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Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana perilaku ajar guru pendidikan 
jasmani di SMP dan SMA Negeri Kabupaten Belitung Timur tahun ajaran 2008/2009 
dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mata pelajaran Penjasorkes? Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui perilaku ajar guru pendidikan jasmani di SMP dan SMA 
Negeri Kabupaten Belitung Timur tahun ajaran 2008/2009 dalam pelaksanaan proses 
belajar mengajar mata pelajaran Penjasorkes. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan SMP dan SMA N se Kabupaten Belitung Timur sebanyak 23 guru. 
Populasi ini sekaligus sebagai sampel. Adapun variabel yang diteliti adalah perilaku ajar 
guru dalam proses belajar mengajar meliputi tujuh komponen: persiapan pengajaran, 
kemampuan membuka pelajaran, kemampuan bertanya, kemampuan mengadakan variasi 
pembelajaran, kejelasan dalam penyajian materi, kemampuan mengelola kelas, 
kemampuan menutup pembelajaran dan ketepatan antara waktu dan materi pelajaran. 
Data diperoleh dari kuesioner dan observasi langsung dan dianalisis secara deskriptif 
persentase. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ajar guru penjasorkes tahun 
pelajaran 2008/2009 SMP dan SMA N Se- Kabupaten Belitung Timur adalah penguasan 
materi (84,78%), kemampuan membuka pelajaran (82,92%), kemampuan bertanya 
(64,49%), kemampuan mengadakan variasi pembelajaran (70%), kejelasan dalam 
penyajian materi (83,15%), kemampuan mengelola kelas (91,96%), kemampuan menutup 
pelajaran (77,39%) dan ketepatan antara waktu dan pelajaran (75,16%). 

Disimpulkan bahwa perilaku ajar guru sudah tergolong sangat tinggi namun ada 
beberapa aspek yang masih belum optimal yaitu berkaitan dengan aspek bertanya dan 
mengadakan variasi pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung ternyata masih 
banyak ditemui siswa yang belum aktif mengemukakan pendapatnya, masih jarangnnya 
guru menyampaikan materi secara bervariatif, memodikasi alat yang kurang memadai 
dan menyampaikan materi dengan berbagai sumber. Disarankan kepada Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Belitung Timur untuk mengadakan pelatihan bagi guru-guru 
Pendidikan Jasmani tentang teknik-teknik pembelajaran yang mampu menumbuhkan 
keaktifan belajar siswa. Kepada kepala sekolah untuk memberikan pengawasan secara 
terbuka dan hubungan dua arah sehingga kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran 
dapat diminimalisasi. Kepada guru-guru Penjasorkes SMP N dan SMA N se Kabupaten 
Belitung Timur untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran. 
Diharapkan pembelajaran ke depannya lebihn memprioritaskan keaktifan siswa dengan 
menggunakan pembelajaran yang lebih bervariasi. 
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