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SARI 
 

 
Setiyono, Joko 2009. Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru 
Penjasorkes Sekolah Dasar Pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota 
Semarang Tahun 2009. Skripsi, Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 68 halaman. 
 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes Sekolah 
Dasar Pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2009. 
Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru mata pelajaran 
non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes dalam melaksanakan proses 
pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar 
Pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur  Kota Semarang  Tahun 2009. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan 
data menggunakan angket atau kuesioner untuk memperoleh informasi persepsi 
guru mata pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes. Populasi 
dalam penelitian ini berjumlah 311 guru yang berasal dari 30 Sekolah Dasar se-
Kecamatan Gajahmungkur. Pengambilan sampel dengan teknik area sampling dan 
total sampling  yaitu sebanyak 86 guru yang bersala dari 8 SD pada Dabin II 
Kecamatan Gajahmungkur Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif prosentase. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi guru mata pelajaran non 
penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes Sekolah Dasar pada Dabin II 
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2009 mempunyai persepsi 
dengan kriteria sangat baik sebanyak 80,16 %, kriteria kurang baik sebanyak 
19,84 %, dan kriteria tidak baik adalah 0 %. Guru non penjasorkes memberikan 
persepsi bahwa guru penjasorkes telah memiliki beberapa kompetensi yang 
meliputi kompetensi kepribadian dengan kriteria baik sebanyak 92,06 %, 
kompetensi paedagogik dengan kriteria baik sebanyak 73,02 %, kompetensi 
profesional dengan kriteria baik sebanyak 69,05 %, dan kompetensi sosial dengan 
kriteria baik  sebanyak 80,16 %. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi guru 
mata pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes sekolah dasar 
pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2009 
menunjukkan kriteria baik . Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan adanya 
perhatian dari UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 
sekolah, guru, siswa dan orang tua serta masyarakat untuk lebih memperhatikan 
proses pembelajaran penjasorkes. Dan dalam rangka meningkatkan mutu 
penjasorkes di Sekolah Dasar pada Dabin II khususnya dan SD di Kecamatan 
Gajahmungkur Kota Semarang, disamping itu guru-guru penjasorkes harus lebih 
kreatif dalam proses pembelajaran penjasorkes sehingga tercapai tujuan 
pendidikan jasmani yaitu untuk membantu siswa untuk lebih meningkatkan 
kesegaran jasmani dan kesehatan melalui sikap sportif, serta kemampuan gerak 
dasar dan berbagai aktifitas jasmani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. 1.  Latar Belakang Masalah  

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

sekarang ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan dan relevansi pendidikan dengan dunia pasar atau pengguna 

pendidikan. Masyarakat sering menggugat terhadap sistem pendidikan kita. 

Hal ini didasarkan pada kenyataan dunia pendidikan yang ada.  

Ketika terjadi tawuran siswa antara sekolah, lembaga pendidikan kita 

sering menjadi sasaran kritik. Mengapa bisa terjadi tawuran. Jawabannya 

menurut penulis sangat singkat karena mereka tidak punya rasa kasihan, 

respect, toleransi, sayang, dan semacamnya kepada sesama. Ini semua 

berkaitan dengan nilai atau ajaran perilaku yang baik, di sisi lain mereka tidak 

mempunyai rasa takut kepada hukum atau penegak hukum. Seandainya 

mereka tidak mempunyai rasa takut pada hukum tetapi mereka berpegang 

teguh pada nilai-nilai kebajikan, mereka tidak akan berbuat seperti itu. 

Siapa yang salah ?, guru dalam hal ini sering dipersalahkan. 

Rendahnya mutu pendidikan yang dilabelkan kepada lembaga pendidikan 

terus diupaykana oleh pemerintah.  Masa ke masa upaya untuk memperbaiki 

kualitas pendidikan terus dilakukan. Upaya itu yang telah dilakukan antara 

lain adalah pembaharuan  kurikulum pada tingkat jenjang dan satuan 
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pendidikan. Selain itu yang telah diupayakan oleh pemerintah adalah 

peningkatan sumber daya manusia, yaitu peningkatan kualifikasi pendidikan.  

Upaya lain yang dilakukan adalah perbaikan sistem pendidikan. Sejak 

dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 

pada tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berarti ssitem 

pendidikan di negara kita sudah tidak lagi mengacu pada UURI Nomor 2 

Tahun 1989. Pada UURI Nomor 20 Tahun 2003 bab I, pasal 1,  dinyatakan 

bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Salah satu komponen itu adalah tenaga pendidik.  

Guru merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memenuhi 

kualifikasi pendidikan. Peningkatan kualitas guru juga terus diupayakan.  

Namun alhasil  belumlah  menunjukkan pada tingkat yang menggembirakan. 

Selain upaya di atas, upaya peningkatan profesionalitas guru-pun telah 

dilakukan oleh pemerintah melalui wadah pembinaan profesional dalam KKG, 

MGMP, diklat, dan kegiatan lainnya yang bersifat ilmiah., Hal itu ditujukan  

baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan (Guru Penjasorkes) dari waktu ke waktu secara 

kuantitas terus bertambah dengan direkrutnya guru yang berbasis 

keolahragaan di sekolah dasar. Secara kualitas juga ditingkatkan, dari 

kualifikasi Sekolah Guru Olahraga (SGO) ditingkatkan pada jenjang 

kualifikasi diploma dua (D-II) bahkan pada saat ini tidak sedikit yang sudah 

berkualifikasi  pendidikan sarjana. 
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Pada saat ini isu tentang  keberadaan Guru Penjasorkes dipandang 

sebelah mata oleh guru non penjasorkes.  Pandangan negatif guru non 

penjasorkes terhadap guru penjasorkes di SD masih sering didengar. Mereka 

berasumsi bahwa beban mengajar guru penjasorkes lebih sedikit dan lebih 

ringan dari guru umum atau guru kelas. Setelah selesai mengajar mata 

pelajaran penjasorkes pada kelas tertentu kemudian meninggalkan sekolah 

untuk kegiatan lain diluar jam dinas. Kadang-kadang mengajar cukup diberi 

tugas yang ia sukai. Guru non Penjasorkes menganggap guru Penjasorkes di 

SD tidak mempunyai kemampuan dibidangnya. Hal ini terjadi karena masih 

kurangnya pemahaman guru non penjasorkes terhadap kinerja dan kompetensi 

mengajar terhadap guru penjasorkes. Hal demikian bila dibiarkan akan 

memicu kesenjangan antara guru non penjasorkes dan guru penjasorkes yang 

akhirnya menjadikan kondisi sekolah kurang kondusif. 

Asumsi guru non penjasorkes terhadap kinerja dan profesionalisme 

guru penjasorkes tidaklah begitu saja  menjadi keputusan mutlak yang 

diberikan untuk memvonis terhadap kinerja guru penjasorkes di suatu sekolah. 

Terhadap hal tersebut peneliti mengadakan survai awal sebagai pendukung 

dalam melakukan penelitian ini. Survai awal yang dilakukan di Daerah Binaan 

(Dabin) II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, terhadap 15 guru non 

penjasorkes sebagai responden dengan angket sederhana yang terdiri dari tiga 

pertanyaan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan kinerja guru dengan empat 

option, pertanyaan kedua berkaitan dengan kedudukan mata pelajaran 

Penjasorkes di SD dengan dua option, dan pertanyaan ketiga berhubungan 
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dengan kemampuan profesionalisme guru Penjasorkes,  hasilnya adalah 

sebagai berikut. 

Tabel  1.1 

 Hasil Survai Persepsi Awal Guru Non Penjasorkes 

 Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 

NO Indikator 
Hasil 

BS 
 B C K Ya Tidak Ya Tidak 

1 Kinerja Guru 

Penjasorkes 
1 12 1 1 - - - - 

2 Kedudukan 

Mapel 

Penjasorkes di 

SD 

- - - - 15 - - - 

3 Sikap 

Profesionalisme 

Guru 

Penjasorkes 

- - - - - - 14 1 

Jumlah 1 12 1 1 15 - 14 1 

Prosentase 6,6 80 6,7 6.7 100 - 93,4 6,6 

Sumber : Data Kuesioner Pendahuluan 

Keterangan : 

BS  = Baik Sekali 

B   = Baik 

C  = Cukup 

K  = Kurang 

            Dari survei awal yang dilakukan oleh peneliti, hasilnya dapat 

disimpulkan  bahwa berkaitan kinerja guru  penjasorkes  hasil survai awal 

pada tabel 1 di atas  bahwa dari 15 guru 12 guru menyatakan baik, 
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prosentasenya menunjuk pada hasil 80 % baik. Sedangkan kedudukan mata 

pelajaran penjasorkes  di SD, dari 15 responden seluruhnya menyatakan mata 

pelajaran penjasorkes juga penting.  Untuk pertanyaan tingkat profesionalisme 

guru  penjasorkes  terungkap 14 responden dari 15  mengemukakan  bahwa  

guru penjasorkes memiliki sikap profesionalitas yang baik karena persentase 

hasil menunjuk  93,4%.   Dari  hasil  survei  awal  tersebut  jelas  ada 

perbedaan antara asumsi  yang ada di lapangan dengan hasil  survei awal. 

Sehubungan hal  itulah,  perlu adanya penelitian  untuk melakukan 

pembuktian. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penelitian ini akan mengungkap tentang : “ Persepsi Guru Non Penjasorkes  

terhadap Kinerja Guru Penjasorkes Sekolah Dasar Dabin II Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang “. 

Adapun alasan yang melatar belakangi dipilihnya judul penilitian tersebut di 

atas adalah sebagai berikut : 

1. Guru non Penjasorkes sebagai salah satu komponen peningkatan mutu 

pendidikan belum memahami tentang tugas dan kompetensi guru 

Penjasorkes dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Kondisi yang 

demikian tentu mengkhawatirkan dalam mencapai tujuan pendidikan. 

2. Sekolah Dasar pada  Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang  

merupakan sekolah-sekolah yang sudah memiliki guru penjasorkes. 

3. Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang  adalah wilayah yang 

berdekatan dengan tempat peneliti sehingga dalam pelaksanaan penelititan 
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ini akan effektif dan efisien. 

