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Adanya program Bridge Masuk Sekolah (BMS) yang dikembangkan oleh PB 

GABSI ke Sekolah Dasar. Dinas Pendidikan Jawa Tengah memberikan pengenalan dan 

pemassalan  Brige sejak dini ke Sekolah Dasar melalui program Mini Bridge. Stigma 

bahwa permainan kartu disalahgunakan menjadi suatu ajang pencarian uang secara instan 

(perjudian). Sebagian masyarakat menganggap permainan kartu menjadi hal yang perlu 

dihindari karena mempunyai dampak yang negatif dibanding segi positifnya. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana persepsi guru Penjasorkes Sekolah Dasar terhadap 

permainan Mini Bridge yang dikembangkan di Sekolah Dasar se-Kecamatan Reban 

kabupaten Batang tahun 2009/2010?”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persepsi guru Penjasorkes terhadap permainan Mini Bridge yang 

dikembangkan di Sekolah Dasar se-Kecamatan Reban kabupaten Batang tahun 2009/2010. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru Penjasorkes SD Negeri se- Kecamatan 

Reban Kabupaten Batang. Subjek yang diteliti adalah 27 orang, dan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan total sampling yaitu seluruh guru Penjasorkes 

diminta mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti guna mendapatkan informasi 

tentang bagaimana persepsi guru Penjasorkes terhadap pembelajaran Mini Bridge. Data 

yang diperoleh dianalis menggunakan analisis deskriptif presentase sebagai hasil 

penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa sebagian 

besar guru 54,63% telah memiliki persepsi tidak setuju terhadap pembelajaran Mini Bridge, 



 

 

sedangkan persepsi sebagian guru yaitu 38,89% guru memiliki persepsi setuju, dan 6,48% 

guru abstain (tidak menjawab). Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru 

Penjasorkes Di SD Negeri Se-Kecamatan Reban Kabupaten Batang terhadap pembelajaran 

Mini Bridge secara umum tidak setuju. 

Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru Penjasorkes rata-rata tidak 

setuju dengan adanya pembelajaran Mini Bridge karena adanya pandangan negatif guru 

Penjasorkes terhadap permainan kartu yang identik dengan permainan judi, serta 

kekhawatiran guru terhadap siswa yang terlalu berlebihan menyukai permainan kartu Mini 

Bridge sehingga meninggalkan mata pelajaran yang lain. Saran 1. Dinas Dikpora untuk 

mengkaji ulang pemassalan program BMS (Bridge Masuk Sekolah) yang akan 

dikembangkan di Sekolah Dasar. 2. Kepala Sekolah untuk mengkaji ulang keberadaan 

BMS disekolah masing-masing terkait kepentingan pembelajaran anak didik. 


