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SARI 
 

Fauzan, 2009. “ Persepsi Guru Non Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
terhadap Kompetensi Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan SD se-Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tahun 2008/ 2009”. 

 
Latar belakang penelitian ini adalah Guru-guru penjasorkes Sekolah Dasar dalam 
melaksanakan tugasnya kurang professional dan tidak menyeluruh. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi guru non 
penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes SD se-Kecamatan Dempet 
Kabupaten Demak tahun pelajaran 2008/2009?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes 
Sekolah Dasar se Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak tahun pelajaran 
2008/2009. 

Metode penelitian ini menggunakan Survey dengan angket atau kuisioner, 
populasinya Guru non penjasorkes Sekolah Dasar se Kecamatan Dempet berjumlah 
280 orang,, dengan menggunakan teknik proposional random sampling diambil 
25% dari populasi yaitu berjumlah 70 orang sebagai sampelnya data dari penelitian 
ini berupa jawaban angket dengan jawaban “ya” diberi nilai 3, “tidak “ diberi nilai 
2 dan “tidak tahu” diberi nilai 1. Variabelnya yaitu persepsi Guru non penjasorkes 
terhadap kinerja Guru penjasorkes Sekolah Dasar se Kecamatan Dempet Kabupaten 
Demak. Analisis data dengan teknik deskriptif kualitataif yang menggunakan 
analisis statistik dengan teknik prosentase dimana data yang diperoleh akan 
dihitung dan divisualisasikan. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa persepsi guru non 
penjasorkes terhadap guru penjasorkes SD se-Kecamatan Dempet mencapai 
84,43% termasuk dalam kategori baik. Dengan aspek tertinggi yaitu mengenai 
aspek kepribadian mencapai 92,92% masuk kategori baik, aspek pedagogik 81,67% 
masuk dalam kategori baik, aspek profesional 81,04 % masuk kategori baik,  dan 
aspek sosial 83,02%  kategori baik.   

Dari hasil penelitian dapat kita tarik kesimpulan bahwa kinerja guru penjasorkes 
SD se-Kecamatan Dempet termasuk dalam kategori baik ditinjau dari berbagai aspek (4 
aspek). Berdasarkan simpulan diatas, peneliti menyampaikan beberapa saran 
sebagai berikut: 1) Bahwa anggapan negatif selama ini bisa dijadikan cambuk 
untuk meningkatkan kinerja di dalam tugasnya, 2) Mengingat masih ada 
kekurangan pada aspek pedagogik maka perlu ada perhatian dan peningkatan 
kualitas yang menuju perbaikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh orang dewasa baik yang 

berupa bimbingan, latihan atau pengajaran kepada orang-orang yang belum dewasa, 

dengan pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses yang sadar tujuan. Hal ini 

dapat diartikan bahwa pendidikan dan pengajaran sebagai suatu usaha untuk 

memberikan rumusan hasil yang diharapkan dari siswa setelah menyelesaikan  atau 

memperoleh pengalaman belajar.  Proses belajar mengajar merupakan suatu proses 

yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Guru adalah  pendidik yang menjadi tokoh, panutan bagi para peserta didik 

dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi 

tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Kualitas 

guru dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi 

proses, guru dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta 

didik secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam  proses pembelajaran. Di 

samping itu, dapat dilihat pula dari semangat dalam mengajar. Sedangkan dari segi 

hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang dilakukannya mampu 

mengubah perilaku sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi 

dasar yang lebih baik. Pengembangan kualitas guru merupakan sebuah  usaha dan 
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proses yang kompleks, dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru dalam 

mengembangkan  berbagai aspek pendidikan dan pembelajaran. Guru harus 

dituntut profesional  dalam membentuk kompetensi siswa/ peserta didik sesuai 

karakteristik individual masing-masing. Guru harus mampu menciptakan  

pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. 

Selain itu,  interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang 

lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa, namun berupa interaksi 

edukatif. Dalam hal ini, bukan hanya penyampaian pesan berupa materi 

pembelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang 

belajar. Dalam proses belajar mengajar terdapat adanya satu kesatuan kegiatan yang 

tidak terpisahkan antara siswa yang belajar dengan guru yang mengajar  suatu 

pelajaran. Antara kedua hal tersebut, terjalin interaksi yang saling menguntungkan. 

( Adang Suherman,1999:17). 

Dalam hal ini, pendidikan jasmani merupakan bagian terpenting dari proses 

pendidikan secara keseluruhan yang pola pencapaian tujuannya menggunakan 

aktifitas jasmani, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah perkembangan 

kognitif, afektif dan psikomotorik.  Melihat pendidikan jasmani baik dari segi cara 

penyampaian  tujuan maupun tujuan yang ingin dicapai, perlu peninjauan yang 

lebih mendalam tentang pendidikan jasmani agar  tujuan pendidikan jasmani 

tersebut benar-benar bisa tercapai. Untuk itu, pendidikan jasmani baik dari materi 

penyampaian, bahan pembelajaran, guru, sarana dan prasarana maupun siswa perlu 

dikaji lebih dalam. 
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Para siswa peserta didik merupakan salah satu faktor yang dijadikan objek 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan. 

Selain daripada itu, guru juga memiliki peranan yang sangat berarti dalam 

pencapaian keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar. Proses belajar 

mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan 

kompetensi guru. Guru yang berkompeten lebih mampu menciptakan lingkungan 

belajar yang lebih efektif dan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil 

belajar siswanya berada pada tingkat yang maksimal. Seorang guru harus  mampu 

menjadi fasilitator, motivator dan juga sebagai pembaharuan. Dengan demikian, 

guru dapat menyumbangkan keberhasilan dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan. 

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan perlu 

mengetahui bagaimana pembelajaran itu terjadi dan seorang guru dituntut untuk 

mengetahui pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang profesional dalam memberi 

materi pembelajaran kepada para siswa. Dalam pembelajaran, keberhasilan siswa 

tidak hanya ditentukan oleh hasil pembelajarannya namun dipengaruhi juga oleh 

proses belajar mengajar. Para guru harus dapat mempersiapkan materi yang akan 

diajarkan kepada para siswa sebelum melakukan pembelajaran. Dimana guru 

merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan jasmani dan 

kesehatan. Guru sering kali melaksanakan proses belajar mengajar tidak sesuai dan 

kurang menyeluruh. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Dan  pada akhirnya menimbulkan stiqma negatif dimasyarakat. 
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Dengan adanya permasalahan itu, peneliti berusaha mencari kebenaran 

dengan melakukan penelitian (survey) tentang persepsi guru non penjasorkes 

terhadap kinerja guru penjasorkes Sekolah Dasar di Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak Tahun 2008/ 2009. 

Berdasarkan survey pendahuluan persepsi guru non penjasorkes terhadap 

kinerja guru penjasorkes yang dilakukan di empat sekolah sebagai sampelnya, yaitu 

: SDN Karangrejo 1, SDN Karangrejo 2, SDN Merak 1, dan SDN Merak 2 yang 

masing-masing sekolah diambil enam  responden. 

Dari angket yang telah disebarkan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Pertanyaan 1 

 BS B S K Jumlah 

Kinerja guru penjasorkes 2 20 2 - 24 

      

 Pertanyaan 2 

 Ya Tidak Jumlah 

Pentingkah pelajaran penjasorkes bagi 

peserta didik? 
20 4 24 

 

Pertanyaan 3 

 Ya Tidak Jumlah 

Sudahkah guru penjasorkes menunjukkan 

kinerja yang profesional ? 
22 2 24 
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Hasil angket tersebut, diperoleh presentase bahwa : 

A) Pertanyaan 1: 

24  responden,  2 orang guru non penjasorkes berpendapat kinerja guru penjasorkes 

baik sekali (        x 100% = 8,33%), 20 guru non penjasorkes  berpendapat  kinerja  

guru  penjasorkes  baik (       x 100%= 83,33%), dan  2 orang  guru  non   

penjasorkes   berpendapat  kinerja  guru  penjasorkes  sedang (        x 

100%=8,33%). 

Dapat disimpulkan bahwa pendapat guru non penjasorkes terhadap  kinerja 

guru penjasorkes adalah baik. 

B) Pertanyaan 2: 

Terdapat 20 responden dari 24 responden menyatakan “ya” bahwa mata pelajaran 

penjasorkes penting bagi peserta didik (      x 100%=83,33%), sedangkan 4 orang 

responden  menyatakan bahwa pelajaran penjasorkes tidak penting bagi peserta 

didik (          x  100%=16,67%). 

Disimpulkan bahwa mata pelajaran penjasorkes masih diperlukan bagi 

peserta didik, karena mata pelajaran penjasorkes penting bagi peserta didik. 