 
1.2.   Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terhadap judul pada 

penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan terhadap beberapa istilah 

yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dalam penelitian ini, istilah yang 

perlu mendapatkan penegasan adalah sebagai berikut : 

1.2.1.   Persepsi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995 : 

675) yang dimaksud dengan persepsi adalah tanggapan atau 

penerimaan  langsung dari suatau serapan atau proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut difinisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pandangan 

atau tanggapan terhadap sesuatu yang diamati, dialami, dirasakan 

berdasarkan indrawi terbuka dan dinamis. Persepsi seseorang 

terhadap suatu hal merupakan pencerminan pemahaman seseorang 

tentang hal tersebut. 

Dalam penelitian ini persepsi dimaksudkan sebagai 

tanggapan guru non penjasorkes terhadap kinerja Guru Penjasorkes 

Sekolah Dasar Dabin II Kecamatan Gajahmungkur  Kota Semarang  

1.2.2.  Guru Non Penjasorkes Sekolah Dasar 

  Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal disebutkan Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
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mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. Dalam penelitian ini, guru non perjasokes 

adalah guru yang mempunyai tugas utama  mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

bukan pada bidang atau mata pelajaran penjasorkes pada sekolah 

dasar. Yang termasuk guru non Penjasorkes pada sekolah dasar 

adalah Guru Pendidikan Agama, Guru Kelas, Guru Bahasa Inggris 

ataupun guru mata pelajaran lain yang bukan mata pelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.   

1.2.3.   Kinerja Guru Penjasorkes 

Kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartiakn 

sebagai prestasi yang diperlihatkan dalam kemampuan kerja, sesuatu 

yang diharapkan. (Depdikbud, 1995 : 509). Pendapat lain 

menyatakan bahwa kinerja seseorang merupakan kombinasi dari 

kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil 

kerjanya ( Hamzah Uno , 2008 : 223) 

Dari pendapat di atas, peneliti menegaskan bahwa kinerja 

dalam penelitian ini merupakan hasil kerja yang memiliki ukuran 

atau prasyarat tertentu dan mencakup dimensi yang cukup luas dalam 

arti bahwa penilaian tetap mempertimbangkan berbagai situasi dan 

kondisi yang mempengaruhi hasil kerja tersebut..  
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Guru Penjasorkes adalah guru yang mengampu mata 

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Dalam 

penelitian ini yang dimaksudkan adalah guru penjasorkes yang 

bertugas di satuan pendidikan sekolah dasar.  

Dengan demikian yang dimaksud dengan kinerja guru 

penjasorkes adalah kemampuan kerja atau prestasi kerja dari guru 

mata pelajaran penjasorkes. Sehubungan dengan kemampuan atau 

hasil kerja dalam peneltian ini menunjuk pada empat kompetensi 

yang dimiliki yaitu kompetensi pribadi, pedagogik, profesional, dan 

kompetensi sosial. 

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Permasalahan merupakan suatu kesenjangan yang ditemukan antara 

kondisi ideal sebenarnya  yang menjadi harapan dengan kondisi yang terjadi di 

lapangan.  Perumusan  masalah  suatu  penelitian  mutlak harus dilakukan oleh 

peneliti, hal ini  

terkait bahwa pemilihan masalah merupakan kegiatan langkah awal dari suatu 

kegiatan penelitian. Perumusan masalah dalam suatu penelitian dilakukan 

dengan harapan agar dalam melakukan penelitian, permasalahan yang akan 

diteliti tidak terlalu bias atau menyimpang dari pokok pikiran utama. 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagaiberikut : ” 

Bagaimanakah Persepsi Guru non Penjasorkes terhadap kinerja Guru 
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Penjasorkes Sekolah Dasar Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang ?”. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

Untuk  mengetahui  Persepsi Guru non Penjasorkes terhadap kinerja Guru 

Penjasorkes Sekolah Dasar Dabin II Kecamatan Gajahmungkur  Kota 

Semarang berkaitan .  

 
 
1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua macam,  yaitu  

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat  yang  dimaksudkan  adalah 

sebagai berikut : 

1.5.1. Manfaat  Teoritis : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah teoritis 

berkaitan dengan kemampuan profesional bagi seorang guru 

penjasorkes maupun guru lainnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

yang sejenis pada yang akan datang. 

 

1.5.1. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Sekolah 
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1 ). Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

sekolah  khususnya Guru Non Penjasorkes untuk dapat 

memahami tentang kinerja, kompetensi, dan tugas pokok serta 

fungsi Guru Penjasorkes. 

2 ).Hasil penelitian ini dimasudkan pula sebagai  masukan bagi guru 

Penjasorkes agar lebih meningkatkan kinerja, kemapuan teoritis 

dan praktik terhadap tugas serta peningkatan kemampuan 

profisionalismenya. 

b. Bagi Pemerintah 

Sebagai balikan khususnya bagi UPTD Pendidikan Kecamatan 

Gajahmungkur dalam melakukan pembinaan profesional bagi guru 

penjasorkes pada khususnya maupun guru non penjasorkes pada 

umumnya, dalam rangka peningkatan kualitas profesionalitasnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1. Teori tentang Persepsi 

Persepsi diartikan tanggapan atau penerimaan  langsung dari suatau 

serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca 

inderanya  (Depdikbud, 1995 : 675).  Selain pengertian di atas ada beberapa 

ahli yang memberikan definisi berkaitan dengan persepsi. John R. wIenburg 

dan William W. Wilmot menyatakan persepsi adalah cara memberi makna, 

sedangkan Rudolph F. Verderber, persepsi adalah menafsirkan informasi 

inderawi. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa persepsi merupakan  proses mental  seseorang yang bersifat responsif 

untuk menanggapi rangsangan dari luar yang menggunakan penginderaan. 

Atau dengan kalimat lain persepsi adalah suatu tanggapan seseorang berupa 

penilaian atau evaluasi terhadap orang lain.  Dengan persepsi dapat 

membantu seseorang untuk menemukan dirinya melalui proses 

perbandingan sosial, seperti perbandingan kemampuan, prestasi sikap, 

pendapat, nilai, dan kegagalan. 

Persepsi merupakan salah satu variabel psikologis yang dimiliki oleh 

sesorang  hal mana akan mempengaruhi terhadap komunikasi suatu 

organisasi atau personality.  Persepsi seseorang akan dipengaruhi oleh 

proses kognitif orang yang bersangkutan. Oleh Hamzah B Uno (2008:56) 
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ada tiga unsur utama proses kognitif yang mempengaruhi terhadap persepsi 

seseorang, proses yang dimaksudkan adalah proses kognisi, proses belajar, 

dan proses pemecahan persoalan atau proses pemilihan perilaku. Secara 

diagramatik digambarkan sebagai berikut : 

       Ransangan 
                                                                                                                 Lingkungan 
 

          Persepsi                                                                                         organisasi manusia 

 

Proses Belajar(proses  
menghubungkan pengalaman  
masa lampau dengan kenyataan 
yang dialami sesorang 

 

  
     Kemungkinan tindakan 

   Yang diambil                                                                                  Balikan atau konskuensi 
                                                                                              Tindakan 
 
 
 
Pemilihan                                                                                                                           
tindakan 
 

 

                        Perilaku   

 

Gambar 1 : Diagram Proses perilaku  

                  ( Hamzah B Uno,2008:58) 

 

Dari diagram di atas terlihat bahwa terdapat hubungan langsung 

antara ketiga proses kognitif itu, dengan ransangan dari luar dan perilaku 

seseorang. Terlihat pula bahwa proses kognisi dimulai dengan persepsi 

seseorang terhadap rangsangan yang  datang adri luar. Apa yang diterima 
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olehnya memperoleh arti melalui  proses belajar, yaitu membandingkan 

pengalaman masa lampau dengan apa yang sedang diamatinya. Melalui 

proses belajar ia membandingkan beberapa kemungkinan pilihan cara 

pemecahannya, untuk kemudian sampai kepada pilihan tertentu. Pilihan 

tertentu itulah yang nantinya akan tercermin dalam perilakunya, yang 

nampak nyata dalam tindakannya.  

Persepsi mempengaruhi indra kita kita lewat umpan balik yang 

berharga (kesadaran) mengenai perasaan, pemikiran, dan perilaku kita 

sendiri. Dari perjumpaan tersebut lahir suatu kesadaran tertentu, yaitu bahwa 

perasaan kita ternyata tidak jauh berbeda dengan perasaan orang lain. Ini 

adalah pengukuhan positif yang membantu diri seseorang merasa biasa-biasa 

atau normal-normal saja hidup di lingkungan multikultural .  

Persepsi sosial seseorang sangat tergantung dari pengalaman, seleksi, 

dan evaluasi seseorang. Persepsi tersebut muncul karena setiap penilaian dan 

seleksi seseorang terhadap orang lain diukur berdasarkan standar budaya 

sendiri. Sedangkan budaya asing yang dicurigai berpengaruh negatif dan 

sering ditentukan sebagai upaya merusak budaya sendiri. Persepsi 

membantu seseorang menemukan dirinya melalui proses perbandingan 

sosial, seperti perbandingan kemampuan, prestasi, sikap, pendapat, nilai, dan 

kegagalan kita dengan orang lain. Setiap individu secara natural mempunyai 

persepsi yang berbeda sehubungan dengan kepribadiannya. Dalam konteks 

itu, fokus kajian persepsi merupakan asumsi komunikasi oleh seseorang. 
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Dari uraian di atas jelaslah bahwa persepsi, proses belajar, dan 

pemecahan persolan merupakan dasar perilaku seseorang. Menyambung 

pada penelitian ini, persepsi guru non penjasorkes  yang negatif pada guru 

mata pelajaran penjasorkes akan mempengaruhi komunikasi organisasi 

kelembagaan pendidikan pada suatu sekolah. Kita tahu,  walaupun persepsi 

lebih bersifat sangat pribadi  dan usaha sungguh – sungguh memahami 

persepsi orang merupakan bagian penting dalam pilihan tindakan dan 

perilaku pasti berbeda, namun  komunikasi timbal- balik sangat perlu untuk 

dapat sama – sama memahami. 

Untuk meminimalisir konflik dalam suatu organisasi, kiranya perlu 

adanya pemahaman tentang proses masukan suatu persepsi, selektivitas 

persepsi, proses penutupan, konteks, dan beberapa implikasinya.  Proses 

penerimaan rangsangan dari luar pada proses persepsi dipengaruhi beberapa 

faktor . Faktor dari luar yang pertama yaitu faktor lingkungan. Semua unsur 

dari lingkungan yang berupa faktor ekonomi, sosial, budaya, poliitik dapat 

mempengaruhi seseorang dalam menerima rangsangan, kedua adalah faktor 

konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dengan segala 

tindakannya. Atas dasar ini munculah konsepsi baik dan tidak baik atau 

negatif dan positif terhadap orang lain. 

