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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. 

 
 

 