C) Pertanyaan 3: 

Sebanyak 22 responden menyatakan “ya” bahwa guru penjasorkes sudah 

menunjukkan kinerja yang profesional (         x 100%= 91, 67%), dan 2 responden 

lainnya menyatakan “tidak”, bahwa guru penjasorkes menunjukkan kinerja yang 

tidak professional (           x 100% = 8,33%). 

Disimpulkan bahwa sudah banyak guru penjasorkes yang menunjukkan kinerja 

yang profesional, hal ini perlu dipahami sebagai guru penjasorkes harus 

 

  20  
 24

 

  2   
 24

 

  20  
24

 

 4  
 24 

 

  22  
24

 

 2  
 24 

2 
24 
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meningkatkan kinerja, bahkan yang belum memenuhi peraturan pemerintah 

(Pendidikan Sarjana S.1) harus segera menyesuaikan dan melanjutkan studinya. 

Hasil survey pendahuluan, terdapat perbedaan yang realistis antara opini 

masyarakat pada umumnya dengan persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja 

guru penjasorkes. Opini yang ada dalam masyarakat, bahwa kinerja guru-guru 

penjasorkes dalam menjalankan tugasnya tidak professional. Memperhatikan 

kinerja guru-guru penjasorkes  yang dalam melaksanakan proses pembelajarannya 

kurang menyeluruh sehingga pelaksanaanya tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Maka dari itu perlu dilakukan adanya penelitian lebih lanjut dan lebih 

mendalam guna mencari informasi tentang keadaan yang sebenarnya. Hal ini 

sangatlah penting untuk dilakukan, karena untuk mengetahui dengan pasti tentang 

kebenaran kinerja guru penjasorkes. Sehingga hasil dari penelitian tersebut akan 

didapat hasil yang pasti, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran kinerja guru 

penjasorkes. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

bagaimanakah persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di 

Sekolah Dasar se Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2008/2009? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes di Sekolah Dasar se Kecamatan Dempet Kabupaten Demak 2008/2009. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap kali penelitian di harapkan bagi pengembangan ilmu yang 

dijadikan subyek penelitian termasuk pengembangan ilmu di bidang Pendidikan 

Jasmani dan Kesehatan. Sedang manfaatnya adalah diharapkan antara lain 

sebagai masukan  bagi guru-guru Penjasorkes Sekolah Dasar di Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak. Dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru-

guru Penjasorkes. 

1.5  Penegasan Istilah 

1.5.1 Persepsi 

Persepsi dapat diartikan sebagai penafsiran atau menafsirkan stimulus yang 

telah ada di dalam otak. Sementara itu yang dinyatakan filosofi Immanuel Kant 

dalam M. Dimyati Mahmud ( 1989 : 43 ), bahwa persepsi itu merupakan pengertian 

kita tentang situasi sekarang dalam artian pengalaman – pengalaman kita yang telah 

lalu. Kemudian konsep Gestalt mengenai persepsi dalam M. Dimyati Mahmud ( 

1989 : 43 ), menyatakan bahwa di dalam persepsi kita cenderung untuk menyusun 

stimulus – stimulus sepanjang garis tendensi – tendensi alamiah tertentu yang 

mungkin berkaitan dengan fungsi menyusun dan mengelompok – kelompokkan 

yang terdapat di dalam otak. 

Menurut Bimo Walgito ( 1992 : 70 ), persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh proses indera, yaitu merupakan proses di terimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera. Persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri 

individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan 

bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterprestasian terhadap 
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stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan 

merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Karena itu dalam 

penginderaan orang akan mengaitkan dengan stimulus, sedangkan dalam persepsi 

orang akan mengaitkan dengan obyek. Dengan persepsi individu akan menyadari 

tentang keadaan disekitarnya dan juga keadaan diri sendiri. Kemudian menurut 

Poerwodarminto ( 1994 : 759 ), persepsi adalah tanggapan atau penerimaan 

langsung dari sesuatu. 

Faktor – faktor yang berperan dalam persepsi adalah  : 

a) . Adanya obyek yang dipersepsi . b). Alat indera atau reseptor. c). Adanya 

perhatian dari individu ( Bimo Walgito, 1992 : 70 ). 

Persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa persepsi merupakan proses aktifitas kejiwaan seseorang dalam upaya 

mengenali dan memahami suatu obyek tertentu berdasarkan stimulus yang 

ditangkap panca inderanya, seseorang turut menentukan bentuk, sifat, dan intensitas 

peranannya dalam kehidupan sehari – hari, sehingga ada kecenderungan perilaku 

yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menanggapi rangsangan banyak diwarnai 

oleh persepsinya atas rangsangan tersebut.  

1.5.2 Guru Penjas Orkes 

Adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan berwenang penuh 

untuk melaksanakan pendidikan dengan tugas utama menyampaikan materi 

pelajaran Penjas Orkes kepada peserta didik pada suatu jenjang pendidikan tertentu, 

dengan tujuan membina generasi bangsa di era global yang mempunyai jiwa yang 



9 
 

 
 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan demokratis serta bertanggung jawab. 

1.5.3 Guru Non Penja Orkes  

Guru non Penjasorkes adalah Guru-guru yang mengajar mata pelajaran 

selain pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Berdasar kurikulum SMP/MTs, 

Guru non penjasorkes terdiri dari guru Pendidikan Agama, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya, Keterampilan, Muatan 

Lokal, Pengembangan diri dan BK/BP.  

Sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan guru-guru tersebut mengajar 

menurut waktu yang telah ditetapkan dan kegiatan mengajar yang berbeda-beda 

untuk mencapai tujuan mata pelajarannya. 

1.5.4 Mata Pelajaran Penjas Orkes 

Pendidikan jasmani adalah mata pelajaran yang merupakan bagian 

pendidikan keseluruhan yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan 

aktifitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat menuju pada pertumbuhan dengan 

pengembangan jasmani, mental sosial dan emosional yang selaras, serasi dan 

seimbang ( GBPP, 1994 : 1 ). 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan asmani merupakan usaha 
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yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromuskuler, 

intelektual dan sosial (Abdulkadir Ateng, 1992 : 4). 

Pendidikan kesehatan adalah upaya pendidikan yang di luar sekolah 

(masyarakat, klinik atau lingkungan). Dengan kata lain pendidikan kesehatan 

adalah segala bentuk upaya sengajadan berencana yang mencakup kombinasi 

metode untuk memfasilitaskan perilaku untuk beradaptasi yang konduksif bagi 

kesehatan (GBPP, 2000 : 16). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani dan 

kesehatan sebagai bagian pendidikan secara keseluruhan yang prosesnya 

menggunakan aktifitas jasmani/ gerak sebagai alat pendidikan maupun sebagai 

tujuan yang hendak dicapai adalah menanamkan sikap dan kebiasaan hidup sehat 

dengan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman tentang 

kesehatan, baik yang diperoleh secara formal melalui program sekolah ataupun 

pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di luar sekolah.Pendidikan jasmani 

dan kesehatan, mempunyai arti penting dalam pembinaan dan pengembangan 

individu maupun kelompok dalam pemantapan pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani, mental, sosial, serta yang selaras dan seimbang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Persepsi 

Persepsi adalah menafsirkan stumulus yang telah ada di dalam otak. Oleh 

karena itu apa yang kita persepsi pada suatu waktu tertentu akan tergantung bukan 

saja pada stimulusnya sendiri, tetapi juga pada latar belakang beradanya stimulus 

itu, seperti pengalaman-pengalaman sensoris kita yang terdahulu, perasaan kita 

pada waktu itu,  prasangka-prasangka, keinginan-keinginan, sikap dan tujuan kita 

(M. Dimyati Mahmud, 1989 : 41) 

Menurut Jalaluddin Rahmat, (2001 : 51) persepsi adalah pengalaman 

tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan 

makna pada stimuli inderawi ( sensori stimuli).  Persepsi ditentukan 2 faktor, yaitu 

faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain 

yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang 

menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli,  tetapi karakteristik orang 

yang memberikan respons pad stimuli itu. Dan Faktor Struktural berasal semata-

mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem 

syaraf individu. 

Paparan perkuliahan mahasiswa, oleh Sugeng Hariyadi (2002 : 15 ), 

menerangkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu merupakan suatu proses yang terwujud diterimanya suatu 
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proses yang terwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. 

Namun proses itu tidak bershenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu 

diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otaksehingga terjadilah proses psikologi, 

kemudian individu menyadari apa yang dilihat, didengar dan sebagainya, individu 

mengalami persepsi, dan proses penginderaan merupakan proses pendahuluan 

persepsi. 