Adapun faktor - faktor dari dalam meliputi pertama adalah faktor 

yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri, seseorang 

akan akan bertindak atau berperilaku atas keyakinan yang mereka miliki, 

kedua adalah faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan, yang 
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pokoknya berkaitan dengan dorongan dan tujuan seseorang untuk 

menafsirkan suatu rangsangan, dan kelima adalah pengalaman masa lampau 

yang seseorang lakukan atau alami. 

 

2.2.   Tinjauan tentang Kinerja 

Kinerja merupakan salah satu yang patut diperhatikan dalam 

rangka peningkatan produktivitas kerja suatu organisasi atau perusahaan 

dalam upaya peningkatan produknya agar mampu bertahan maupun dapat 

meningkatkan keunggulan ditengah pasar persaingan yang sangat kuat.  

Definisi tentang kinerja banyak sekali, di bawah ini disajikan difinisi 

kinerja menurut beberapa tokoh. 

Kinerja adalah prestasi yang diperlihatkan dalam kemampuan 

kerja, sesuatu yang diharapkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 

509)   

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha 

dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Sudiyarto, 1989 : 

123) 

Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu (Sardiman, 1987 :34) 
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Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari 

seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum 

keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban 

suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan 

negatif dari suatu kebijakan operasional (John Witmore dalam Coaching 

for Perfomance, 1997 : 104) 

Individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa 

karakteristik, diantaranya : (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki 

percaya diri, (c) berpengendalian diri, (d) kompetensi . 

Dari berbagai pendapat  di atas, penulis menegaskan bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang memiliki ukuran atau prasyarat 

tertentu dan mencakup dimensi yang cukup luas dalam arti bahwa 

penilaian tetap mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang 

mempengaruhi hasil kerja tersebut. Kinerja adalah unjuk kerja. Unjuk 

kerja yang terkait dengan tugas yang diemban dan merupakan tanggung 

jawab profesionalnya yang berorientasi pada prestasi serta memiliki 

beberapa kompetensi didalamnya guna mencapai tujuan yang yang telah 

ditentukan. 

Kinerja atau prestasi kerja sebagai pencapaian hasil kerja yang 

sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masing-masing 

organisasi atau lembaga, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan 
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sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, 

yaitu: 1) kemampuan mereka; 2) motivasi; 3) dukungan yang diterima; 4) 

keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan; dan 5) hubungan mereka 

dengan organisasi. Berdasarkaan pengertian di atas dapat diartikan bahwa 

kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja  

(kemampuan) individu maupun kelompok dalam suatu aktifitas tertentu 

yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh 

dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi . 

 

2.3. Tinjauan Guru dan Tanggung Jawabnya 

Sekolah Dasar merupakan sebuah lembaga pendidikan formal, 

tempat berlangsungnya suatu proses pembelajaran guna mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, tata 

karma pergaulan serta tata hubungan manusia dengan alam sekitarnya. 

Dengan demikian guru sebagai salah satu komponen dalam proses 

pembelajaran mempunyai tugas yang  luas  yaitu tugas profesional, tugas 

manusiawi, serta tugas kemasyarakatan. 

Guru sebagai slah satu tenaga kependidikan mempunyai peran 

sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan 

pendidikan, karena guru langsung bersinggungan dengan peserta didik. 

Peran guru untuk memberikan bimbingan yang muaranya akan 

menghasilkan tamatan yang diharapkan. Untuki itu kinerja guru harus selalu 

ditingkatkan. Sementara itu kinerja guru dapat ditingkatkan apabila yang 
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bersangkutan memahami mekanisme kerja, dan memahami harapan-harapan 

yang akan diraih sebagai bentuk pengakuan hasil kerjanya (performance) 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

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

peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menegah. Profesional yang dilakukan menjadi sumber 

penghasilan bagi kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi. 

Dalam kaitannya dengan tugas profesional ini, guru mempunyai 

peran cukup strategis.  Menurut Nana Sudjana ( 1989 : 15 ) dinyatakan 

bahwa yang merupakan tugas professional di bidang pendidikan mempunyai 

tiga tugas dan tanggung jawab, yaitu : 

a,  Guru sebagai pengajar 

b.  Guru sebagai pembimbing 

c.  Guru sebagai administrator 

Sebagai pengajar, guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

menyampaikan dan menanamkan ilmu pengetahuan, melatih kecakapan, dan 

keterampilan tertentu kepada siswa, yang semuanya terjadi pada saat 

interaksi antar guru dengan siswa di dalam proses pembelajaran.  

Sebagai konsekuensinya adalah guru harus dapat 

mengkoordinasikan, mengorganisasikan, dan mengatur lingkungan kelas 
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maupun mendesain pembelajaran dengan sebaik-baiknya, sehingga akan 

terjadi proses pembelajaran yang benar-benar bermakna dan berkualitas. 

Dengan demikian efektif tidaknya proses pembelajaran dalam suatu 

kelas guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, tergantung 

pada prifesional tidaknya seorang guru dalam mengelola proses 

pembelajaran, baik pada aspek  intelektual maupun  aspek keterampilan. 

Sebagai pembimbing, tugas dan tanggung jawab guru yang tidak 

boleh diabaikan adalah harus dapat bertindak sebagai pembimbing, yaitu 

guru sebagai orang yang dapat menunjukkan jalan, mampu menuntun anak 

didik sesuai dengan kaidah yang ada dengan mengarah pada perkembangan 

siswa secara utuh baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Peran sebagai  administrator, guru bertugas dan bertanggung jawab 

untuk mengatur dan mengelola kelas dan peserta didik sebaik-baiknya dari 

komponen yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, baik mengatur 

situasi dan kondisi, tujuan pembelajaran, pengaturan metode pembelajaran, 

sampai  perencanaan evaluasi pembelajaran. Kesemuanya itu diatur dan 

diorganisir sedemikian rupa sehingga akan terecapai efektifitas dan efisiensi 

guru dalam mengajar yang terumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Profesional dapat dikatakan sebagai  pencapaian mutu, perilaku yang 

merupakan ciri suatu profesi yang profesional;. Hal ini ditandai dengan 

adanya standar atas jaminan mutu seseorang dalam melakukan upaya 

profesional. 
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Untuk menjalankan suatau profesi, seorang guru dituntut untuk 

memiliki seperangkat prasyarat berupa kompetensi berpikir ilmiah menurut 

cabang ilmu yang dimilikinya dalam rangka mengamalkan dan 

melaksanakan ilmunya guna menanggulangi masalah-masalah di dalam 

tugasnya kemudian bertindak secara teknologis dengan watak kepribadian 

yang cocok. Guru profesional harus memiliki etos kerja tinggi dengan selalu 

membangun suasana ilmiah, interaksi sosial, interaksi personal serta 

menginternalisasi cara yang telah diperoleh. 

Agar guru benar-benar dapat menjalankan tugas sesuai dengan 

profesinya, maka mutlak bagi  mereka untuk memiliki wawasan 

kependidikan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. Wawasan 

kependidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh guru sering disebut 

dengan komptensi. Ada empat (4) tingkatan kompetensi yang harus dimiliki 

oleh tenaga guru. Hal tersebut dinyatakan oleh A. Piet Sahertian dan Ida 

Leida Sahertian dalam Hamzah B. Uno (2008 : 69), yaitu : 

a.  Kompetensi profesional, artinya guru harus memiliki pengetahuan yang  

luas dari subject matter ( bidang studi ) yang akan diajarkan serta 

penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritir mampu 

memilih metode dalam proses belajar mengajar. 

b.  Kompetensi personal, artinya sikap kepribadian yang mantap sehingga 

mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Dalam hal ini berarti 

memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan 

kepemimpinan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ki Hajar Dewantara, 
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yaitu ” Ing  Ngarso  Sung  Tulada, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri 

Handayani ”. 

c.   Kompetensi    Sosial,    artinya   guru   harus   menunjukkan   atau  

mampu berinteraksi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan 

sesama guru   dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. 

d.  Kompetensi  untuk melakukan  pembelajaran yang sebaik-baiknya yang 

berarti     mengutamakan nilai – nilai sosial dari nilai material. 

Sementara itu berkaitan dengan kompetensi, Nana Sudjana dalam 

Hamzah B. Uno (2007 : 67 – 68) membagi kompetensi guru menjadi tiga 

bagian, yaitu:  

1). Kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual, seperti 

penguasaan mata pelajaran, pengetahuan cara mengajar, pengetahuan 

tentang belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang 

bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi 

pembelajaran, pengetahuan tentang cara  menilai hasil belajar siswa. 

  2). Kompetensi bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap 

berbagai hak berkenaan dengan tugas dan profesinya. 

  3). Kompetensi perilaku/performance, artinya kemampuan guru dalam 

bernagai keterampilan seperti keterampilan mengajar, membimbing, 

menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, kemampuan menyusun 

perencanaan mengajar. 

 Dari pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi 

yang harus dimiliki seorang guru adalah menjadi empat kompetensi dasar, 
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yaitu : kompetensi personal, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

dan kompetensi sosial. 

  

2.4. Profil Guru Sekolah Dasar yang Diharapkan 

Guru merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan formal, 

kepadamya diserahkan tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah. Salah satu tugas pokok guru di sekolah adalah 

mendidik dan mengajar. Tugas mendidik berkaitan dengan pemberian 

bantuan atau pelayanan agar peserta didik semakin mampu mandiri, dan 

tugas mengajar berkaitan dengan subjek  matter ( mata pelajaran ) yang 

harus dikuasai oleh peserta didik. 

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang guru kelas 

maupun guru mata pelajaran harus menguasai materi ( bahan ajar ) yang 

menjadi tanggung jawabnya.  Soediyarto (1989 : 210) menyatakan bahwa 

peristiwa pembelajaran  akan  terjadi  dengan  baik,  bila  guru   memiliki   

produk  personal  sebagai  berikut : (1) Peristiwa belajar-mengajar yang 

mengaktifkan siswa, (2) Mencerminkan adanya penggunaan strategi belajar-

mengajar, dan (3) Proses belajar-mengajar dirancang dan dilaksanakan 

secara sistematik yang mencerminkan implementasi kompetensi profesional 

guru. 

Dalam kaitannya tersebut , seorang guru harus mampu merancang 

tujuan pembelajaran dan mengelola siswa sesuai karakteristiknya. 

