar 

sesama guru. Kerjasama yang baik akan meningkatkan hasil pembelajaran bagi 

peserta didik.  Tabel diatas menyajikan data bahwa dari 108 responden, terdapat 

98 responden atau 90.7% yang menyatakan guru penjasorkes memiliki hubungan 

kerjasama yang baik dengan rekan sejawat, sedangan 10 responden atau 9.3% 

menyatkan tidak tahu.  Dengan penilaian yang baik dari responden dapat 

dikatakan kerjasama yang baik dari guru penjasorkes dengan rekan sejawat akan 

meningkatkan hasil pekerjaan, koordinasi dan informasi tentang hal yang 

menyangkut perkembangan pekerjaan akan terjalin dengan baik apabila ada 

kerjasama yang baik pula antar sesama guru. 

Dengan kerjasama yang baik antar sesama guru, maka komunikasi untuk 

pengembangan proses pembelajaran akan berjalan dengan baik pula. 

Tabel 16. Penyampaian ide guru penjasorkes kepada teman sejawat : 
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8 7,4 7,4 7,4
73 67,6 67,6 75,0
27 25,0 25,0 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Menyampaikan ide atau buah pikiran guru kepada teman sejawat juga merupakan 

hal yang penting dalam pengembangan proses pembelajaran peserta didik, 

terdapat 81 responden atau75% responden menyatakan guru penjasorkes dapat 

menyampaikan ide atau buah pikiran dengan bahasa yang jelas kepada teman 

sejawat.  17 responden menyatakan guru kurang baik dalam menyampaikan ide 

atau buah pikiran kepada teman sejawat dan 10 responden menyatakan tidak tahu.  

Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagian besar guru penjasorkes 

mampu mengkomunikasikan ide atau buah pikiran kepada teman sejawat dengan 

baik. 

Hubungan antara guru dengan orang tua peserta didik juga merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja guru penjasorkes.  Dengan terciptanya hubungan 

yang baik antara guru penjasorkes dengan orang tua peserta didik akan lebih 

memudahkan guru dalam mendidik peserta didik untuk mencapai hasil yang 

maksimal.  Apabila terjadi permasalahan antara guru penjasorkes dengan orang 

tua peserta didik, maka hal itu juga akan berpengaruh pada kinerja guru 

Tabel 17. Guru penjasorkes pernah bermasalah dengan orang tua peserta didik : 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat, sebanyak 73 responden atau sebesar 

67,6%menyatakan guru penjasorkes tidak pernah memiliki permasalahan dengan 

orang tua peserta didik dalam terkait dengan kedudukannya sebagai guru, 12 
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8 7,4 7,4 7,4
76 70,4 70,4 77,8
24 22,2 22,2 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

responden menyatakan guru penjasorkes pernah bermasalah dengan orang tua 

peserta didik dalam terkait dengan kedudukannya sebagai guru dan 27 responden 

atau 25% menyatakan tidak tahu. 

Persepsi guru non penjasorkes yang menyatakan guru penjasorkes pernah 

memiliki masalah dengan masyarakat sekitar sekolah dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 18. Guru Penjasorkes pernah memiliki masalah dengan 

                 masyarakat sekitar sekolah 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 76 responden atau 70,4% yang menjawab 

guru penjasorkes tidak pernah memiliki masalah dengan masyarakat sekitar 

sekolah, sedangkan yang menjawab guru penjasorkes pernah memiliki masalah 

dengan masyarakat sekitar sekolah, ada 24 responden atau 22,2% sedangkan yang 

menjawab tidak tahu ada 8 responden atau 7,4%. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan guru penjasorkes tidak pernah 

mempunyai masalah dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitas 

sekolah dalam terkait dengan kedudukannya sebagai guru, dengan demikian 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru untuk membina dan mendidik peserta 

didik guru penjasorkes diberi kepercayaan yang besar oleh orang tua. 
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4 3,7 3,7 3,7
10 9,3 9,3 13,0
94 87,0 87,0 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Seorang guru penjasorkes dalam melaksanakan tugasnya juga harus dapat 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sekolah.  Hal itu penting dilakukan 

karena untuk melaksanakan program-program yang telah disusun terkadang 

memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar sekolah. 