Bimo Walgito ( 1992: 69 ) menjelaskan bahwa, persepsi merupakan suatu proses 

yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat indera. Namun roses tidak berhenti begitu saja, 

melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses 

persepsi. Karena itu proses penginderaan tidak dapat lepas dari proses persepsi, dan 

proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. 

Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu 

menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, 

telinga sebagai alat mendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat 

pengecap, kulit sebagai alat peraba, yang kesemuanya merupakan alat indera yang 

digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut 

merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya stimulus yang 

diindera itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga 

individu menyadari, mengerti apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. 

Demikian dapat di kemukakan bahwa stimulus diterima oleh alat indera, 

yaitu yang dimaksud  alat penginderaan, dan melalui proses penginderaan tersebut 

stimulus itu menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan 
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diinterpretasikan. (davidoff dalam Bimo Walgito ( 1992 : 70 ) megutarakan bahwa, 

persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus 

yang diterimanya. Kemudian Moskowitz dan Orgel dalam Bimo Walgito ( 1992 : 

70 ), juga mengutarakan persepsi itu merupakan pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu 

yang berarti, dan merupakan respons yang integrated dalam diri individu. Karena 

itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan stimulus, sedangkan dalam 

persepsi orang akan mengaitkan dengan obyek. Dengan persepsi individu akan 

menyadari tentang keadaan disekitarnya juga dan keadaan diri sendiri.  

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang dari 

dalam individu sendiri. Namun demikian sebagian besar stimulus datang dari luar 

individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat melalui bermacam-macam 

alat indera yang ada pada diri individu, tetapi sebagian besar persepsi melalui alat 

indera penglihatan. Karena itulah banyak penelitian mengenai persepsi adalah 

persepsi yang berkaitan dengan alat penglihatan. 

Persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu, maka apa 

yang ada dalam diri individuakan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dalam pertsepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan 

berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi 

sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan 

individu lain. Persepsi itu bersifat individual ( Bimo Walgito, 1992 : 71).  

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditujukan pada suatu atau sekumpulan objek. Karena tidak semua 
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objek menjadi suatu perhatian. Maka hanya stimulus yang terseleksilah yang 

menjadi pusat perhatian. Perhatian itu bermacam-macam, yaitu : 1) Perhatian 

spontan, yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya ( spontan). Jenis perhatian  

ini erat dengan minat individu. 2) Perhatian tidak spontan, yaitu perhatian yang 

ditimbulkan dengan sengaja. Dilihat dari banyaknya objek yang diperhatikan, maka 

ada perhatian yang sempit dan ada perhatian yang luas. Perhatian yang sempit, 

yaitu perhatian individu pada suatu waktu hanya dapat memperhatikan sedikit 

objek.  Perhatian yang luas, yaitu perhatian individu pada suatu waktu dapat 

memperhatikan banyak objek sekaligus dalam waktu yang sama. Perhatian terpusat, 

yaitu individu pada suatu waktu hanya dapat memusatkan perhatiannya pada suatu 

objek tertentu saja. Perhatian yang terbagi-bagi (terdistributif), yaitu individu pada 

suatu waktu dapat memperhatikan banyak  hal atau objek. Perhatian statis, yaitu 

individu dalam suatu waktu  tertentu dapat dengan statis atau tetap perhatiannya 

tertuju pada objek tertentu. Perhatian yang dinamis, yaitu individu dapat 

memindahkan pehatiannya secara lincah dari suatu objek ke objek lain. 

Stimulus dapat disadari oleh individu, maka stimulus harus cukup kuat 

sehingga stimulus akan dipersepsi oleh individu. Batas minimal kekuatan stimulus 

yang dapat menimbulkan kesadaran pada individu ini disebut : ambang stimulus, 

yaitu kekuatan stimulus minimal yang dapat disadari oleh individu. Kekuatan 

stimulus akan bertambah maka individu akan semakin meningkat pula kesadaran 

terhadap stimulus itu. Kekuatan stimulus bisa mencapai kekuatan maksimal yang 

dinamakan ambang terminal. 
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Individu merupakan faktor internal dalam proses pengamatan, sedangkan 

stimulus merupakan faktor eksternalnya. Dalam kegiatan memperhatikan, keadaan 

individu dalam suatu waktu ditentukan  oleh: 1). Sifat struktural dari individu, yaitu 

keadaan individu yang lebih bersifat permanen. Ada individu yang suka 

memperhatikan suatu hal yang sekalipun kecil atau tidak berarti. Tetapi sebaliknya 

ada individu yang mempunyai sifat acuh-tak acuh terhadap keadaan yang ada di 

sekitarnya. 2). Sifat temporer dari individu, yaitu keadaan individu pada suatu 

waktu orang yang dalam keadaan marah akan lebih emosional sehingga individu 

akan mudah sekali memberikan reaksi terhadap stimulus yang mengenainya.  3). 

Aktivitas yang sedang berjalan pada individu. Sesuatu hal atau benda pada suatu 

waktu tidakmenarik perhatian individu, tetapi pada waktu lain menjadi sangat 

menarik perhatian individu karena aktivitas jiwanya yang sedang berhubungan 

dengan benda itu. 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses indera, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Persepsi 

merupakan proses  yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus yang 

diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga 

merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri 

individu. Karena itu dalam penginderaan  orang akan mengaitkan dengan stimulus, 

sedangkan dalam persepsi orang akan mengaitkan dengan obyek. Dengan persepsi 

individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri 

sendiri ( Bimo Walgito, 1992 : 70). 
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Berbagai batasan persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan  bahwa persepsi merupakan proses aktivitas kejiwaan seseorang dalam 

upaya mengenali dan memahami suatu obyek tertentu berdasarkan stimulus yang 

ditangkap panca inderanya, seseorang turut menentukan bentuk, sifat, dan intensitas 

peranannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga ada kecenderungan perilaku 

yang ditunjukkan seseorang dalam menanggapi rangsangan banyak diwarnai oleh 

persepsinya atas rangsangan tersebut. 

2.2 Persepsi dalam Artian Pengalaman yang Terdahulu yang Berkaitan 

Cara kita mempersepsi situasi sekarang tidak bisa terlepas dari adanya 

pengalaman sensorik terdahulu. Kalau pengalaman terdahulu itu sering muncul, 

maka reaksi kita lalu menjadi salah satu kebiasaan. Pernyataan populer bahwa 

“manusia itu adalah korban kebiasaan secara ilmiah benar mengingat respons-

respons perseptual yang ditunjukkannya. Mungkin sembilan puluh persen dari 

pengalaman-pengalaman sensoris kita sehari-hari di persepsi dengan kebiasaan 

yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman terdahulu yang diulang-ulang 

(M.Dimyati Mahmud, 1989 : 44). 

2.3  Faktor-faktor yang Berperan dalam Persepsi 

2.3.1  Objek 

Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar 

stimulus datang dari luar individu. 

2.3.2  Reseptor 



17 
 

 
 

Reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga 

harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima 

reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat 

untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. Dan alat indera merupakan 

syarat fisiologi. 

2.3.3  Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka 

mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. 

Dan perhatian merupakan syarat psikologi (Bimo Walgito, 1992 : 70). 

2.4  Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu 

dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada 

kalanyabahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. 

Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan 

tersebut. 

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau 

proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik 

ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah 

proses di otak sebagai proses kesadaran sehingga individu menyadari apa yang 

dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau 
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dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan 

demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persesi ialah individu 

menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa 

yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan 

proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi yang sebenarnya. Respon 

sebagai akibat dari persepsi dapat diambil dari individu dalam berbagai macam 

bentuk.  