Disamping sebagai perancang, guru harus mampu menjadi fasilitator dalam 
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proses pembelajaran. Secara keseluruhan, untuk  melaksanakan tugasnya  

guru harus (1) menjadi agen pembaharauan, (2) pemimpin pendidikan, (3) 

sebagai fasilitator pembelajaran, (4) bertanggung jawab tercapainya hasil 

belajar siswa, dan (5) bertanggung jawab secara professional untuk terus 

menerus meningkatkan kemampuannya. 

 

2.5. Profil Guru Penjasorkes Berdasarkan Kompetensi 

Secara profesional  guru harus memiliki kompetensi mengajar, oleh  

Raka Joni dalam Suharsimi Arikunto (1990: 239) ada 10 ( sepuluh ) 

kompetensi yang harus melekat pada seorang guru yang profesional. 

Pendekatan kompetensi ini memberi tekanan kepada perangkat kemampuan 

yang harus dimiliki seorang guru. Guru Penjasorkes seperti haknya guru 

umum atau guru non Penjasorkes juga dituntut memiliki seperangkat 

kompetensi. Kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki seorang guru 

Penjasorkes dalam berbuat dan bersikap yang merupakan kompetensi 

mengajar.  Kompetensi  tersebut  seperti  halnya  dikemukakan   oleh  

I.G.A.K. Wardani   (1993 : 20) yaitu meliputi kemampuan sebagai berikut :  

a.   Mengembangkan kepribadian 

b.   Menguasai landasan kependidikan 

c.   Menguasai  bahan pengajaran 

d.  Menyusun program pengajaran 

e.  Melaksanakan program pengajaran 

f.   Melaksanakan penilaian hasil dan proses belajar-mengajar 
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g.  Menyelenggarakan program bimbingan 

h.  Menyelenggarakan  dan mengelola administrasi pengajaran 

i.   Beriteraksi dengan teman sejawat dan masyarakat 

j. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan peningkatan      

pembelajaran atau mendukung tugasnya. 

Untuk mengungkap sepuluh kemampuan tersebut digunakan alat 

pengukur  yang disebut APKG. Dari alat inilah akan tercermin  tentang 

kinerja seorang guru, kemampuan teoritis dan praktis, serta sikap 

professional seorang guru. Berdasarakan keterangan tersebut, guru 

Penjasorkes sebagai bagian  guru  dan pekerjaan profesi kependidikan harus 

memiliki kemampuan atau kompetensi professional dalam melaksanakan 

tugas belajar-mengajar sesuai bidang yang dilaksanakan. 

 

2.6. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Penjasorkes di SD 

Salah satu indikator keberhasilan dari sekolah dipengaruhi oleh 

kinerja para guru atau tenaga kependidikan lainnya. Secara eksternal ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru dalam menjalankan tugas 

dan perannya. Faktor itu adalah manajemen sekolah, kondisi lingkungan 

kerja, gaya kepemimpinan kepala sekolah, kelengkapan sarana prasarana, 

pengalaman kerja, sikap guru terhadap profesinya, kompetensi guru, kondisi 

siswa dan sebagainya. 
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Kinerja guru merupakan bagian dari komponen pembelajaran yang 

memiliki posisi strategis dalam memberdayakan seluruh komponen yang 

tersedia. Sikap guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi hendaknya berperilaku 

yang selalu berorientasi pada tugas yang dilandasi dengan komunikasi yang 

penuh persahabatan, percaya diri, saling menghargai, menciptakan 

kehangatan hubungan antara guru. 

 Guru Penjasorkes sebagai bagian dari tenaga kependidikan di suatu 

sekolah tidak dapat begitu bebas dari beban tanggung jawab profesional 

untuk mencapai keberhasilan sekolah di mana sebagai tempat bekerja. Peran 

dan fungsi guru Penjasorkes di sekolah sama dengan guru kelas maupun 

guru yang mengampu mata pelajaran lainnya.  

Ada beberapa faktor secara internal yang mempengaruhi terhadap 

kinerja guru baik guru umum, guru mata pelajaran yang di dalamnya 

termasuk guru Penjasorkes.  Faktor – faktor tersebut  dipilah menjadi tiga 

hal : (1) faktor kemampuan , perangai, dan minat, (2) faktor daya tangkap 

terhadap penerimaan dan penjelasan peran serta tugasnya, dan (3) adalah 

faktor berkaitan dengan tingkat motivasi. Bila ketiga faktor tersebut tidak 

dimiliki  oleh guru, tidak mungkin dapat melaksanakan tugas sesuai tuntutan 

sepuluh kompetensi yang disebutkan di atas sebagai kemampuan 

profesional. 
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Guru Penjasorkes tidak berkemampuan dan tidak mempunyai minat 

untuk melaksanakan tugasnya dalam mengajar, mendidik, membimbing 

siswa akan menghasilkan kinerja yang rendah serta menunjukkan bahwa 

guru yang bersangkutan tidak profesional. Semakin jelas dalam penerimaan 

tugas yang dibebankan kepadanya sebagai guru Penjasorkes semakin tinggi 

pula hasil kinerja mereka.  Kekaburan peran  tugas , serta konflik internal 

dan eksternal pada personal guru sangat mempengaruhi secara langsung 

terahadap kinerjanya. 

Tingkat motivasi guru Penjasorkes yang sangat tinggi juga akan 

berpengaruh terhadap hasil kerja. Karena motivasi kerja merupakan 

penghubung antara pengetahuan tentang bidang tugasnya, kemampuan untuk 

melaksanakan tugas dan kinerja yang ditampilkannya. Dengan motivasi 

tinggi memungkinkan perilaku seseorang dibangkitkan, diarahkan, dan 

dipertahankan. Ketiga faktor yang diuraikan di atas bila tidak dimiliki atau 

melekat pada seorang guru ,baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, 

maka peran, kinerja dan hasilnya, serta profesionalisme mereka akan tidak 

mendapat simpatik dari teman sejawatnya dan akan mempengaruhi 

keberhasilan sekolah. Peristiwa seperti tersebut sebagai bagian dari salah 

satu komponen di sekolah akan tidak mempunyai penyokong dan daya 

dukung.  

Seorang guru tida bisa membatasi hanya berprofesi guru selama di 

sekolah, tetapi tidak dimasyarakat. Seorang guru kapan pun ia berada dan 

dimanapun ia berada, ia tetap adalah guru dan selalu dituntut melakukan hal-
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hal lain di luar sekolah  sebagai guru. Hal ini harus disadari oleh seorang 

guru 

Hal tersebut akan bisa dibatasi apabila seorang guru mempunyai 

pribadi seorang guru yang baik, menyadari betul bahwa ia adalah seorang 

guru dimana gerak-geriknya di masyarakat dibatasi oleh tugasnya sebagai 

guru. Maka sekali seseorang berprofesi sebagai seorang guru, maka 

selamanya identitas guru selalu akan menempel pada dirinya. 

Oleh karena itu sebagai seorang guru selalu dituntut bahwa 

dimanapun dan kapanpun ia adalah seorang guru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian, menghimpun data, 

mengadakan pengukuran, analisis, mensintesis, membandingkan, mencari 

hubungan, menafsirkan hal-hal yang bersifat teka-teki. Kegiatan pencarian ini 

biasanya didasarkan pada cara atau metode pencarian atau yang sering disebut 

dengan metode penelitian.  

 Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan 

penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis 

dan ideologis, dan pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Beberapa peneliti 

menyebutnya dengan tradisi penelitian atau research traditions (Nana Sujana, 

1986 :52).  Kualitas sebuah penelitian tergantung pada metode penelitian yang 

digunakan. Untuk dapat menetukan langkah dalam metode penelitian perlu 

mempertimbangkan metodologi dalam suatau penelitian Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat seorang ahli bidang penelitian yang mengatakan bahwa metode 

penelitian memberikan garis-garis yang cermat  dan  syarat - syarat  yang  benar  

untuk  menjaga  agar  pengetahuan  yang didapat  dari  suatu penelitian dapat 

mempunyai harga ilmiah setinggi-tingginya.  

Adapun urutan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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3.1. Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah  guru-guru 

non Penjasorkes  baik guru kelas maupun guru mata pelajaran selain guru 

penjasorkes  di Daerah Binaan (Dabin) II di  Kecamatan Gajahmungkur  

Kota Semarang. 

 
3.2. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi 

Arikunto,1997 : 15). Sedangkan menurut pendapat Nana Sudjana (1986 : 5) 

populasi adalah sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya. Sutrisno Hadi (1996 : 20) mengemukakan bahwa 

populasi adalah sebagai jumlah individu yang mempunyai sifat-sifat sama. 

Berdasarkan ketiga  pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa populasi  

adalah keseluruhan subyek penelitian.  

Pada penelitian ini yang menjadi  populasi adalah seluruh guru non 

Penjasorkes sekolah dasar baik Guru Kelas maupun Guru Mata Pelajaran 

selain Penjasorkes di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang 

berjumlah  311 orang guru. Adapun data tentang keadaan guru non 

penjasorkes sebagai populasi digambarkan pada tabel 3.2 di  bawah ini : 
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Tabel 3.2  
 Data Nama SD dan Jumlah Guru  sebagai populasi penelitian. 