Tabel 19. Sosialisasi guru penjasorkes dengan lingkungan sekitar  

                sekolah : 

  

 

 

 

Dari membaca tabel diatas didapatkan hasil, dari 108 responden ada 94 responden 

atau sebesar 87% menyatakan bahwa guru penjasorkes bersosialisasi baik dengan 

lingkungan disekitar sekolah, hal ini menunjukkan guru penjasorkes dipandang 

oleh guru non penjasorkes dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sekolah 

yang pada akhirnya dapat menunjang pelaksanaan program-program pembelajaran 

yang telah disusun untuk diajarkan kepada peserta didik.  Hanya terdapat 10 

responden atau sebesar 9,3% yang menyatakan guru penjasorkes tidak dapat 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sekolah, dan hanya 4 responden yang 

menyatakan tidak tahu. 

Sosialisasi guru dengan lingkungan sekitar dapat ditunjukkan dengan keaktifan 

guru penjasorkes pada kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh sekolah.  Guru 

penjasorkes dinilai dapat bersosialisasi dengan baik apabila ikut aktif dalam 

kegiatan-kegiatan tersebut. 



56 

 

8 7,4 7,4 7,4
13 12,0 12,0 19,4
87 80,6 80,6 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Tabel 20.  Keikutsertaan dalam kegiatan sosial sekolah : 

 

 

 

 

Membaca tabel diatas dapat dilihat bahwa guru penjasorkes sebagian besar aktif 

dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh sekolah hal itu terbukti dari 108 

responden ada 88 responden atau sebesar 81,5% yang menyatakan guru 

penjasorkes ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

sekolah, sedangkan hanya 13 responden atau sebesar 12 % yang menyatakan guru 

penjasorkes tidak pernah aktif dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh sekolah. 

Dan hanya 7 responden yang menyataakan tidak tahu. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut penilaian guru non penjasorkes 

sebagian besar guru penjasorkes yang ada di dabin IV Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes selalu aktif dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh sekolah.  

Sehingga dapat membina hubungan baik dengan lingkungan di sekitar sekolah. 

f) Kemampuan perilaku (performance) artinya kemampuan guru dalam 

berbagai keterampilan dan perilaku, yaitu keterampilan mengajar, membimbing, 

menilai, menggunakan alat bantu pelajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan 

siswa, keterampilan menyusun persiapan, perencanaan mengajar, keterampilan 

melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain.  Perbedaan dengan kemampuan 

kognitif berkenaan dengan aspek teori atau pengetahuan, pada kemampuan 

perilaku (performance) diutamakan dalam praktik keterampilan melaksanakannya. 
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27 25,0 25,0 25,0
3 2,8 2,8 27,8

78 72,2 72,2 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

12 11,1 11,1 11,1
13 12,0 12,0 23,1
83 76,9 76,9 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak 
ya
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Tabel 21. Kewajiban menyusun dan mengembangkan silabus dan RPP : 

 

 

 

 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran guru dituntut mampu menyusun dan 

mengembangkan silabus serta RPP yang akan diberikan kepada peserta didik.  

Menurut responden dalam penelitian ini guru penjasorkes selalu menyusun dan 

mengembangkan silabus dan RPP, dari 108 responden yang diteliti ada 78 

responden atau sebesar 72,2% yang menyatakan guru penjasorkes selalu 

menyusun dan mengembangkan silabus dan RPP, kedua hal tersebut sangat 

penting dalam proses pembelajaran dikarenakan kedua hal tersebut adalah faktor 

yang sangat penting untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran.  Hanya ada 

3 responden yang menyatakan guru penjasorkes tidak pernah menyusun dan 

mengembangkan silabus dan RPP dan 27 responden menyatakan tidak tahu. 