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak 

hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam 

stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua 

stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Segara skematis hal 

tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

        St         St         St        St 

 

 

          Sp     RESPON 

 

     Fi              Fi           Fi           Fi 

 
St = Stimulus ( Faktor Luar ) 
Fi = Faktor Intern ( Faktor dalam termasuk perhatian ) 
Sp = Struktur pribadi individu 
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Skema tersebut memberikan gambaran individu menerima bermacam-

macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan 

diperhatikan  atau akan diberi respon. Individu mengadakan seleksi terhadap 

stimulus yang mengenainya, dan disinilah  berperan perhatian. Sebagai akibat dari 

stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan 

memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut. Skema tersebut dapat 

dilanjutkan sebagai berikut : 

L     S  O  R  L 

L = Lingkungan 

S = Stimulus 

O = Organisme atau Individu 

R = Respon atau Reaksi   

Namun demikian masih ada pendapat atau teori lain yang melihat kaitan 

antara lingkungan atau stimulus dengan respon individu skema tidak seperti  yang 

dikemukakan di atas, tetapi berbentuk lain, yaitu : 

L  S  R  L 

L = Lingkungan 

S = Stimulus 

R = Respon 

Dalam skema tersebut terlihat bahwa organisme atau individu tidak 

berperan dalam memberi respon terhadap stimulus yang mengenainya. Hubungan 

antara stimulus dengan respon bersifat mekanistis, stimulus atau lingkungan akan  

sangat berperan dalam menentukan respon atau perilaku organisme. Pandangan 
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yang demikian merupakan pandangan yang behavioristik, dan mementingkan 

peranan lingkungan terhadap perilaku atau respon organisme. Pandangan ini 

berbeda dengan pandangan yang bersifat kognitif yang memandang berperannya 

organisme dalam menentukan  perilaku atau responnya (Bimo Walgito, 1980:72 ). 

Tidak semua stimulus akan direspon oleh organisme atau individu. Respon 

diberikan oleh individu terhadap stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik 

perhatian individu. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yang dipersepsi 

oleh individu selain tergantung pada stimulusnya juga tergantung pada individu 

yang bersangkutan. Stimulus yang mendapatkan pemilihan dari individu tergantung 

kepada bermacam-macam  faktor, salah satu faktornya adalah perhatian individu, 

yang merupakan aspek psikologis individu dalam mengadakan persepsi. 

2.5   Kepribadian Guru 

Sikap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri pribadi yang 

mereka miliki. Dan ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dari guru 

lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah sesuatu yang abstrak, hanya dapat dilihat 

lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian dan dalam menghadapi 

persoalan. 

Prof. Dr. Zakiah Darajat (1980) mengatakan bahwa kepribadian yang 

sesungguhnya adalah abstrak (ma’nawi) sukar dilihat atau diketahui secara nyata, 

yang dapat diketahui hanyalah bekas penampilan dalam beberapa segi dan dalam 

aspek kehidupan. Misal dalam tindakannya, ucapan, cara bergaul, berpakaian dan 

dalam menghadapi persoalan atau masalah baik yang ringan maupun yang berat. 
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Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur-unsur 

fisik dan psikis. Dalam arti yang demikian, seluruh sikap dan perbuatan seseorang 

merupakan satu gambaran dari kepribadian orang itu, asal dilakukan secara sadar, 

dan perbuatan yang baik sering dikatakan bahwa seseorang itu mempunyai 

kepribadian yang baik atau berakhlak mulia. Dan sebaliknya, bila seseorang 

melakukan suatu sikap dan perbuatan yang tidak baik menurut pandangan 

masyarakat, maka dikatakan orang itu tidak mempunyai kepibadian yang baik atau 

tidak mempunyai akhlak (tidak berakhlak). 

Oleh karenanya, masalah kepribadian adalah suatu hal yang sangat 

menentukan tinggi rendahnya kewibawaan seorang guru dalam pandangan anak 

didik atau masyarakat, dengan kata lain baik tidaknya citra seorang guru ditentukan 

oleh kepribadiannya. Jadi bagi seorang guru masalah kepribadian merupakan faktor 

yang menentukan dalam tugasnya. 

Seseorang yang menyandang status guru tidak selamanya bisa menjaga 

wibawa dan citra guru dimata anak didik dan masyarakat. Hal itu sering kita jumpai 

berita di media massa adanya oknum guru yang berbuat asusila, amoral dan 

perbuatan tercela lainnya. Kepribadian adalah unsur yang menentukan keakraban 

hubungan guru dengan anak didik, kepribadian guru akan tercermin dalam sikap 

dan perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik. 

Menurut Michael John, tidak seorang pun yang dapat menjadi seorang guru 

yang sejati, kecuali bila dia menjadikan dirinya sebagai bagian dari anak didik yang 

berusaha untuk memahami anak didik dan kata-katanya.Guru yang dapat 

memahami tentang berbagai kesulitan anak didiknya, maka otomatis akan 
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disenangi anak didiknya. Sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang 

dapat dijadikan idola, seluruh kehidupannya adalah figur yang sempurna dan ideal. 

Oleh karenanya, sedikit saja guru berbuat tecela, maka akan berkuranglah kharisma 

dan wibawanya. Satunya kata dan perbuatan sangat ditentukan bagi seorang guru. 

Guru adalah mitra anak didik dalam kebaikan. Gurunya baik maka otomatis 

anak didiknya pun menjadi baik. Tidak ada guru yang mengajak anak didiknya 

kearah yang tidak baik / nista. Karena kemuliaan budinya itu, banyak predikat 

disandangnya, antara lain : guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa; pahlawan ilmu; 

pahlawan kebaikan; pahlawan pendidikan; inter-pretur; warga negara yang baik; 

pembangun manusia; pioner; pembawa kultur dan sebutan lain yang baik seperti : 

soko guru; ki ajar; sang guru; tuan guru; dan sebagainya. Itulah atribut yang pas 

untuk guru yang diberikan oleh mereka para pengagum figur guru. 

Guru disebut juga spiritual father atau Bapak Rohani bagi seorang anak 

didik, ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan, akhlak. 

Profil guru yang ideal adalah sosok yang mengabdikan diri berdasar panggilan jiwa 

dan hati nurani dan bukan hanya tuntutan uang belaka. Namun demikian jangan 

hanya menuntut pengabdian guru secara sempurna, tanpa memikirkan 

kesejahteraannya sebab tanpa hidupnya sejahtera karena pendapatannya yang 

rendah (gaji kecil) maka bagaimana mungkin ia bisa menambah ilmu dengan cara 

membeli buku atau komputer untuk bisa mengikuti perkembangan sains dan 

teknologi pada akhirnya banyak potensi kelas satu yang enggan menjadi guru dan 

kita hanya bisa mendapatkan potensi-potensi kelas dua yang mau menjadi guru, 

lebih-lebih di zaman modern ini, yang semuanya diukur dengan  materi. 
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Guru yang ideal dalam  menjalankan tugas tidak mengenal lelah, hujan dan 

panas bukan halangan untuk bersatu jiwa dengan anak didik untuk mencapai tujuan  

yakni menyiapkan anak agar menjadi warga Negara yang baik dan bisa berguna 

bagi bangsa dan negara di masa depan. Posisi guru dan anak didik boleh berbeda, 

tetapi keduanya tetap seiring dan setujuan. Seiring dalam arti kesamaan langkah 

dalam mencapai tujuan bersama. Anak didik berusaha mencapai cita-citanya dan 

guru dengan ikhlas  mengantar dan membimbing  anak didik mewujudkan cita-

citanya. Itulah barangkali sikap guru yang tepat sebagai sosok pribadi yang mulia.  

2.6 Kode Etik Guru 

Berasal dari istilah “kode etik” dan terdiri dari dua kata, kode dan etik. Etik 

berasal dari kata :ethos” yang artinya watak, adab, atau cara hidup, dan dapat 

diartikan  “ cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan dari kelompok 

manusia”. Secara sederhana kode etik berarti sumber etik, maka kode etik guru 

menurut Westby Gibson, ialah aturan tata susila keguruan atau  satu statement 

formal yang merupakan norma dalam mengatur tingkah laku guru. 

Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional perlu memiliki ” kode etik 

guru” untuk menjadi pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama bertugas. 

Kode etik ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru, 

bila guru berbuat menyimpangdari kode etik guru, berarti ia melanggarnya. 

Berbicara mengenai kode etik guru indonesia, berarti kita membicarakan 

guru di negara kita. Berikut ini adalah kode etik guru indonesia dari hasil Rumusan 

Kongres PGRI XIII tanggal 21 sampai 25 Nopember 1973 di Jakarta, yang terdiri 

dari 9 ( sembilan ) butir ketentuan. 
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1. Guru berbhakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia 

pembangun yang ber-Pancasila. 

2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai 

kebutuhan anak didik masing-masing. 

3. Guru mengadakan komunikasi, serta dalam memperoleh informasi tentang anak 

didik  tetap menghindari segala bentuk penyalahgunaan. 

4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan 

dengan orang tua anak didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 

5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun 

masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. 

6. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan 

mutu profesinya. 

7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasar 

lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan. 

8. Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan 

mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. 

9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang pendidikan. 

Kode etik guru ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai 

barometer dari semua sikap danperbuatan guru dalam berbagai segi kehidupan, baik 

di dalam keluarga. 

