
SARI 
 
 
Dwi Agus Supriyanto,  2009   Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan terhadap Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan Sekolah Dasar Daerah Binaan 5 Kecamatan Semarang Utara 
Kota Semarang.  

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana persepsi guru non 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja guru Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan sekolah dasar  Daerah Binaan 5 Kecamatan 
Semarang Utara Kota Semarang ?” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
persepsi guru non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap kinerja 
guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sekolah dasar  Daerah Binaan 5 
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif, cara pengumpulan 
data menggunakan sistem angket sebagai alatnya. Populasi yang digunakan adalah 
Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru non pendidikan jasmani olahraga 
dan kesehatan  sekolah dasar Daerah Binaan  5 Kecamatan Semarang utara Kota 
Semarang yang berjumlah 123  orang. Semua populasi digunakan sebagai sampel 
penelitian. 

Hasil perhitungan data secara statistik deskriptif diperoleh data hasil 
penelitian tentang persepsi kinerja guru pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan  sekolah dasar Daerah Binaan  5 diperoleh skor 11761   dari skor yang 
diharapkan ialah 12177  dengan persentase 95.75%, dan dengan demikian masuk 
kategori baik Apabila dilihat dari tiap-tiap komponen maka : 1) Hasil penelitian 
tentang keperibadian guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan  sekolah 
dasar Daerah Binaan  5 diperoleh skor 2936 dari skor yang diharapkan ialah 2952, 
dengan persentase 99.46%, dan dengan demikian masuk kategori baik 2) Hasil 
penelitian tentang kompetensi pedagogik guru pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan  sekolah dasar Daerah Binaan  5, diperoleh skor 2900 dari skor yang 
diharapkan ialah 2952, dengan persentase 98.24%, dan dengan demikian masuk 
kategori baik. 3) Hasil penelitian tentang kompetensi Profesional sebagai Pendidik 
guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan  sekolah dasar Daerah Binaan  5 
diperoleh skor 3738  dari skor yang diharapkan ialah 4059, dengan persentase 
92.09%, dan dengan demikian masuk kategori baik 4) Hasil penelitian tentang 
kompetensi sosial sebagai Pendidik guru pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan  sekolah dasar Daerah Binaan  5 diperoleh skor 2187   dari skor yang 
diharapkan ialah 2214, dengan persentase 99.59%, dan dengan demikian masuk 
kategori baik 

Saran yang diajukan adalah : 1) Bagi para guru pendidikan jasmani 
olahraga dan kesehatan  agar menyadari bahwa walaupun kinerja guru pendidikan 
jasmani olahraga dan kesehatan  dari persepsi guru non pendidikan jasmani 
olahraga dan kesehatan  adalah baik sekali, tetapi perlu ditingkatkan lagi karena 
ternyata belum maksimal. Peningkatan terutama dalam bidang penguasaan 
teknologi baru yang berkembang selama ini.2) Bagi responden diharapkan dalam 



menjawab pertanyaan angket dilakukan dengan lebih jujur dan apa adanya. 
Angket ini bertujuan baik ialah untuk meningkatkan kinerja guru penjasorkes, dan 
bukannya untuk mengecamnya3) Kepada para peneliti dianjurkan untuk 
melanjutkan melakukan penelitian dengan masalah yang berbeda, misalnya 
kesegaran jasmani atau peningkatan kesejahteraann.  

 
 


