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Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Guru Sekolah 

Dasar Terhadap Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Dabin 1 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui persepsi guru-guru sekolah dasar terhadap kompetensi guru 
Penjasorkes SD Dabin 1 di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2009. 

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode survey. Populasi 
dalam penelitian ini adalah guru sekolah dasar di dabin 1 Kecamatan Jekulo 
Kabupaten Kudus tahun 2009 sejumlah 70 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 
Guru Sekolah Dasar di Dabin1 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2009. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, sehingga seluruh 
populasi dijadikan sampel.Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal 
yaitu persepsi guru sekolah dasar di dabin 1 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Teknik analisa data menggunakan 
analisa statistik dengan teknik analisa data deskriptif prosentase. 

Hasil penelitian menunjukkan kompetensi guru Penjasorkes di SD 
Dabin1Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah: baik 96 %, cukup 4%, dan 
kurang 0 %. Berdasarkan hasil penelitian per kompetensi menunjukkan bahwa : (1) 
Kompetensi kepribadian memiliki prosentase baik 100 %, 0 % cukup, dan kurang 
baik 0 %; (2) kompetensi paedagogik memiliki prosentase baik 98.57 %, cukup 0 % 
dan kurang 1.43%; (3) kompetensi profesional memiliki prosentase baik 79%, cukup 
21%, dan kurang 0 %; (4) kompetensi sosial memiliki prosentase baik 97.14%, cukup 
2.86%, dan kurang 0 %. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
persepsi guru sekolah dasar terhadap guru penjasorkes Dabin 1 Kecamatan Jekulo 
Kabupaten Kudus Tahun 2009 menunjukkan kriteria baik. Saran sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran penjasorkes sekolah dasar Dabin 1 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan berbagai model pembelajaran 
penjasorkes sehingga semua kurikulum tersampaikan kepada siswa secara 
menyeluruh. 

2. Diharapkan untuk selalu mempertahankan persepsi yang telah tercipta serta 
meningkatkannya dan membangun persepsi yang baik terhadap masyarakat 
tentang kompetensi guru penjasorkes. 

 