2.7 Pendidikan Jasmani 

2.7.1 Pengertian 
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Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah mata pelajaran yang merupakan 

bagian dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses pembelajarannya 

mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat menuju pada 

pertumbuhan dengan pengembangan jasmani, mental, sosial dan emosional yang 

selaras, serasi dan seimbang( GBPP, 2002 : 1) 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha 

yang bertujuan mengembangkan kawasan organik, neuromusculer,intelektual dan 

sosial. Di dalam pendidikan jasmani pendidikan kesehatan sangat erat atau 

mendukung dalam pelaksanaan pendidikan jasmani. Karena pendidikankesehatan 

meliputi pengajaran kesehatan, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan, 

tujuannya adalah pembiasaan hidup sehat, baik kesehatan pribadi, kesehatan 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam pengajarannya mencakup 

pemeliharaan tubuh dan pencegahan penyakit termasuk pendidikan seks. Demikian 

pula soal-soal yang berhubungan dengan pengguanaan narkotika dan minuman 

keras serta cara mengatasi stress, semuanya dapat dimasukkan ke dalam program 

pengajaran kesehatan ( Abdulkadir Ateng, 192 : 3 ). 

J.B. Nash dalam yusuf Adisasmita ( 1989 : 3) mendefinisikan pendidikan 

jasmani sebagai aspek dari proses pendidikan keseluruhan yang menggunakan 

dorongan aktivitas untuk mengembangkan  fitness, organik, kontrol neuromusculer, 

kekuatan intelektual, dan kontrol emosi. Kemudian William, Brownell, dan Vernier 
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dalam Yusuf Adisasmita (1989 : 2), mengindikasikan bahwa dalam pendidikan 

jasmani, kegiatan-kegiatan jasmani tertentu yang terpilih dapat membentuk sikap 

yang berguna bagi pelaku . lalu Nixon dan Cozen  dalam Yusuf Adisasmita ( 1989: 

2 ), juga mendefinisikan pendidikan jasmani sebagai bagian daripendidikan 

keseluruhan  dengan melibatkan pengguna sistem aktivitas kekuatan otot untuk 

belajar, sebagai akibat peran serta dalam kegiatan ini. 

Pendidikan jasmani sebagai proses yang menguntungkan dalam 

penyesuaian dan belajar organik, neuromusculer, intelektual, sosial, kebudayaan, 

emosional dan etika sebagai akibat dan timbul melalui pilihan dan aktivitas 

kekuatan otot yang agak baik. 

2.7.2 Pandangan Pendidikan Jasmani 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disusun dalam redaksi yang beragam. 

Apabila kita cermat lebih jauh, maka keragaman tersebut pada umumnya dapat 

dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu pandangan tradisional dan pandangan 

modern. 

1) Pandangan Tradisional 

Menganggap bahwa manusia itu sendiri dari dua komponen utama yang dapat 

dipilah-pilah, yaitu jasmani dan rohani ( Dikhotomi). Pandangan ini menganggap 

bahwa pendidikan jasmani hanya semata-mata mendidik jasmani atau sebagai 

pelengkap, penyeimbang, atau penyelaras pendidikan rohani manusia. Dengan kata 

lain pendidikan jasmani hanya sebagai pelengkap saja. 

Pandangan pendidikan jasmani berdasarkan pandangan dikhotomi manusia ini 

secara empirik menimbulkan salah kaprah dalam merumuskan tujuan, program 
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pelaksanaan, dan penilaian pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan jasmani ini cenderung mengarah kepada upaya 

memperkuat badan, memperhebat ketrampilan fisik, atau kemampuan 

jasmaniahnya saja. Selain dari itu, sering juga pelaksanaan pendidikan jasmani ini 

justru mengakibatkan kepentingan jasmani itu sendiri (Adang Suherman, 2000 : 

17). 

Di Amerika Serikat, pandangan dikhotomi ini muncul pada akhir abad 19 

antara tahun 1885-1900. Pada saat itu, pendidikan jasmani dipengaruhi oleh sistem 

Eropa, seperti : Sistem Jerman dan Sistem Swedia, yang lebih menekankan pada 

perkembangan aspek fisik (fitnes), kehalusan gerak, dan karakter siswa, dengan 

gimnastik sebagai medianya. Pada saat itu pendidikan jasmani lebih berperan 

sebagai “medicine” (obat) dari pada sebagai pendidik. Oleh karena itu, para 

pengajar pendidikan jasmani lebih banyak dibekali latar belakang akademis 

kedokteran dasar (medicine). 

Pandangan terhadap pendidikan jasmani seperti itu dapat kita amati pada 

Undang-Undang No 4 tahun 1950 Bab VI pasal 9 dalam Adang Suherman (2000 : 

17), sebagai berikut, “Pendidikan jasmani yang menuju keselarasan antara 

tumbuhnya badan dan berkembangnya jiwa dan merupakan usaha untuk membuat 

bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat kuat lahir batin, diberikan pada segala 

sekolah”. 

2) Pandangan Modern 

Menganggap bahwa manusia bukan sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian 

yang terpilah-pilah. Manusia adalah kesatuan dari berbagai bagian yang terpadu. 
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Oleh karena itu, pendidikan jasmani tidak dapat hanya berorientasi pada jasmani 

saja hanya untuk kepentingan satu komponen saja. 

Pandangan holistik ini, pada awalnya kurang banyak memasukkan aktivitas 

sport karena pengaruh pandangan sebelumnya, yaitu pad akhir abad 19, yang 

menganggap bahwa sport tidak sesuai disekolah-sekolah. Namun tidak bisa 

dipungkiri sport terus tumbuh dan berkembang menjadi aktivitas fisik yang 

merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Sport menjadi populer, siswa 

menyenanginya, dan ingin mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi 

disekolah-sekolah hingga para pendidik seolah-olah ditekan untuk menerima sport 

dalam kurikulum disekolah-sekolah karena mengandung nilai-nilai pendidikan. 

Hingga akhir pendidikan jasmani juga berubah, yang tadinya lebih menekankan 

pada gimnastik dan fitnes menjadi lebih merata pada seluruh aktivitas fisik 

termasuk olahraga, bermain, rekreasi atau aktivitas lain dalam lingkup aktivitas 

fisik. 

 Di Amerika Serikat, pandangan holistik ini awalnya dipelopori oleh Wood 

dan Hetherington pada tahun 1910. Pada saat itu pendidikan jasmani dipengaruhi 

oleh “progressive education”. Dokrine utama dari progressive education ini 

menyatakan bahwa semua pendidikan harus memberi kontribusi terhadap 

perkembangan anak secara menyeluruh, dan pendidikan jasmani mempunyai 

peranan yang sangat penting terhadap perkembangan tersebut. Pada periode ini 

pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui aktivitas jasmani 

(education through phisical). 
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Di indonesia, salah satu contoh definisi pendidikan jasmani yang didasari 

pada pandangan holistik ini dikemukakan oleh Jawatan Pendidikan Jasmani 

(sekarang sudah dibubarkan) yang dirumuskan tahun 1960, sebagai berikut, 

“Pendidikan jasmani adalah yang mengaktualisasikan potensi-potensi aktivitas 

manusia berupa sikap, tindakan, dan karya yang diberi bentuk, isi, dan arah menuju 

kebulatan pribadi sesuai dengan cita-cita kemanusiaan”. 

Pangrazi dan Dauer dalam Adang Suherman ( 2000:21 ), mengemukakan 

sebagai berikut, “pedidikan jasmani merupakan bagian dari program pendidikan 

umum yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara menyeluruh. Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan gerak dan 

pendidikan melalui gerak, dan harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai 

dengan konsepnya”. 

Wall dan Murray dalam Adang Suherman (2000 : 21), mengemukakan hal 

serupa dari objek yang lebih spesifik, “Anak-anak sangat komplek, memiliki 

pikiran, perasaan, dan tindakan yang selalu berubah-ubah secara konstan. Oleh 

karena anak mempunyai sifat yang selalu dinamis pada saat mereka tumbuh, maka 

perubahan  saat elemen sering kali mempengaruhi perubahan pada elemen lainnya. 

Oleh karena itu, pendidikan jasmani mendidik anak secara keseluruhan, tidak hanya 

mendidik jasmani atau tubuhnya saja. 

Uraian Sidentop dalam Adang Suherman (2000 : 21), mengemukakan 

bahwa pendidikan jasmani modern yang lebih menekankan pada pendidikan 

melalui jasmani didasarkan pada anggapan bahwa jiwa dan raga merupakan satu 
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kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Pandangan ini menganggap kehidupan 

manusia secara menyeluruh (totality). 

