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Kata kunci: Persepsi, Kinerja Guru Penjasorkes 

Individu guru non Penjasorkes yang memiliki persepsi positif atau baik tentang 
suatu obyek (kinerja guru Penjasorkes) maka ia akan memiliki penilaian yang positif atau 
baik, akan tetapi apabila individu memiliki persepsi yang negatif atau buruk tentang suatu 
obyek maka ia akan memiliki penilaian yang buruk,  pencapaian keberhasilan 
pembelajaran Penjasorkes itu sendiri dimana baik dan buruknya berpengaruh terhadap 
keberhasilan pembelajaran dengan permasalahan penelitian adalah Bagaimana Persepsi 
Guru Non Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) Terhadap kinerja 
Guru Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) SD Negeri Di Dabin VII 
Kecamatan Brebes tahun 2009 dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) Terhadap 
kinerja Guru Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan (Penjasorkes) SD Negeri Di 
Dabin VII Kecamatan Brebes tahun 2009. 

Populasi penelitian ini adalah guru non Penjasorkes tingkat SD di Dabin VII 
Kecamatan Brebes tahun pelajaran 2009 yang berjumlah 111 orang. Pengambilan sampel 
dengan teknik total sampling yaitu mengambil seluruh guru non Penjasorkes tingkat SD 
di Dabin VII Kecamatan Brebes tahun 2009 yang berjumlah 111 sebagai sampel. 
Variabel penelitian ini adalah persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru 
Penjasorkes tingkat SD di Dabin VII Kecamatan Brebes. Pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi dan metode angket (kuesioner). Sedangkan data 
menggunakan deskriptif dengan rumus presentase. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi guru non 
penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes tingkat SD Negeri di Dabin VII 
Kecamatan Brebes Tahun 2009 menunjukkan kriteria baik dengan nilai 86 atau 77,5% 
dari seluruh guru yang ada menujukkan kriteria baik. Hal ini disebabkan guru Penjasorkes 
memiliki kualifikasi kompetensi yang baik, yang meliputi kompetensi kepribadian yang 
memenuhi kriteria baik dengan nilai 94 atau 84,7 %, kompetensi pedagogik yang 
memenuhi kriteria baik dengan nilai 92 atau 82,9 %, kompetensi profesional yang 
memenuhi kriteria baik dengan nilai 72 atau 64,9, dan kompetensi sosial yang memenuhi 
kriteria baik dengan nilai 86 atau 77,5 % 

Berdasarkan hasil penelitian ini penyusun menyarankan sebagai berikut : (1) 
Untuk kepala sekolah SD Negeri di Dabin VII Kecamatan Brebes agar lebih 
memperhatikan kinerja guru penjasorkes. (2) Untuk guru penjasorkes agar bisa 
mempertahankan mutu pelaksanaan proses pembelajaran Penjasorkes tingkat SD Negeri 
di Dabin VII Kecamatan Brebes, maka diharapkan adanya perhatian dari sekolah, guru, 
dan siswa untuk lebih memperhatikan proses pembelajaran penjasorkes sehingga tercipta 
suasana pembelajaran yang dinamis dan guru Penjasorkes hendaknya harus lebih kreatif 
dalam mengajar sehingga semua kurikulum dapat diajarkan kepada siswa. (3) Untuk para 
peserta didik agar bisa mengingatkan guru penjasorkes apabila ada yang kurang dalam 
proses pembelajaran penjasorkes di sekolah. (4) Untuk Kepala Dinas Kecamatan agar 
lebih banyak memperhatikan kinerja Guru Penjasorkes yang ada. 


