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Adanya asumsi negatif yang selama ini membebani profesi guru 
Penjasorkes yaitu tentang kinerja guru Penjasorkes  yang dinilai rendah oleh 
rekan- rekan guru bidang studi non Penjasorkes memotivasi penulis untuk 
melakukan penelitian secara empiris tentang bagaimana persepsi guru-guru non 
Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP Negeri se Kecamatan 
Gubug Kabupaten Grobogan. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah 
bagaimana persepsi guru non Penjasorkes terhadap kinerja guru Penjasorkes di 
sekolah?. 

Subjek yang diteliti adalah 95 orang guru non Penjasorkes untuk diminta 
mengisi kuesioner yang telah diberikan dan di jelaskan oleh peneliti guna 
mendapatkan informasi tentang bagaimana persepsi mereka terhadap kinerja guru 
Penjasorkes di sekolahnya. Data yang diperoleh dari kuesioner tentang persepsi 
kinerja guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. 
Data yang  diperoleh dianalisis sebagai hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru Penjasorkes di SMP 
Negeri se Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menurut persepsi guru non 
Penjasorkes tergolong tinggi, terbukti dari tingginya kompetensi kepribadian 
mencapai 98,04%, kompetensi pedagogik sebesar 88,55%, kompetensi profesional 
sebesar 93,08%, dan kompetensi sosial sebesar 89,06%. Persepsi guru non 
Penjasorkes SMP Negeri Se-Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan terhadap 
kinerja guru Penjasorkes telah masuk dalam kategori baik.  
Persepsi guru non Penjasorkes terhadap aspek memiliki kepribadian guru 
Penjasorkes sebagai pendidik menunjukkan hasil yang baik, memiliki kompetensi 
pedagogik  yang baik, memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik yang 
baik dan memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang baik pula.Guru 
penjasorkes hendaknya tetap mempertahankan keempat kompetensi yang telah 
dianggap baik oleh guru non Penjasorkes yaitu, kompetensi kepribadian, 
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial sebagai 
pendidik agar persepsi guru non Penjasorkes terhadap kegiatan pembelajaran yang 
dilaksanakan tetap baik dan mampu memotivasi guru lain untuk dapat melakukan 
hal yang sama seperti yang dilakukan pada masa-masa yang akan datang 