 

No Babin Gugus Nama Sekolah Keterang

an 

Jml Guru

1 Dabin I 01 1. SDN Petompon I SD Inti 10 

   2. SDN Petompon III SD Imbas 10 

   3. SDN Petompon V SD Imbas  9 

   4. SDN Petompon VI SD Imbas 12 

   5. SDN Petompon VII SD Imbas 10 

   6. SDN Al Huda SD Imbas  10 

   7. SD Maranatha SD Imbas 10 

   8. SDN Petompon II SD Imbas 10 

2 Dabin II 01 1. SD Bendan Ngisor I SD Inti  10 

   2. SD Bendan Ngisor II SD Imbas  13 

   3. SD Sampangan I SD Imbas  10 

   4. SD Sampangan II SD Imbas 9 

   5. SD Sampangan III SD Imbas  10 

   6. SD Sampangan IV SD Imbas 11 

   7. SD Gajahmungkur 5 SD Imbas  10 

   8. SD Al madina SD Imbas  12 

3 Dabin III 01 1. SD Bendungan 01 SD Inti 10 

   2. SD Bendungan 02 SD Imbas 9 

   3. SD Lempongsari I SD Imbas 10 

   4. SD Lempongsari II SD Imbas  9 

   5. SD Gajahmungkur 1 SD Imbas 10 

   6. SD Gajahmungkur 2 SD Imbas 9 

   7. SD Gajahmungkur 3 SD Imbas 10 

4 Dabin IV 01 1. SD Karangrejo I SD Inti 10 

   2. SD Karangrejo II SD Imbas 10 

   3. SD Kemala Bayangkari SD Imbas 10 
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   4. SD Kartika SD Imbas 9 

   5. SD Don Bosco SD Inti  15 

   6. SD Gajahmungkur 4 SD Imbas 15 

   7. SD Karangrejo III SD Imbas  9 

 Jumlah 4 30      311 

      Sumber Data : Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur, Maret 

2009   

   

3.3. Sampel dan Teknik Sampling 

       3.3.1.  Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti                

(Suharsimi Arikunto, 1996 : 102). Lebih lanjut Suharsimi Arikunto 

(1996 : 119) menyatakan ada beberapa keuntungan jika peneliti 

menggunakan sampel dalam suatu penelitian, yaitu : 

a. Subjek lebih sedikit dibanding penelitian populasi, sehingga 

memudahkan dalam pengolahan data.    

b. Dengan penelitian sampel, maka akan lebih efisien tenaga, waktu, 

dan biaya. 

c. Dapat memperkecil kesalahan pengumpulan data hasil. penelitian  

Dengan demikian dapat disimpulkan untuk menghindari 

terjadinya banyak kesalahan serta pertimbangan efektifitas dan 

efisiensi, maka peneliti perlu menggunakan sampel dalam penelitian. 

Adapun sampel objek dalam penelitian ini adalah guru – guru non 

penajsorkes, artinya guru yang tidak mengampu mata pelajaran  

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan . Guru non penjasokes 
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dalam penelitian ini yaitu guru kelas maupun guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  Hal ini karena pada  umumnya  dan dari 

delapan belas SD yang dijadikan populasi sebagian besar mempunyai 

dari guru kelas dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan 

lainnya merupakan guru tidak tetap. 

 
3.3.2 . Teknik Sampling 

 
Agar benar-benar diperoleh sampel yang benar-benar berfungsi  

dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnyan atau 

sampel benar-benar presentatif, maka dalam penelitian ini diperlukan 

teknik pengambilan sampel. Ada empat teknik pengambilan sampel, 

yaitu Random Sampling, Strata Sampling, Area Sampling, Quota 

samplig  dan Proporsi Sampling. Dalam penelitian ini mengingat 

wilayah  dalam populasi sangat luas dan tersebar di  30 Sekolah Dasar 

tersebar di 4 Daerah  Binaan  (Dabin), dengan jumlah guru seluruhnya 

adalah 311 orang guru.  

Dalam penentuan  sampel agar lebih representatif, maka 

penentuan sampel pertama kali yang dilakukan  oleh peneliti adalah 

secara  area sampling  atau  wilayah sampling  yaitu  menentukan 

wilayah atau daerah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih 

Daerah  Binaan  (Dabin)  II  Kecamatan Gajahmungkur  dijadikan 

sebagai wilayah  sampel dan ukuran sampel mmenggunakan teknik 

total sampling sebagai penentuan ukuran sampel. 
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 3.3.3 . Ukuran Sampel 

Daerah Binaan (Dabin) II merupakan bagian dari empat (Dabin 

) yang akan dijadikan lokasi penelitian. Dabin II Kecamatan 

Gajahmungkur terdiri dari  8 Sekolah Dasar  dengan jumlah guru 

sebanyak 86 orang guru meliputi  : 48 guru kelas dan 8 guru mata 

pelajaran PAI  atau guru non Penjasorkes, dan 8 orang guru 

penjasorkes, 8 guru Bahasa Inggris bersatus guru wiyata bhakti. 

Sebagai sampel penelitian ini adalah semua guru kelas dan guru mata 

pelajaran PAI di sekolah dasar Dabin II Kecamatan Gajahmungkur 

Kota Semarang.  

Teknik penentuan ukuran sampel peneliti menggunakan teknik 

“Total Sampling”, untuk guru kelas dan guru PAI yang berjumlah 56 

digunakan sampel . Artinya seluruh guru kelas dan guru Mapel PAI 

yang berjumlah 56 tersebut dijadikan sampel penelitian semuanya. 

Sebagai gambaran tentang sampel dalam penelitian ini, berikut 

disajikan berkaitan dengan data tentang sampel penelitian. 

Tabel 3.3 
Data  Sampel Penelitian ( Guru Kelas dan Guru PAI ) 

 

No Babin Gugus Nama Sekolah 
Guru Non 
Penjasorkes 
( GK + PAI ) 

1 II 01 1. SD Bendan Ngisor I 7 

   2. SD Bendangisor 2 7 

   3. SD Sampangan 1 7 

   4. SD Sampangan 2 7 

   5. SD Sampangan 3 7 
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   6. SD Sampangan 4 7 

   7. SD Gajahmungkur 5 7 

   8. SD Al Madina 7 

Jumlah       8 SD 56 

    Sumber Data : Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur  Maret 
2009   

 

3.4. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana 

hasil penelitian dideskripsikan berdasarkan data – data yang dikumpulkan 

kemudian ditranfer menjadi data yang berujud angka – angka. 

Penelitian kuantitatif banyak dituntut dengan menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta 

penampilan dari hasilnya. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan 

penelitian akan lebih baik apabila juga disertai dengan tabel, grafik, bagan 

gambar, atau tampilan lainnya (Suharsimi Arikunto 1998 : 11) 

 
3.5. Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.5.1. Waktu Penelitian 

Mengingat terbatasnya waktu yang digunakan untuk 

penelitian ini, maka peneliti mengalokasikan waktu untuk melakukan 

penelitian sampai dengan penyusunan pelaporan sekitar enam ( 6 ) 

bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan Desember 2009. Berikut 

waktu yang digunakan oleh peneliti, telah disusun dalam jadwal  

penelitian . 
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                      Tabel 3.4 
                     Jadwal Kegiatan Penelitian 

N0 Kegiatan Bulan 

Mei Juni Juli Agst Sept Okt 

1 Penyusunan 
Rancangan Penelitian X      

2 Seminar Rancangan 
Penelitian X X     

3 Pembuatan Instrumen 
Penelitian  X     

4 Mengurus Perijinan  X     

5 Percobaan Instrumen 
dan Revisi  X X    

6 Pengumpulan Data 
Penelitian   X X   

7 Pengolahan Data 
Penelitian    X X  

8 Penyusunan Laporan 
Penelitian  X X X X X 

 
 

3.5.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi  yang akan dijadikan tempat penelitian, adalah sekolah dasar 

yang berada pada  Daerah Binaan ( Dabin )  II  Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang.  

 

3.6. Teknik Pengumpulan  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang akan digunakan sebagai 

alat pengumpulan data.  Dalam memperoleh data yang diinginkan dapat 

dilakukan dengan cara : 

a.   Teknik Studi Dokumentasi  
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Yaitu cara untuk memperoleh data dari suatu penelitian, mengenai hal-

hal atau variabel dari dokumentasi yang ada (Suharsimi Arikun to,1996 : 

234 ).  

b.   Teknik angket atau Quesioner 

Yaitu suatu alat atau instrument yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

(Suharsimi Arikunto, 1996 : 139). Menurut macamnya angket dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu angket langsung dan tidak langsung. 

Sedangkan bila dibedakan menurut cara menjawabnya angket juga 

dibedakan menjadi dua yaitu angket tertutup dan angket terbuka.  

Pada Penelitian ini  peneliti dalam mengumpulkan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk 

mengungkap tentang persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes sekolah dasar Dabin II  Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang. Sedangkan dokumentasi merupakan potret kegiatan guru non 

penjasorkes dan guru penjasorkes Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang.  

Angket yang digunakan merupakan  angket langsung tertutup, 

dengan jawaban langsung berbentuk pilihan ganda dengan 3 (tiga) pilihan 

yang akan digunakan mengungkap persepsi guru non Penjasorkes terhadap 

guru Penjasorkes.  Hal ini didasarkan atas pertimbangan : 

1).  Memberi kemudahan untuk menjawab. 

2).  Tidak banyak dalam penggunaan waktu pengisian. 
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3).  Bagi peneliti lebih mudah dalam mengalisa dan mengolah hasil 

instrument,  karena sebelumnya peneliti sudah menyiapkan skor 

jawabannya. 

Adapun penskoran pada angket adalah : 

( a ) Jawaban A skornya 3 

( b ) Jawaban B skornya 2 

( c ) Jawaban C skornya 1 

 

3.7. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengungkap 

“Persepsi Guru Non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes 

Sekolah Dasar pada Dabin II  Kecamatan Gajahmungkur “  terdiri dari 33 

item pernyataan dan merupakan Instrumen Penelitian Payung yang 

disusun oleh Jurusan PJKR UNNES Tahun 2009 

Instrumen sebelum digunakan diuji terlebih dulu validitas dan 

reliabilitasnya. Validitas adalah  suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kesahihan suatu instrument (Suharsimi Arikunto , 1993 : 190). 

Instrumen dinyatakan sahih bila  mempunyai validitas tinggi atau bila 

dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini untuk 

mengukur validitas  digunakan rumus korelasi product moment. Rumus 

product momen yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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                            NΣXY -  (ΣX ) (ΣY) 

                  r xy        =       

                         √ {( NΣX2)  - (Σ X )2 }  { ( NΣX2)  - (Σ X )2 } 

 
dalam mana  : 

    r xy =  koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua   

variabel yang dikorelasikan. 

                N        =    Jumlah responden penelitian 

                ΣX      =    Jumlah skor X ( item ) 

                ΣY      =    Jumlah skor Y ( total ).  

                                 ( Suharsimi Arikunto, 1997 : 69 ) 

 

Kriteria :  Apabila r xy  > r tabel   maka intrumen/angket dinyatakan valid. 

Untuk mengiterpretasikan hasil penghitungan validitas maka hasil   

rhitung dikonsultasikan dengan r tabel  dengan  N = 56  menggunakan  

derajat  kepercayaan   5 %  yaitu  r tabel = 0,176 Jika hasil dari 

interpretasi  r xy   >   r tabel   maka instrumen penelitian dinyatakan 

valid dan sebaliknya jika   r xy   <   r tabel    maka instrumen yang 

dipakai dinyatakan tidak valid. 