 Sebagian besar diantara kita masih ragu untuk mengatakan apa dan 

bagaimana sebenarnya pendidikan jasmani itu. Untuk mudahnya, lebih baik kita 

mulai memperhatikan awal dari program atau perencanaan, kemudian dengan 

pendekatan yang lebih mantap, kita mencoba memodifikasi konsep, setelah kita 

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat membayangkan suatu 

konsep yang dapat diterima. Dan apakah pendidikan jasmani merupakan suatu ilmu 

disiplin atau suatu profesi, atau keduanya. 

Secara tradisional, tujuan pendidikan jasmani yang telah disepakati adalah 

sejalan dengan tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu pendidikan yang 

menggunakan medium jasmani. Charles Bucher, “Foundation of Phycsical 

Education” dalam Soenardi Soemosasmito (1988 : 5), mengutarakan bahwa 

“pendidikan jasmani adalah bagian yang terpadu dari proses pendidikan yang 

menyeluruh, bidang dan sasaran yang diusahakan adalah perkembangan jasmaniah, 

mental, emosional, dan sosial bagi warga negara yang sehat, melalui medium 

jasmani”. 

Mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan usaha yang tulus dan sungguh-

sungguh, salah satu bantuan yang diperlukan adalah pengabdian dan kerja keras 

dari pihak guru pendidikan jasmani. 

Para pendidik masih melihat adanya kekurangan dari program-program dan 

tujuan jasmani yang tradisional, tetapi yang sangat diperlukan saat ini adalah 

mengusahakan pendidikan jasmani menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan 
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dan dapat diterima dalam pendidikan pada umumnya, dan berharap dapat 

menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, remaja, dan pemuda. Lain 

dari pada itu, perlu juga dipahami bahwa pendidikan jasmani adalah salah satu 

pendekatan yang terpadu dalam pendidikan pada umumnya. Yang diharapkan 

adalah terwujudnya kurikulum pendidikan jasmani yang mantap, sehingga 

pengalaman yang diperoleh siswa menggambarkan perkembangan intelek, sosial, 

jasmaniah, untuk merancang suatu pendekatan pengajaran yang efektif dalam usaha 

mencapai tujuan program. 

American Aliliance for Health, Physical Education, and Recreation 

(AAHPER) dalam Soenardi Soemosasmito (1988 : 7), mengutarakan bahwa 

“pendidikan jasmani sekarang ini adalah suatu mata pelajaran, yang memberi 

kesempatan agar anak belajar bergerak seperti mereka belajar untuk belajar”. Yang 

kemudian merangsang timbulnya berbagai pertanyaan seperti berikut : Gerak yang 

bagaimana yang mereka pelajari ? Seberapa jauh mereka belajar ? Dalam konteks 

yang bagaimana mereka belajar ? Apa yang sebenarnya mereka pelajari, kalau 

mereka belajar bergerak ? Bagaiamana dan untuk apa mereka belajar ? Pertanyaan-

pertanyaan ini sebenarnya adalah untuk mengembangkan pemikiran profesional 

dan untuk mengarahkan program-program pendidikan jasmani. 

Publikasi yang berjudul Knowledge and Understanding in Physical 

Education, AAHPER dalam Soenardi Soemosasmito ( 1988 : 7 ), mengembangkan 

pandangannya sebagai berikut : istilah pendidikan jasmani tidak hanya terbatas 

pada konsep tradisional tentang program dan kegiatan yang dipersiapkan bagi anak-

anak saja, dengan berbagai permainan, tari-menari, gerak akrobatik, dan jungkir 



32 
 

 
 

balik (tubling), senam dan sebagainya. Sedangkan istilah “pendidikan” sebagai kata 

kunci, yang memasukkan program pendidikan jasmani ke dalam sekolah, dengan 

memperhatikan semua aspek yang dapat disumbangkan terhadap perkembangan 

anak didik secara menyeluruh. Dalam melaksanakan tugas, guru menggunakan 

prosedur pengajaran yang mereka ketahui dan pahami, dalam usaha memperoleh 

dan meningkatkan penampilan (performance) anak didiknya. Sedang 

perkembangan ketrampilan khusus yang dipilih dimaksudkan untuk memenuhi 

beberapa keperluan tertentu, dan ditekankan pada penilaian yang berkaitan dengan 

apa yang dirasakan dan direncanakan bagi perkembangan individu (jasmaniah, 

rokhaniah dan sosial). 

AAHPER dalam Soenardi Soemosasmito (1988 : 7), juga merumuskan dan 

menulis tentang kedudukan pendidikan jasmani disekolah lanjutan. Disajikan dalam 

Journal of Health, Physical Education (JOHPER). Berdasarkan pandangan tersebut, 

pendidikan jasmani berusaha mendorong siswa belajar untuk : 

1) Mengembangkan keterampilan gerak, mengetahui mengapa dan bagaimana 

semestinya seseorang bergerak, dan bagaimana gerak tersebut dapat 

dilaksanakan. 

2) Belajar bergerak dengan trampil dan efektif melalui latihan-latihan, bermain, 

berolahraga, menari dan berenang. 

3) Memahami dan memperluas pengertian konsep tentang ruang, waktu dan daya 

(force) yang terkait dengan gerak. 

4) Mengungkapkan pola daya yang dapat diterima melalui perilaku personal dan 

hubungan antar personal dalam bermain, berolahraga dan menari. 



33 
 

 
 

5) Mempersiapkan kondisi jantung, paru, otot dan sistem organ tubuh dan lainnya, 

untuk dapat menunjang keperluan hidup sehari-hari dan di dalam keadaan 

darurat. 

6) Menghargai dan menghormati kondisi (kesegaran jasmani) jasmaniah, bentuk 

dan fungsi tubuh yang baik, dan memiliki rasa sejahtera. 

7) Mengembangkan minat dan perhatian untuk selalu terlibat dan ikut serta dalam 

kegiatan olahraga rekreatif. 

2.7.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Tujuan pendidikan jasmani seringkali dituturkan dalam redaksi yang 

beragam, namun keragaman penuturan tujuan pendidikan jasmani tersebut pada 

dasarnya bermuara pada pengertian pendidikan jasmani itu sendiri.  Sudah 

diuraikan di atas, bahwa pada dasrnya pendidikan jasmani merupakan proses 

pendidikan melalui aktivitas jasmani dan  sekaligus merupakan proses pendidikan 

untuk meningkatkan kemampuan jasmani. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencakup 

pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan pendidikan jasmani 

tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, emosional, 

sosial, dan spiritual. 

Tujuan pendidikan jasmani bersifat menyeluruh, maka tidak jarang kita 

rumuskan tujuan jasmani yang penuturan dan pengklasifikasiannya ragam. Namun 

demikian janganlah heran atau bingung, karena penuturan dan pengklarifikasian 

tujuan penjas tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami makna tujuan pendidikan jasmani. 
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Secara umum tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam 

empat kategori, yaitu: 

1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ 

tubuh sesorang ( Phisical Fitness). 

2) Perkembangan Gerak. Tujuan ini berhungan dengan kemampuan melakukan 

gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful). 

3) Perkembangan Mental. Tujuan in berhubungan dengan kemampuan berfikir dan 

menginterpretasikan ke seluruh pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke 

dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tubuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap dan tanggung jawab siswa. 

4) Perkembangan Sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada sesuatu kelompok atau masyarakat (Adang 

Suherman, 2000 : 22) 

Tujuan pendidikan jasmani setidaknya  dipilih sesuai dengan pandangan 

yang mantap terhadap dorongan, ciri-ciri dan minat anak, serta potensi yang 

tersedia untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sedangkan tujuan pendidikan jasmani, 

harus mampu menunjang tujuan sekolah dan tujuan pendidikan  pada umumnya, 

misalnya: perkembangan pribadi anak yang utuh dan mandiri, setidaknya anak 

dirangsang  mampu mengutarakan pendapat atau pandangan yang kritis, objektif 

dan menghargai pendapat teman-temannya. Dilihat dari sudut pandang lain, 

mungkin tujuan tidak realistis atau idealis, tetapi demi untuk kualitas program, yang 

akan mendorong anak untuk mencapai sesuatu yang setinggi-tingginya, maka 
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tujuan tersebut dapat digunakan sebagai sasaran untuk dijangkau, dan sekaligus 

memberi arahan bagi guru. 

Tujuan tersebut dapat dirinci menjadi tujuan-tujuan yang lain sebagai 

berikut: 

1) Kesegaran Jasmani 

Tujuan: Program pendidikan jasmani setidaknya memberi kesempatan bagi 

semua siswa untuk meningkatkan dan mempertahankan kesegaran jasmani mereka, 

sepadan dengan kebutuhan individual. Kalau memang tingkat kesegaran jasmani itu 

penting dan sesuai dengan pandangan masyarakat, maka peningkatan kesegaran 

jasmani benar-benar merupakan tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, 

pedidikan jasmani akan memberi sumbangan yang penting terhadap ketahanan 

jasmani, yang tidak diperoleh dari kurikulum bidang yang lain. 