Setelah kedua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, yang tidak kalah 

penting adalah faktor inisiatif dari guru penjasorkes untuk merancang dan 

mengembangkan medi atau sarana belajar yang sederhana untuk kepentingan 

proses belajar mengajar. 

Tabel 22.  Merancang dan mengembangkan media belajar : 
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4 3,7 3,7 3,7
12 11,1 11,1 14,8
92 85,2 85,2 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Hasil dari penelitian ini didapatkan sebanyak 83 responden atau 76,9% 

menyatakan guru penjasorkes selalu merancang dan mengembangkan media 

belajar yang sederhana untuk kepentingan pembelajaran.  Sebagian besar 

responden menilai guru penjasorkes selalu berinisiatif untuk merancang dan 

mengembangkan media belajar sehingga peserta didik mempunyai minat dan 

semangat yang besar untuk mengikuti proses pembelajaran.  Hanya 13 responden 

atau 12% yang menyatakan guru penjasorkes tidak pernah merancang dan 

mengembangkan media belajar untuk kepentingan pembelajaran dan 12 

responden menyatakan tidak tahu. 

Selain berinisiatif untuk merancang dan mengembangkan media belajar, seorang 

guru penjasorkes dituntut untuk memiliki ketrampilan dalam melakukan praktek 

pembelajaran yang dilaksanakan. 

Tabel 23.  Ketrampilan guru penjasorkes dalam memberi contoh : 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, sebagian besar responden menyatakan guru 

penjasorkes terampil dalam memberikan contoh pada proses pembelajaran, 92 

responden atau 85,2% menyatakan guru penjasorkes terampil dalam memberikan 

contoh pada proses pembelajaran.  12 responden menyatakan guru penjasorkes 

tidak terampil dan 4 responden menyatakan tidak tahu. 
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29 26,9 26,9 26,9
50 46,3 46,3 73,1
29 26,9 26,9 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

33 30,6 30,6 30,6
37 34,3 34,3 64,8
38 35,2 35,2 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Persepsi guru non penjasorkes yang menyatakan guru penjasorkes mampu dan 

trampil mengoprasikan komputer dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 24.  Guru Penjasorkes mampu mengoperasikan komputer 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 29 responden atau 26,9% yang menjawab 

guru penjasorkes mampu mengoprasikan komputer, sedangkan yang menjawab 

guru penjasorkes tidak mampu mengoperasikan komputer, ada 50 responden atau 

46,3% sedangkan yang menjawab tidak tahu ada 29 responden atau 26,8%.  Dari 

hasi diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru penjasorkes tidak dapat 

mengoperasikan komputer. 

Persepsi guru non penjasorkes yang menyatakan guru penjasorkes mengenal 

internet dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 25.  Guru Penjasorkes mengenal internet 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 40 responden atau 37% yang menjawab 

guru penjasorkes mengenal internet, sedangkan yang menjawab guru penjasorkes 



60 

 

2 1,9 1,9 1,9
6 5,6 5,6 7,4

100 92,6 92,6 100,0
108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

19 17,6 17,6 17,6
11 10,2 10,2 27,8
78 72,2 72,2 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

tidak mengenal internet, ada 36 responden atau 33,4% sedangkan yang menjawab 

tidak tahu ada 32 responden atau 29,6%. 

Guru penjasorkes diharapkan mempunyai ketrampilan dalam proses 

pembelajaran, disamping itu guru penjasorkes juga harus menguasai materi 

pembelajaran secara tidak terbatas. 