 

Sedangkan untuk mengukur reliabiltas sebagai alat untuk 

menentukan keajegan atau ketetapan  dari instrument pada suatu 

penelitian. Untuk menguji reliabilitas instrumen sebagai alat ukur pada 
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pengumpulan data dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  rumus 

koefisien “ Alpha Cronbach “, yaitu : 

                           k                             Σ Si 
2 

 
   r 11         

=  
                                                    1  -     

 

                
( k – 1 )  

                
Si 

2 

 
 
 
dalam mana : 

              r11                 =   reliabilitas yang dicari 

                k          =   mean kuadrat antara subyek 

                Σ Si 
2    

=   mean kuadrat kesalahan  

    Si 
2           

=    varians total   ( Suharsimi Arikunto, 1997 : 98 ) 

 

   Kriteria :   Apabila r 11  > r tabel   maka intrumen/angket dinyatakan 

reliabel. 

Adapun teknik interpretasinya yaitu  r 11   dikonsultasikan 

dengan   r tabel  dengan  derajat kepercayaan  5  % yaitu  r tabel  = 

0,602   , jika  r 11  > r tabel   maka instrumen/angket dinyatakan 

reliabel dan demikian pula sebaliknya  jika  r 11  <  r tabel   maka 

instrumen dinyatakan tidak reliabel. 

 

3.8. Teknik Uji Instrumen 

Uji dan analisis instrumen merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam penelitian kuantitatif, karena didalamnya terdapat upaya pemahaman 

dan penelaahan tentang objek penelitian. Analisis instrumen dalam 

penelitian kuantitatif terdiri dari dua alur kegiatan yang terjadi bersamaan 
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yaitu : Validitas dan Reabilitas. Ditambahkan lagi, instrumen yang baik 

harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. (Suharsimi 

Arikunto, 1997 : 69) 

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner pada penelitian ini 

menggunakan teknik  “ applied tru out”,  yaitu uji  coba  alat  ukur sekaligus  

sebagai alat pengumpul data.  Dalam   penelitian  ini,  uji  coba  validitas  

dan  reliabilitas  dengan teknik  : “ applied try out “dengan mengambil 32 

responden dari 56 sampel untuk uji validitas dan reliabilitas. Validitas dan 

Reabilitas 

Dalam pengukuran suatu variabel, membutuhkan hasil yang benar-

benar mencerminkan tentang variabel yang diukur, sehingga obyektivitasnya 

dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka 

diperlukan uji validitas dan reliabilitas. 

3.8.1.  Validitas 

Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas  dilakukan untuk melihat 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukur (Suharsimi Arikunto 1997 : 69). Menggunakan rumus statistik 

Koefisien Korelasi Product Moment dari Pearson dengan formula sebagai 

berikut : 

xyr =  
( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑∑

∑∑∑
−−

−

2222 YYnXXn

YXXYn
 

Dimana : 
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xyr   : Koefisien korelasi 

n  : Jumlah subjek 

X  : Skor total X 

Y  : Skor total Y 

( )∑ 2X  : Kuadrat jumlah skor total X 

∑ 2X  : Jumlah kuadrat skor total X 

∑ 2Y   : Jumlah kuadrat skor total Y 

( )∑ 2Y  : Kuadrat jumlah skor total Y 

Dengan menggunakan rumus di atas, hasil uji validitas instrumen yang 

berupa angket atau kuesioner dengan 32 responden dengan derajat 

kepercayaan validitas 5 % (0,349) hasilnya dapat disimak pada tabel 

rekapitulasi di bawah ini. ( Tabel hasil perhitungan validitas terlampir ) 

Untuk  hasil secara keseluruhan  dari butir soal nomor 1 sampai 

dengan nomor 33 uji validitasnya seperti pada tabel rekapitulasi uji validitas 

di bawah ini. 

                                         Tabel  3.5 
                   REKAPITULASI PERHITUNGAN  
                        VALIDITAS INSTRUMEN 

No.Item r xy r tabel Validitas Keterangan 

1 0,440 0,349 Valid Dapat digunakan 

2 0,642 Valid Dapat digunakan 

3 0,518 Valid Dapat digunakan 

4 0,518 Valid Dapat digunakan 

5 0,519 Valid Dapat digunakan 
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6 0,500 Valid Dapat digunakan 

7 0,626 Valid Dapat digunakan 

8 0,518 Valid Dapat digunakan 

9 0,464 Valid Dapat digunakan 

10 0,406 Valid Dapat digunakan 

11 0,671 Valid Dapat digunakan 

12 0,575 Valid Dapat digunakan 

13 0,548 Valid Dapat digunakan 

14 0,504 Valid Dapat digunakan 

15 0,681 Valid Dapat digunakan 

16 0,636 Valid Dapat digunakan 

17 0,584 0,349 Valid Dapat digunakan 

18 0,427 Valid Dapat digunakan 

19 0,537 Valid Dapat digunakan 

20 0,556 Valid Dapat digunakan 

21 0,379 Valid Dapat digunakan 

22 0,510 Valid Dapat digunakan 

23 0,409 Valid Dapat digunakan 

24 0,572 Valid Dapat digunakan 

25 0,370 Valid Dapat digunakan 

26 0,511 Valid Dapat digunakan 

27 0,366 Valid Dapat digunakan 
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28 0,452 Valid Dapat digunakan 

29 0,501 Valid Dapat digunakan 

30 0,569 Valid Dapat digunakan 

31 0,400 Valid Dapat digunakan 

32 0,402 Valid Dapat digunakan 

33 0,639 Valid Dapat digunakan 

 

Keterangan  :  

Jumlah Item 33 

Jumlah Respon den 32 

Derajat kepercayaan 5 % 

 

3.8.2 Reliabilitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (1997 : 98) reliabilitas adalah indeks 

yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Hasil 

pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh 

hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek 

memang belum berubah. Formula statistik yang dapat digunakan untuk 

menguji reliabilitas adalah Alpha, yaitu :  

 

 

Dimana 
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  :  Reliabilitas instrumen 

K  :  Banyak butir pertanyaan / banyak soal 

  :  Jumlah varians butir 

  :  Varians total 

( Suharsimi arikunto, 2002:171 ) 

Dari rumus di atas hasil perhitungan dengan teknik belah dua r hitung = 

0,904 Sedangkan ( r tabel) dengan N = 32 dan derajat koefisien 5 % 

adalah 0,349.  Karena  r hitung  >  ( r tabel), maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian dinyatakan  reliabel. 

 

3.9. Teknik Analisa Data    

Setelah data terkumpul dari hasil penyebaran angket kepada subjek 

penelitian, perlu segera diolah guna melakukan pembahasan. Dalam 

penelitian ini analisis atau pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

sistem analisis diskriptif kuantitatif, yang dinyatakan dalam besaran 

prosentase.  

Angket yang telah disebarkan untuk mengungkap persepsi guru non 

Penjasorkes terhadap kinerja Guru Penjasorkes Sekolah Dasar pada Daerah 

Binaan (Dabin) II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang berkaitan 

dengan kompetensi personal, pedagogik, profesional, dan kompetensi sosial 
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kemudian dianalisis. Langkah – langkah analisis deskriptif yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a.    Menentukan skor maksimal dan minimal instrumen.  

Skor  maksimal  tiap butir kuesioner adalah 3 dan skor minimal yaitu 1. 

Dengan demikian skor maksimal seluruh kuesioner adalah 99 dan skor 

minimalnya adalah 33.                 

b.   Memberikan penskoran kuesioner dan memasukkan pada tabel 

perhitungan. 

c.    Menghitung validitas dan reliabilitas butir kuesioner.               

d.   Menentukan jumlah kriteria / kategori. 

    Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yang menyangkut tentang     

persepsi guru non Penjasorkes tentang kinerja guru Penjasorkes 

dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pilihan yaitu :  A (Ya), B (Tidak), dan 

C ( Tidak  Tahu). Dari 3 option untuk pengolahan data peneliti 

menggunakan  penskoran yaitu : 

    Jawaban  A  =  diberi skor 3 

    Jawaban  B  =  diberi skor 2 

    Jawaban C   =  diberi skor 1  

e.    Menganalisis data  

f.  Menganalisis menurut kategorinya, kemudian diadakan pembahasan hasil 

penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif. 

Dari hasil perhitungan dalam rumus akan dihasilkan angka dalam bentuk 

prosentase. 
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     Adapun rumus untuk analisis deskriptif prosentase (DP) adalah: 

 

 

Keterangan :  

DP : skor yang diharapkan 

N   : jumlah skor maksimum 

n    : jumlah skor yang diperoleh 

(Sutrisno Hadi, 1995 : 164) 

Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga 

digunakan analisis deskriptif prosentase. Hasil analisis dipresentasikan dengan 

tabel kriteria deskriptif prosentase. Kemudian digunakan kalimat yang bersifat 

kualitatif. 

Langkah-langkah perhitungan atau anlisis deskriptif prosentase tiap unsur adalah 

sebagai berikut : 

1. Menetapkan krtiteria range yaitu data maksimal dikurangi data minimal. 

2. Menetapkan skor data maksimal. 

3. Menetapkan skor data minimal. 

4. Menetapkan range skor data maksimal dikurangi skor data minimal.   

5. Menentukan kelas interval, yaitu range dibagi banyak kelas. 

6. Menetapkan interval skor dan prosentase. 
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Tabel 3.6 

Tabel Kriteria Deskriptif Prosentase 

INTERVAL KETERANGAN 

77,78 %  -  100,00 % Baik 

55,56 %  -    77,78 % Kurang Baik 

33,33 %  -    55,56 % Tidak Baik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian persepsi non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes 

sekolah dasar pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur, dengan sampel subjek 

sejumlah86 guru sekolah dasar. Serta dengan pengumpulan data menggunakan 

metode angket dan dokumentasi. Berdasarkan angket penelitian yang dibagikan 

kepada responden didapat hasil sebagai berikut : 

Tabel  4.7 
Gambaran Umum Persepsi Guru Non Penjasorkes 

 Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 

No Kategori 

Interval 

Kepercayaan 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Baik 77,78 %  -  100,00 % 80 80,16 

2 Kurang Baik 55,56 %  -    77,78 % 6 19,84 

3 Tidak Baik 33,33 %  -    55,56 % 0 0,00 

Jumlah 86 100 

  Sumber:  Data Kuesioner (Lampiran) 

Data hasil penelitian tentang persepsi guru mata pelajaran non penjasorkes 

terhadap kinerja guru penjasorkes sekolah dasar pada Dabin II Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang diatas dapat diubah menjadi data grafik yang 

ditunjukkan pada gambar grafik berikut : 
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Gambar 4.2 

Diagram Persepsi Guru Mata Pelajaran Non Penjasorkes 

 Terhadap Kinerja Guru Penjasorkes 
 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas, menunjukkan bahwa persepsi 

guru mata pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes sekolah 

dasar pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2009 

sebagian besar menunjukkan kriteria Baik terbukti dengan jumlah 86 guru, 

sebanyak 80 guru memenuhi kriteria baik yang berarti sebanyak 80,16 % dari 

seluruh guru yang ada menunjukkan kriteria baik. Dan sebanyak 6 guru 

memenuhi kriteria kurang baik yang berarti sebanyak 19,84 % dari keseluruhan 

guru SD pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang menunjukkan 

kriteria kurang baik. Sedangkan guru yang lain memenuhi kriteria tidak baik 

adalah tidak ada atau 0, yang berarti sebanyak 0,00 % dari seluruh guru berada 

pada kriteria yang tidak baik. Hal ini dikarenakan seluruh guru penjasorkes yang 

mengajar di sekolah dasar pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota 
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Semarang telah memiliki beberapa kompetensi dalam melaksanakan proses 

pembelajaran penjasorkes. 