Seseorang yang memiliki kesegaran jasmani yang tinggi, akan memiliki 

kekuatan  dan ketahanan untuk melakukan tugas-tugas hariannya tanpa merasa 

lelah, dan masihmemiliki tenaga cadangan untuk menikmati kegiatan waktu luang, 

dan yang berkaitan dengan keadaan darurat. Kekuatan dan ketahanan otot, serta 

kekuatan dan ketahanan kardiovaskuler merupakan unsur kualitas kesegaran 

jasmani, yang seharusnya dikembangkan secara terencana, terutama berdasarkan 

beban latihan yang semakin meningkat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip faal 

tubuh. Kesegaran jasmani setidaknya diarahkan juga terhadap terbentuknya postur 

dan komposisi tubuh yang diharapkan. 

2) Kesempurnaan Gerakan dan Manfaat Ketrampilan Jasmani 
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Program pendidikan jasmani dapat membantu setiap anak untuk mampu  

mengolah dan menggunakan ketrampilan jasmaninya, sehingga semakin anggun 

dan semakin indah dipandang gerakan tersebut pada saat ditampilkan (dalam hal ini 

ketrampilan gerak secara optimal tercapai). Hirarkhi perkembangan ketrampilan 

tergantung pada kompetensi mengelola badan, mulai dari gerak yang menggunakan 

ketrampilan dasar (gerak sederhana), sampai ke gerak yang menggunakan 

ketrampilan khusus (gerak komplek).  

3) Mengalami dan Memahami Gerak 

Tujuan: Setiap anak yang senang mengalami gerak yang luas, yang akan 

menanamkan kepahaman dari gerak tersebut,  dan berdasar pada prinsip-prinsip 

gerak yang dialaminya. 

Melalui berbagai gerak yang menggambarkan tema sajian, yaitu ruang, 

waktu, tenaga, alur gerak dan faktor badan. Penekanan pada gerak yang mendidik, 

seharusnya terus dilaksanakan. Sedang gerak yang terpusat, yang lebih 

memperhatikan ketrampilan yang khusus dan sempurna jugatidak boleh diabaikan. 

Sehingga anak terangsang untuk memperluas pengalaman mereka, sedang guru 

terangsang untuk memajukan pengajarannya.  

4) Perkembangan Sosial 

Tujuan : Keterlibatan dalam pendidikan jasmani, dapat menjadikan seorang 

anak yang memiliki kesadaran sosial dan konsep etik yang diharapkan. Pendidikan 

jasmani dapat menyajikan lingkungan kehidupan sosial yang efektif. Anak 

menginginkan pemahaman dan manfaat  berpartisipasi, kerjasama, toleransi, 

tenggang rasa, kebersamaan dan sebagainya. Beberapa istilah lain, misalnya warga 
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negara yang baik, dan jujur, akan ikut membantu mendefinisikan suasana sosial 

yang diinginkan. Seorang guru yang dengan simpatik, mendegarkan dan memberi 

bimbingan dengan ramah, akan membantu mereka membedakan mereka cara yang 

dapat diterima dan yang tidak dapat diterima dalam menyatakan perasaan mereka. 

5) Usaha Keselamatan 

Tujuan : melalui kegiatan pendidikan jasmani, diharapkan anak 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan dan pengembangan kesadaran 

akan pentingnya keselamatan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sekolah 

mempunyai tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang aman, dan 

keselamatan harus  mendapat perhatian utama. Dalam hal ini guru pendidikan 

jasmani harus selalu berbuat aktif untuk menciptakan lingkungan  yang aman. Pada 

setiap saat, prosedur dan kegiatan pendidikan jasmani harus memperhatikan 

kselamatan bagi semua pihak, selain itu perlu pengawasan dan bimbingan bagi  

para siswa yang terlibat dalam usaha keselamatan tersebut.  

6) Rekreasi Sehat 

Tujuan : Melalui program pendidikan jasmani, setiap anak diharapkan  

memiliki ketrampilan jasmaniah, sehingga memungkinkan baginya untuk 

berpartisipasi dan memperoleh kegembiraan dalam kegiatan rekreasi yang sehat 

sepanjang hayatnya.  

Dasar pertimbangan untuk mengembangkan kegiatan rekreasi sehat di 

lingkungan sekolah adalah sebagai berikut: pertama, anak terangsang untuk 

memperoleh kesenangan dan kegembiraan dengan berpartisipasi dalam  kegiatan 

waktu luang, sehingga mereka akan selalu terlibat. Kedua, anak menginginkannya 
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dasar rasional dalam bermain. Dengan mengikuti kegiatan rekreasi sehat, anak akan 

memperoleh  gambaran tentang kegiatan-kegiatan lain yang dapat mereka 

laksanakan. Kegiatan tersebut, termasuk berbagai permainan yang cocok untuk 

kelompok kecil, dan beberapa cabang olahraga yang dapat diadaptasikan ke dalam 

situasi setempat. Ketiga, anak ingin mempelajari manfaat dari keikut sertaan  

mereka dalam kegiatan rekreasi sehat tersebut. 

7) Konsep Diri yang Positif 

Tujuan : Setiap anak dapat mengembangkan konsep diri seperti 

diharapkan, melalui pengalaman pendidikan jasmani yang relevan. Konsep diri 

sebenarnya adalah konsep-konsep yang menggambarkan seberapa jauh anak dapat 

merasakan kemampuannya dalam mengatasi kehidupan, juga merupakan bagian 

proses belajar yang vital, karena yang memungkinkan berlangsungnya proses 

belajar, atau masalah yang menghalangi pertumbuhan kemampuan anak. 

Seandainya, mereka merasakan bahwa mereka diterima, dicintai dan dihargai, maka 

keberhasilan belajar mereka dapat mengatasi kegagalan-kegagalan yang 

dialaminya. 

8) Nilai-Nilai Personal 

Tujuan : Dengan pendidikan jasmani, anak memperoleh nilai-nilai 

personal yang akan mendorong kehidupan yang produktif. Banyak nilai nilai 

personal  yang diperoleh melalui pendidikan jasmani yang terprogram. Melalui 

pendekatan yang berorientasi pemberian tugas, siswa terdorong  bekerja dengan 

meningkatkan kebiasaan menepati waktu. Dan program pendidikan jasmani 
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memberi kesempatan  bagi anak untuk mengalami kepuasan pemecahan masalah 

yang kreatif dan positif (Soenardi Soemosasmito, 1988 : 21). 

2.8 Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Penjas merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar. 

Materi yang dipelajari berupa permainan, atletik maupun yang lainnya. Adapun 

untuk mempelajari penjas menurut Griffin, Mitchel, dan Oslin, 1997 : Joyce dan 

Shower. 1992 : Magill, 1993 : Moston dan Ashwort, 1994 : Singer dan Dick.1980 : 

Metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran aktivitas jasmani 

sebanyak 7 (tujuh) kategori yaitu : 

1. Pendekatan pengetahuan – keterampilan (Knowledge – skill approach) yang 

memiliki 2 kategori, yaitu metode ceramah (lecture) dan latihan (drill). 

2. Pendekatan sosialisasi (socialization approac) yang berlandaskan pandangan 

bahwa proses pendidikan harus diarahkan untuk saling meningkatkan 

keterampilan pribadi dan berkarya, juga keterampilan berinteraksi sosial dan 

hubungan manusiawi. Pendekatan ini memiliki metode the social family, the 

information processing family, the personal family, the behavioral system 

family, dan professional skill. 

3. Pendekatan personalisasi yang berlandaskan pemikiran bahwa aktifitas jasmani 

dapat dipergunakan sebagai media untuk mengembangkan kualitas pribadi. 

Metode yang digunakan adalah movement education (problem solving 

techniques ). 

4. Pendekatan belajar (earning approach) yang berupaya untuk mempengaruhi 

kemampuan dan proses belajar anak dengan metode terprogram (programmed 
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instruction), computer assisted instruction (CAI), dan metode kreativitas dan 

pemecahan masalah (creativity and problem solving). 

5. Pendekatan motor learning yang mengajarkan aktifitas jasmani berdasarkan 

klasifikasi keterampilan dan teori proses informasi yang diterima. Metode yang 

dikembangkan dalam pendekatan ini adalah partwhole methods, dan modeling 

(demonstration). 