Persepsi guru non penjasorkes yang menyatakan guru penjasorkes dapat 

memainkan salah satu cabang olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 26.  Guru Penjasorkes dapat memainkan satu cabang olahraga 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 100 responden atau 92,6% yang menjawab 

guru penjasorkes dapat memainkan satu cabang olahraga, sedangkan yang 

menjawab guru penjasorkes tidak dapat memainkan satu cabang olahraga ada 6 

responden atau 5,6% sedangkan yang menjawab tidak tahu ada 2 responden atau 

1,8%. 

Tabel 27. Penguasaan materi guru penjasorkes dalam pembelajaran  

                 lebih dari 2 cabang olahraga : 
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12 11,1 11,1 11,1
33 30,6 30,6 41,7
63 58,3 58,3 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Dari tabel diatas, terdapat 78 responden yang menyatakan guru penjasorkes 

menguasai lebih dari 2 cabang olahraga, 19 responden menyatakan tidak 

menguasai dan 11 responden menyatakan tidak tahu.  Dengan menguasai lebih 

dari 2 cabang olahraga maka dalam proses pembelajaran dapat bervariasi sesuai 

dengan program-program yang telah disusun terlebih dahulu. 

Persepsi guru non penjasorkes yang menyatakan guru penjasorkes membina satu 

cabang olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 28.  Guru Penjasorkes membina satu cabang olahraga 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 63 responden atau 58,3% yang menjawab 

guru penjasorkes membina satu cabang olahraga, sedangkan yang menjawab guru 

penjasorkes tidak membina satu cabang olahraga ada 33 responden atau 30,6% 

sedangkan yang menjawab tidak tahu ada 12 responden atau 11,1%. 

Persepsi guru non penjasorkes yang menyatakan guru penjasorkes 

menyelenggarakan pertandingan atau perlombaan cabang olahraga disekolah 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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3 2,8 2,8 2,8
62 57,4 57,4 60,2
43 39,8 39,8 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

3 2,8 2,8 2,8
14 13,0 13,0 15,7
91 84,3 84,3 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Tabel 29. Guru Penjasorkes rutin menyelenggarakan pertandingan atau  

perlombaan cabang olahraga di sekolah 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 43 responden atau 39,8% yang menjawab 

guru penjasorkes rutin menyelenggarakan pertandingan atau perlombaan cabang 

olahraga antar kelas di sekolah, sedangkan yang menjawab guru penjasorkes tidak 

rutin menyelenggarakan pertandingan atau perlombaan cabang olahraga antar 

kelas di sekolah ada 62 responden atau 57,4% sedangkan yang menjawab tidak 

tahu ada 3 responden atau 2,8%.   

Persepsi guru non penjasorkes yang menyatakan guru penjasorkes terlibat aktif 

dalam penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan cabang olahraga disekolah 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 30. Guru Penjasorkes aktif dalam penyelenggaraan pertandingan atau 

                 perlombaan cabang olahraga di sekolah 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 91 responden atau 84,3% yang menjawab 

Guru Penjasorkes aktif dalam penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan 
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18 16,7 16,7 16,7
13 12,0 12,0 28,7
77 71,3 71,3 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

28 25,9 25,9 25,9
19 17,6 17,6 43,5
61 56,5 56,5 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

cabang olahraga di sekolah, sedangkan yang menjawab guru penjasorkes tidak 

aktif dalam penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan cabang olahraga di 

sekolah ada 14 responden atau 13% sedangkan yang menjawab tidak tahu ada 3 

responden atau 2,7%.   

Persepsi guru non penjasorkes yang menyatakan guru penjasorkes aktif dalam 

kegiatan MGMP Penjas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 31. Guru Penjasorkes aktif dalam kegiatan MGMP Penjas 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 78 responden atau 72,3% yang menjawab 

guru penjasorkes aktif dalam kegiatan MGMP Penjas, sedangkan yang menjawab 

guru penjasorkes tidak aktif dalam kegiatan MGMP Penjas ada 13 responden atau 

12% sedangkan yang menjawab tidak tahu ada 17 responden atau 15,7%. 