Gambaran persepsi guru mata pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja 

guru penjasorkes di SD pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang 

Tahun 2009 dari masing-masing kompetensi dapat disajikan sebagai berikut : 

 

4.1.1. Kepribadian Sebagai Pendidik 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum persepsi guru mata 

pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SD pada Dabin II 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tentang kompetensi guru penjasorkes 

yang memiliki kepribadian sebagai pendidik mempunyai tingkat kriteria baik. 

Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada tabel berikut : 

                                               Tabel 4.8 
Gambaran Umum Persepsi Guru Mata Pelajaran Non Penjasorkes 

 Terhadap Kompetensi Kepribadian Guru Penjasorkes Sebagai Pendidik. 
 

No Kategori Interval Kepercayaan 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Baik 77,78 %  -  100,00 % 76 92,06 

2 Kurang Baik 55,56 %  -    77,78 % 8 6,35 

3 Tidak Baik 33,33 %  -    55,56 % 2 1,59 

Jumlah 86 100 

   Sumber: Data Kuesioner (Lampiran) 
 

Terlihat dari tabel diatas bahwa persepsi guru mata pelajaran non 

penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SD pada Dabin II Kecamatan 
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Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2008 sebagian besar menunjukkan kriteria 

baik, terbukti dengan jumlah 86 guru, sebanyak 76 guru memenuhi kriteria baik 

yang berarti sebanyak 92,06 % dari seluruh guru yang ada menunjukkan kriteria 

baik. Dan sebanyak 8 guru memenuhi kriteria skurang baik yang berarti sebanyak  

6,35 % dari keseluruhan guru SD pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang menunjukkan kriteria kurang baik. Sedangkan 2 guru yang lain 

memenuhi kriteria tidak baik yang berarti sebanyak 1,59 % dari seluruh guru 

berada pada kriteria yang tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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                                                 Gambar 4.2 
Diagram Persepsi Guru Mata Pelajaran Non Penjasorkes Terhadap  

Kompetensi Kepribadian Guru Penjasorkes Sebagai Pendidik 
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4.1.2. Kompetensi Paedagogik 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru mata 

pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SD pada Dabin II 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang  tentang kompetensi paedagogik guru 

penjasorkes mempunyai tingkat kriteria baik. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 
Gambaran Umum Persepsi Guru Mata Pelajaran Non Penjasorkes 

Terhadap Kompetensi Paedagogik Guru Penjasorkes. 
 

No Kategori 

Interval 

Kepercayaan 

Jumlah 

Sampel Persentase (%) 

1 Baik 77,78 %  -  100,00 % 63 73,02 

2 Kurang 55,56 %  -    77,78 % 20 24,60 

3 Tidak Baik 33,33 %  -    55,56 % 3 2,38 

Jumlah 86 100 

   Sumber: Data Kuesioner (Lampiran) 

Terlihat dari tabel diatas bahwa persepsi guru mata pelajaran non 

penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SD pada Dabin II Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2009 sebagian besar menunjukkan kriteria 

sedang, terbukti dengan jumlah 86guru, sebanyak 63 guru memenuhi kriteria baik 

yang berarti sebanyak 73,02 % dari seluruh guru yang ada menunjukkan kriteria 

sangat tinggi. Dan sebanyak 20 guru memenuhi kriteria sedang yang berarti 

sebanyak 24,60 % dari keseluruhan guru non Penjasorkes SD pada Dabin II 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang menunjukkan kriteria sedang. 
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Sedangkan 3 guru yang lain memenuhi kriteria rendah yang berarti sebanyak 2,38 

% dari seluruh guru berada pada kriteria yang tidak baik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.3 
Diagram Persepsi Guru Mata Pelajaran  Non  Penjasorkes  

Terhadap Kompetensi Paedagogik Guru Penjasorkes 
 

4.1.3. Kompetensi Profesional Sebagai Pendidik 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum persepsi guru mata 

pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SD  pada Dabin II 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tentang kompetensi profesional guru 

penjasorkes sebagai pendidik menunjukkan tingkat kriteria baik. Untuk lebih 

jelasnya diperlihatkan pada tabel berikut : 
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                                               Tabel  4.10 
Gambaran Umum Persepsi Guru Mata Pelajaran Non Penjasorkes 

  Terhadap Kompetensi Profesional Guru Penjasorkes Sebagai Pendidik. 
 

No Kategori Interval Kepercayaan 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Baik 77,78 %  -  100,00 % 67 69,05 

2 Kurang Baik 55,56 %  -    77,78 % 17 29,37 

3 Tidak Baik 33,33 %  -    55,56 % 2 1,59 

Jumlah 86 100 

   Sumber: Data Kuesioner (Lampiran) 

Terlihat dari tabel diatas bahwa persepsi guru mata pelajaran non 

penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes SD pada Dabin II Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2009 sebagian besar menunjukkan kriteria 

baik, terbukti dengan jumlah 86 guru, sebanyak 67 guru memenuhi kriteria baik 

yang berarti sebanyak 69,05 % dari seluruh guru yang ada menunjukkan kriteria 

baik. Dan sebanyak 17guru memenuhi kriteria kurang baik yang berarti sebanyak 

29,37 % dari keseluruhan guru non Penjasorkes SD pada Dabin II Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang menunjukkan kriteria kurang baik. Sedangkan 2 

guru yang lain memenuhi kriteria tidak baik yang berarti sebanyak 1,59 % dari 

seluruh guru berada pada kriteria yang tidak baik.  Untuk  lebih  jelasnya dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.4 
Diagram Persepsi Guru Mata Pelajaran Non Penjasorkes Terhadap  

Kompetensi Profesional Guru Penjasorkes Sebagai Pendidik  
 

4.1.4. Kompetensi Sosial Sebagai Pendidik 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum persepsi guru mata 

pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SD pada Dabin II 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tentang kompetensi sosial guru 

penjasorkes sebagai pendidik mempunyai tingkat kriteria baik. Untuk lebih 

jelasnya diperlihatkan pada tabel berikut. 
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Tabel  4.11 
Gambaran Umum Persepsi Guru Mata Pelajaran Non Penjasorkes  
Terhadap Kompetensi Sosial Guru Penjasorkes Sebagai Pendidik. 

 

No Kategori Interval Kepercayaan 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Baik 77,78 %  -  100,00 % 71 80,16 

2 Kurang Baik 55,56 %  -    77,78 % 14 19,05 

3 Tidak Baik 33,33 %  -    55,56 % 1 0,79 

Jumlah 86 100 

  Sumber: Data Kuesioner (Lampiran) 

 
Terlihat dari tabel diatas bahwa persepsi guru mata pelajaran non 

penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes SD pada Dabin II Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2009 sebagian besar menunjukkan kriteria 

sedang, terbukti dengan jumlah 126 guru, sebanyak 71 guru memenuhi kriteria 

baik yang berarti sebanyak 80,16 % dari seluruh guru yang ada menunjukkan 

kriteria baik. Dan sebanyak 14guru memenuhi kriteria kurang baik yang berarti 

sebanyak 19,05 % dari keseluruhan guru non Penjasorkes di SD pada Dabin II 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang menunjukkan kriteria kurang baik. 

Sedangkan 1 guru yang lain memenuhi kriteria tidak baik yang berarti sebanyak 

0,79 % dari seluruh guru berada pada kriteria yang tidak baik. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini 
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Gambar 4.5 
Diagram Persepsi Guru Mata Pelajaran Non Penjasorkes 

 Terhadap Kompetensi Sosial Guru Penjasorkes Sebagai Pendidik  
 

4.2. Pembahasan 

Persepsi merupakan suatu penafsiran suatu obyek, peristiwa, atau potensi 

individu yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan 

penafsiran itu. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu merupakan proses berwujud diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat reseptornya. Stimulus yang diteruskan ke pusat susunan saraf 

yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu mengalami 

persepsi. Guru mata pelajaran non penjasorkes yang memiliki persepsi positif 

terhadap guru penjasorkes akan mempengaruhi kinerja guru penjasorkes yang 

baik pula, akan tetapi apabila guru mata pelajaran non penjasorkes memiliki 

persepsi yang negatif maka hal ini akan mempengaruhi kinerja guru penjasorkes  

kearah yang buruk pula. Ini membuktikan bahwa persepsi guru mata pelajaran 

non penjasorkes terhadap guru penjasorkes sangat berpengaruh terhadap kinerja 
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guru dan kinerja guru tersebut akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses 

mengajar. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi guru mata pelajaran non 

penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SD  pada  Dabin II Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2009 menunjukkan kriteria baik sebanyak 

80,16 %, kriteria kurang baik sebanyak 19,84 %, kriteria tidak baik sebanyak 0 %. 

 Dapat diartikan bahwa guru non penjasorkes menilai guru penjasorkes telah 

memiliki beberapa kompetensi diantaranya kompetensi kepribadian sebagai 

pendidik, kompetensi paedagogik, kompetensi profesional sebagai pendidik, dan 

kompetensi sosial sebagai pendidik. Hal ini dapat dilihat dari persepsi yang 

menunjukkan kriteria baik. 