Persepsi guru non penjasorkes yang menyatakan guru penjasorkes aktif 

berolahraga diluar jam kerjadapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 32. Guru Penjasorkes aktif aktif berolahraga diluar jam kerja 
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2 1,9 1,9 1,9
11 10,2 10,2 12,0
95 88,0 88,0 100,0

108 100,0 100,0

tidak tahu
tidak
ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Berdasarkan tabel diatas  diketahui ada 61 responden atau 56,5% yang menjawab 

guru penjasorkes aktif aktif berolahraga diluar jam kerja, sedangkan yang 

menjawab guru penjasorkes tidak aktif berolahraga diluar jam kerja ada 19 

responden atau 17,6% sedangkan yang menjawab tidak tahu ada 28 responden 

atau 25,9%. 

Dalam proses pembelajaran diperlukan evaluasi apakah proses pembelajaran 

tersebut dapat berhasil ataukah tidak.  Evaluasi disini dapat berupa praktek dari 

proses pembelajaran antara lain dengan pertandingan atau perlombaan antara 

sekolah. 

Tabel 33. Mengikuti pertandingan atau perlombaan olahraga antar sekolah : 

 

 

 

 

Pada penelitian ini dari 108 responden, terdapat 95 atau 88% yang menyatakan 

sekolah selalu mengikuti pertandingan atau perlombaan olahraga antar sekolah, 11 

responden menyatakan tidak pernah dan 2 responden menyatakan tidak tahu.  

Dengan selalu mengikuti pertandingan atau perlombaan olahraga antara sekolah 

dapat dinilai keberhasilan guru penjasorkes dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, sedangkan guru penjasorkes yang tidak pernah mengikuti 

pertandingan atau perlombaan antar sekolah belum tentu dinilai gagal dalam 

proses pembelajaran, yang terpenting adalah evaluasi proses pembelajaran yang 

dilakukan kepada tiap peserta didik. 
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2 1,9 1,9 1,9
18 16,7 16,7 18,5
88 81,5 81,5 100,0

108 100,0 100,0

Rendah
Sedang
Tinggi
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Dari data hasil survei sekolah di atas, dikatakan bahwa persepsi guru non 

Pendidikan Jasmani terhadap kinerja guru Pendidikan Jasmani dipandang sudah 

baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai.  Hal itu dikarenakan banyaknya guru non Pendidikan Jasmani yang 

memberi respon positif terhadap guru Pendidikan Jasmani di SD di Daerah 

Binaan IV Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.  Namun dari hasil survei di atas, 

juga dapat disimpulkan bahwa tidak semua guru Pendidikan Jasmani berpredikat 

positif karena setiap manusia mempunyai kekurangan dalam berperilaku sehingga 

menimbulkan persepsi yang kurang baik.  Hal ini ditunjukkan masih adanya 

kekurangan yang ditunjukkan oleh guru Pendidikan Jasmani yang berupa 

kurangnya kemampuan dan keprofesionalan guru Pendidikan Jasmani di mata 

guru non Pendidikan Jasmani.  Tentu saja hal itu didorong oleh pribadi masing-

masing individu guru Pendidikan Jasmani itu sendiri. 

Setelah dilakukan analisa deskriptif presentase pada tiap item pertanyaan maka 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja 

guru penjasorkes adalah baik, hal tesebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 34. Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa guru non penjasorkes yang memiliki persepsi 

yang tinggi atau baik terhadap kinerja guru penjasorkes ada 88 responden atau 
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81,5%, sedangkan guru non penjasorkes yang memiliki persepsi sedang terhadap 

kinerja guru penjasorkes ada 18 responden atau 16,7% dan guru non penjasorkes 

yang memiliki persepsi terhadap kinerja guru penjasorkes rendah atau tidak baik 

sebanyak 2 responden atau 1,8%.  Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar guru non penjasorkes mempunyai persepsi yang baik terhadap 

kinerja guru penjasorkes.  Dengan persepsi yang baik tersebut maka anggapan 

bahwa guru penjasorkes di daerah binaan IV Kecamatan Brebes mempunyai 

kinerja yang rendah tidak terbukti 

4.2.    Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisa butir pertanyaan diatas, diketahui bahwa 

sebagian besar persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes 

menunjukkan kearah yang positif, dalam arti guru non penjasorkes mempunyai 

persepsi yang baik terhadap kinerja guru penjasorkes.  Kinerja guru dalam 

mengajar menarik untuk dikaji, mengingat guru sebagai sentral dalam proses 

pembelajaran.  Dengan kinerja dari guru yang baik maka kualitas dari pendidikan 

akan meningkat. 

Namun dari beberapa item pertanyaan masih menunjukkan kinerja guru 

masih perlu ditingkatkan terutama dalam bidang pengetahuan teknologi. Pada 

daerah penelitian tempat peneliti melakukan penelitian, masih banyak guru 

penjasorkes yang belum mampu mengoperasikan komputer.  Mereka cenderung 

meminta bantuan kepada rekan sejawat yang dapat mengoperasikan komputer 

untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. 
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Guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan hendaknya memiliki 

kemampuan dan ketrampilan yang memadai sehingga tujuan pendidikan nasional 

dapat tercapai secara maksimal.  Guru harus mampu bertindak sesuai dengan 

kompetensi profesionalisme sebagai suatu spesialisasi jabatan intelektual.  Kinerja 

guru yang memuaskan akan menghasilkan kualitas pendidikan yang memuaskan 

juga, sehingga tujuan dari pendidikan nasional akan tercapai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah menguraikan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada guru non 

penjasorkes di Dabin IV Kecamatan Brebes Kabupatan Brebes selanjutnya akan 

dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas. 

5.1.1. Persepsi guru non Pendidikan Jasmani terhadap kinerja guru Pendidikan 

Jasmani dipandang sudah baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.  Hal itu dikarenakan banyaknya guru 

non Pendidikan Jasmani yang memberi respon positif terhadap guru Pendidikan 

Jasmani di SD di Daerah Binaan IV Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes 

5.1.2. Dengan adanya persepsi yang baik dari guru non penjasorkes terhadap 

guru penjasorkes maka kinerja guru penjasorkes dipandang baik, kinerja yang 

telah dipandang baik dapat meningkatkan prestasi peserta didik yang kemudian 

akan terwudud salah satu dari tujaun pendidikan nasional. Kinerja guru 

penjasorkes dipengaruhi banyak faktor, antara lain kompetensi guru penjasorkes.  

dipandang oleh guru non penjasorkes sudah baik, dengan demikian guru 

penjasorkes dipandang sudah mempunyai kemampuan dalam melaksanakan 

tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. 

5.1.3. tidak semua guru Pendidikan Jasmani berpredikat positif karena setiap 

manusia mempunyai kekurangan dalam berperilaku sehingga menimbulkan 
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persepsi yang kurang baik.  Hal ini ditunjukkan masih adanya kekurangan yang 

ditunjukkan oleh guru Pendidikan Jasmani yang berupa kurangnya kemampuan 

dan keprofesionalan guru Pendidikan Jasmani di mata guru non Pendidikan 

Jasmani.  Tentu saja hal itu didorong oleh pribadi masing-masing individu guru 

Pendidikan Jasmani itu sendiri. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut ini akan dikemukakan 

beberapa saran, yaitu : 

5.2.1. Masih sangat diperlukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan  guru 

penjasorkes dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

5.2.2. Perlu adanya pembinaan yang terus menerus bagi guru penjasorkes yang 

dipandang masih memiliki kekurangan dalam melaksanakan tugasnya. 

5.2.3. Perlu adanya peningkatan pengawasan bagi guru penjasorkes sehingga 

akan meningkatkan kualitas dari guru yang besangkutan. 
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