Persepsi guru mata pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes dilihat dari beberapa kompetensi, antara lain : 

1. Kepribadian sebagai pendidik 

 Kepribadian sebagai pendidik disini memiliki beberapa indikator 

diantaranya memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki kepribadian 

dewasa, memiliki kepribadian arif, memiliki kepribadian yang berwibawa, serta 

memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi guru mata pelajaran non 

penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes SD pada Dabin II Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang terhadap kepemilikan kepribadian sebagai 

pendidik menunjukkan kriteria baik sebanyak 92,06 %, kriteria kurang baik  

sebanyak 6,35 %, kriteria tidak baik sebanyak 1,59 %. 
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 Sebagian guru mata pelajaran non penjasorkes memandang bahwa guru 

penjasorkes telah memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, kepribadian yang 

dewasa, kepribadian yang arif, kepribadian yang berwibawa, dan akhlak yang 

mulia dan dapat menjadi teladan. Ditinjau dari kepribadian sebagai pendidik guru 

penjasorkes telah memiliki kepribadian yang baik, mereka telah mempunyai 

keterampilan mengendalikan kelas dalam hal ini mempunyai wibawa sehingga 

proses pembelajaran penjasorkes dapat berjalan secara lancar. 

 Persepsi guru mata pelajaran non penjasorkes terhadap kepribadian guru 

penjasorkes yang mantap, stabil, dan dewasa juga telah baik. Hal ini bisa dilihat 

dari keberhasilan guru penjasorkes dalam mengendalikan diri dan tidak suka 

ringan tangan serta mengambil keputusan dengan tepat dan mantap. Selain itu 

ditinjau dari kepribadian yang arif sebagian besar guru mata pelajaran non 

penjasorkes memberikan persepsi bahwa guru penjasorkes telah memilikinya. Hal 

ini bisa dilihat dari sikap bijaksana guru penjasorkes dalam menghadapai masalah. 

 Baiknya persepsi guru mata pelajaran non penjasorkes terhadap kepemilikan 

kepribadian sebagai pendidik  pada  guru  penjasorkes  SD pada Dabin II 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tentunya sangat berdampak positif 

pada kinerja guru dan keberhasilan proses pembelajaran penjasorkes. Baik 

buruknya persepsi guru mata pelajaran non penjasorkes terhadap guru penjasorkes 

dalam aspek kepribadian sebagai pendidik sangat tergantung pada keadaan guru 

itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan 

persepsi guru mata pelajaran non penjasorkes pada guru penjasorkes pada aspek 

kepribadian sebagai pendidik yang telah baik maka upaya yang dapat dilakukan 
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adalah menjaga dan mempertahankan kepribadian sebagai pendidik sebagai upaya 

untuk menjaga kualitas proses pembelajaran penjasorkes. 

Walaupun secara umum persepsi guru mata pelajaran non penjasorkes 

terhadap kinerja guru penjasorkes SD pada Dabin II Kecamatan Gajahmungkur 

Kota Semarang Tahun 2009 pada aspek kepribadian sebagai pendidik mempunyai 

kriteria baik, masih terdapat beberapa guru mata pelajaran non penjasorkes yang 

memberikan persepsi dengan kategori kurang baik yaitu 6,35 % dan tidak baik  

1,59 %. Hal ini disebabkan karena ada sebagian guru penjasorkes kurang 

memperhatikan penampilan sesuai situasi dan kondisi, sebagian guru penjasorkes 

kurang menunjukkan sikap yang disiplin misalnya datang tepat waktu dan 

mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Oleh karena itu kepribadian 

sebagai pendidik hendaknya dimiliki oleh semua guru penjasorkes agar 

kedepannya proses pembelajaran penjasorkes mampu mencapai tujuan yang 

direncanakan. 

 

2. Kompetensi paedagogik 

 Kompetensi paedagogik adalah kemampuan untuk mengelola proses  

pembelajaran peserta didik diantaranya memahami peserta didik, merancang 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, serta 

mengembangkan peserta didik. 

 Persepsi guru mata pelajaran non penjasorkes terhadap guru penjasorkes 

pada aspek kompetensi paedagogik menunjukkan kriteria baik  sebanyak 73,02 %, 

kriteria kurang baik  sebanyak 24,60 %, kriteria tidak baik sebanyak 2,38 %. 
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 Hal ini disebabkan karena sebagian guru penjasorkes telah mampu 

merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil 

belajar dengan baik. Selain ketiga hal tersebut guru penjasorkes juga telah mampu 

memahami peserta didik dan mengembangkan peserta didik. 

Tidak dapat dipungkiri walaupun persepsi guru mata pelajaran non 

penjasorkes tehadap guru penjasorkes aspek kompetensi paedagogik secara umum 

dalam kriteria baik, akan tetapi masih ada guru mata pelajaran non penjasorkes  

yang memberikan persepsi dengan kriteria kurang baik yaitu 24,60 % dan kriteria 

tidak baik yaitu 2,38 %. Hal ini dikarenakan masih ada sebagian guru penjasorkes 

kurang memperhatikan anak didik pada saat proses pembelajaran penjasorkes, 

sebagian guru penjasorkes pernah memberikan hukuman fisik pada peserta didik, 

dan kurang mengembangkan silabus dan RPP. Kondisi tersebut perlu disadari 

oleh guru penjasorkes agar pada waktu-waktu kedepan pembelajaran penjasorkes 

dapat diperhatikan secara baik.  

 

3. Kompetensi profesional sebagai pendidik 

 Kompetensi profesional sebagai pendidik adalah  kemampuan penguasaan 

materi secara luas dan mendalam.  

 Persepsi guru mata pelajaran penjasorkes jasmani terhadap guru penjasorkes 

aspek kompetensi profesional sebagai pendidik menunjukkan kriteria baik 

sebanyak 69,05 %, kriteria kurang baik sebanyak 29,37 %, kriteria tidak baik 

sebanyak 1,59 %.  
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Penguasaan materi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh guru 

penjasorkes, karena dengan penguasaan materi yang baik akan menyebabkan 

proses pembelajaran yang baik, sehingga berdampak pada hasil pembelajaran 

yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu proses 

pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penguasaan materi 

yang baik dari guru.  

Meskipun dari hasil penelitian secara umum persepsi guru non penjasorkes 

mempunyai persepsi dengan kriteria baik,  tetapi masih ada guru mata pelajaran 

non penjasorkes yang memberikan persepsi dengan kriteria kurang baik yaitu 

29,37 % dan 1,59 % tidak baik, dikarenakan sebagian besar guru penjasorkes 

kurang mengetahui tentang media elektronik, misalnya pengoperasian komputer 

dan internet untuk memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Hal ini 

merupakan suatu nilai kurang sehingga perlu adanya perbaikan sesegera mungkin 

karena kompetensi profesional sebagai pendidik merupakan hal vital dan harus 

dimengerti oleh setiap guru khususnya guru penjasorkes. 

 

4. Kompetensi sosial sebagai pendidik 

 Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, 

sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

  Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum persepsi guru mata 

pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes dalam aspek 
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kompetensi sosial sebagai pendidik menunjukkan kriteria baik sebanyak 80,16 %, 

kriteria kurang baik sebanyak 19,05 %, kriteria tidak baik sebanyak 0,79 %. 

 Meskipun dari hasil penelitian secara umum persepsi guru non penjasorkes 

mempunyai persepsi dengan kriteria baik, tetapi masih ada sebagian guru mata 

pelajaran non penjasorkes yang memberikan persepsi dengan kriteria kurang baik 

yaitu 19,05 % dan kriteria tidak baik sebanyak 0,79 %. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar guru penjasorkes masih ada kurang aktif dalam kegiatan sosial di 

sekolah, kurang aktif  dalam memberikan informasi kepada orang tua peserta 

didik mengenai perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran 

penjasorkes di sekolah maupun di luar sekolah atau ekstrakurikuler. 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan 

adanya komunikasi yang baik, misalnya dengan peserta didik, maka guru dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang 

baik dengan sesama guru akan menimbulkan suasana yang harmonis antara guru 

non penjasorkes dan guru penjasorkes sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu 

komunikasi yang baik dengan orang tua/wali peserta didik maka guru penjasorkes 

dapat memberikan informasi kepada orang tua/wali atau sebaliknya tentang 

perkembangan siswa selama mengikuti pembelajaran penjasorkes sehingga 

menumbuhkan rasa saling memiliki dan membutuhkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi guru 

mata pelajaran non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di SD pada 

Dabin II Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun  2009 menunjukkan 

kriteria baik. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini, penyusun 

mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran penjasorkes tingkat SD khususnya 

pada Dabin II dan umumnya SD di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang,  

diharapkan adanya perhatian dari UPTD Pendidikan Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang guna mencapai visi, misi, fungsi, tujuan 

pendidikan nasional, serta strategi pengembangan pendidikan nasional, 

untuk mewujudkan pendidikan bermutu, relevan dengan kebutuhan 

masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Misalnya dengan 

mengadakan supervisi kliniks baik guru non Penjasorkes maupun guru 

Penjasorkes secara berkala dan kontinue,  penataran yang berkualitas untuk 

guru non penjasorkes maupun penjasorkes guna meningkatkan kompetensi 

dasar, mengadakan seminar pendidikan, mengadakan studi banding dengan 
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daerah yang lebih maju untuk memotivasi kinerja guru non penjasorkes 

maupun guru penjasorkes guna mencapai tujuan pendidikan nasional. 

2. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran penjasorkes tingkat SD khususnya 

pada Dabin II dan umumnya SD di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang,  

diharapkan adanya perhatian dari sekolah, guru, siswa, dan orang tua serta 

masyarakat. 

3. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran penjasorkes maka guru 

penjasorkes harus mengevaluasi diri, dikarenakan dengan hasil ini penulis 

merasa bahwa kompetensi guru penjsorkes masih memprihatinkan. 

Seharusnya guru penjasorkes lebih meningkatkan kompetensi dasar yaitu 

memiliki kepribadian sebagai seorang pendidik, menguasai kompetensi 

paedagogik, memiliki kompetensi profesional yang lebih baik dan memiliki 

kompetensi sosial sebagai kompetensi pendukung. 

4. Untuk meningkatkan kualiatas pembelajaran penjasorkes SD khususnya 

pada Dabin II dan umumnya SD di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang,  

penulis menyarankan kepada guru penjasorkes untuk senantiasa 

meningkatkan kinerja agar tercapai tujuan pendidikan jasmani yaitu 

membantu siswa dalam meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan 

melalui sikap positif, serta kemampuan gerak dasar dan berbagai aktivitas 

jasmani. 
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