6. Spektrum gaya mengajar yang dikembangkan oleh Muska Mosston. Spektrum 

dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa pembelajaran merupakan 

interaksi belajar antara guru- murid dan pelaksana pembagian tanggung jawab. 

Metode yang ada dalam spektrum ada sebelas (11), yaitu komando (comand), 

latihan (practice), resiprokal (resiprokal), uji mandiri (self chek), inklusi 

(inclusion), penemuan terbimbing (guided discovery), penemuan tunggal 

(convergen discovery), penemuan beragam (divergent production), program 

individu (individual program), inisiasi siswa (learner initiated), dan pengajaran 

mandiri (self teaching). 

7. Pendekatan taktis permainan (tactical games approachess). Pendekatan yang 

dikembangkan oleh universitas loughborought untuk mengajarkan permainan 

agar anak mempelajari manfaat teknik permainan tertentu dengan cara 

mengenal situasi permainan tertentu terlebih dahulu kepada anak. 

Ketujuh metode diatas digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasmani disekolah tempat peserta didik bersosialisasi dan berinteraksi 

dengan guru, teman dan lingkungan setempat. Namun demikian kemandirian 

belajar siswa dalam mempelajari pendidikan jasmani juga bisa dilakukan diluar jam 



41 
 

 
 

pelajaran sekolah, sebagai contoh ikut klub-klub tertentu atau pelatihan-pelatihan 

yang ada. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

Dalam memilih metodologi yang digunakan, diperlukan ketelitian sehingga 

nantinya akan diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka 

penggunaan metodologi penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kuisioner ( Angket ).Penelitian akan dilakukan pada Sekolah Dasar di 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Adapun metode penelitian meliputi hal-hal 

sebagai berikut : 

3.1   Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, ( 1997 : 115 ) populasi merupakan 

keseluruhan subyek penelitian, sedangkan menurut Drs. S. Margono, populasi 

adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan 

waktu yang kita tentukan dimana populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah persepsi guru non penjas orkes terhadap kinerja guru penjas orkes Sekolah 

Dasar se Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2008/2009. 

3.2  Penentuan Sampel 

Pendapat Suharsimi Arikunto (1996 : 117 ) sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Drs. S. Margono, sampel adalah 

sebagai bagian dari populasi sebagai contoh ( master) yang diambil dengan 
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menggunakan cara-cara tertentu. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan 

adalah Tehnik Random Sampling, yang akan diambil dari Sekolah Dasar se 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2008/2009. 

3.3  Variabel Penelitian 

Sebagai variabel dalam penelitian ini adalah persepsi guru non penjasorkes 

terhadap kinerja guru penjasorkes Sekolah Dasar di Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak..  

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Dan untuk dapat mengumpulkan data yang sesuai 

dengan tujuan penelitian terlebih dahulu memilih metode pengumpulan data 

yang tepat. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 

menggunakan Kuesioner. Kuesioner sebagai alat pengukur data penelitian 

dirumuskan dengan kriteria tertentu, kuesioner yang dirumuskan tanpa kriteria 

yang jelas, tidak banyak manfaatnya dilihat dari tujuan penelitian dan hipotesis 

yang akan diuji ( SudarmanDanim, 1997:163). 

Metode kuesioner ini digunakan sebagai alat pengumpulan data tentang 

persepsi guru non penjasorkes terhadap kinerja guru penjasorkes di Sekolah 

Dasar se Kecamatan  Dempet Kabupaten Demak Tahun 2008 / 2009 . 

Kuesioner di susun dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, 

sehingga responden hanya member tanda silang ( X ) pada jawaban yang 

dipilih, sedangkan alternatif jawaban berupa “ya” , “ tidak”,  dan “tidak tahu”. 
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3.5   Analisis Uji Instrumen 

3.5.1 Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kualitas 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002: 146).  

Untuk mengukur validitas digunakan rumus korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

                                N Σ XY – (Σ X)(Σ Y) 

rxy = 

               √{N Σ X² - (Σ X)²} { N Σ Y² - (Σ Y)²} 

 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

X = nilai faktor tertentu 

Y = nilai faktorv total 

N = jumlah peserta 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 147) 

Hasil perhitungan r xy dikonsultasikan dengan harga  r kritik 

product moment dengan taraf nyata 5% adalah validitas 0.361. Jika harga rxy 

dihitung lebih besar dari r tabel maka dikatakan item soal atau instrumen 

tersebut valid. 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data 
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karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2002 : 154). 

Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas alat ukur digunakan teknik 

dengan menggunakan rumus alpha: 

    k                Σδb² 

r11 = [           ] [1-            ] 

           k – 1           δt 

 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σδb² = jumlah varians butir 

δt = varians total 

(Suharsimi Arikunto, 2002 :171). 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan harga tabel r kritik 

product moment dengan taraf nyata 5% adalah reliabilitas 0.361. Jika harga  

r11 lebih besar dari r tabel maka dikatakan instrumen tersebut reliabel. 

3.6  Teknik Analisis Data  

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Dari data angket yang didapat berupa data kualitatif. Agar data tersebut 

dapat dianalisis maka harus diubah menjadi data kuantitatif (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 96). Menguantitatifkan jawaban item pertanyaan dengan 

memberikan tingkat-tingkat skor untuk masing-masing jawaban sebagai 

berikut : 
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Jawaban option  “ya” diberi skor 3 

Jawaban option “tidak” diberi skor 2 

Jawaban option “tidak tahu” diberi skor 1 

2. menghitung frekuensi untuk tiap-tiap kategori jawaban yang ada pada 

masing-masing variabel atau subvariabel. 

3. Dari hasil perhitungan dalam rumus, akan dihasilkan angka dalam bentuk 

prosentase. 

Adapun rumus untuk analisis Deskriptif presentase (DP) adalah : 

           n 

DP =      x 100 % 

    N 

Keterangan: 

DP : Skor yang diharapkan 

N : Jumlah skor maksimum 

n : Jumlah skor yang diperoleh 

(Sutrisno Hadi, 1980: 164) 

4. Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga 

digunakan analisis presentase.  

Hasil analisis dipersentasikan dengan tabel kriteria deskriptif persentase. 

Kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. 

Langkah-langkah perhitungan  

1. Menetapkan skor tertinggi 

2. Menetapkan skor terendah 
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3. Menetapkan persentase tertinggi = 100% 

4. Menetapkan persentase terendah= 25% 

5. Menetapkan rentang persentase = 100%- 25%= 75% 

6. Menetapkan interval = 75%: 4= 18.75% 

Interval Keterangan 

 

81.25%-100% 

62.50%-81.25% 

43.75%-62.50% 

25.00%-43.75% 

 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Rendah sekali 

 

 

(Sutrisno Hadi, 1980 : 164) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Validitas 

 Dari hasil uji coba dipero;eh nilai product moment dengan menggunakan 

taraf signifikan 5 % = 0,361 dengan N = 30, maka dari perhitungan validitas 

penolakan siswa item 1 diperoleh 0,731 > 0,361 maka termasuk valid. Untuk soal 

30 yang disebar dalam satu kali uji instrumen, diperolah 30 soal yang valid yang 

kemudian dipakai di dalam penelitian dan digunakan untuk pengambilan data.  

4.1.2 Reliabilitas 

 Berdasarkan uji coba yang diambil kemudian dihitung dengan rumus alpha, 

ternyata hasilnya menunjukkan bahwa r11 = 0,918. Untuk taraf signifikan 5 % = 

0,361 dengan N = 30, dari perhitungan reliabilitas persepsi guru non penjasorkes 

diperoleh  0,918 > 0,361, maka termasuk reliable (lampiran 1 hal ...). 

4.1.3 Hasil Analisis Data  

4.1.3.1 Analisis Deskriptif Per Aspek 

 Data penelitian yang diambil dengan jumlah responden 70 dengan jumlah 

total skor 6930, terdiri dari empat aspek yaitu aspek kepribadian, aspek kompetensi 

paedagogik, aspek kompetensi profesional, dan aspek kompetensi sosial diperoleh 

data sebagai berikut:  

Hasil penelitian yang dilakukan mencapai skor 5851 dengan prosentase 

84,43 % yang terdiri dari empat aspek. 
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Tabel 1   Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif Per Aspek 

  JML SKOR DALAM PROSEN ( % ) 

  
ASPEK 

1 
ASPEK 

2 
ASPEK 

3 
ASPEK 

4 
ASPEK 

1 
ASPEK 

2 
ASPEK 

3 
ASPEK 

4 

Persepsi Guru Non 
Penjasorkes 1562 1372 1872 1046 92,92 81,67 81,04 83,02 

 

Diagram 1   Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif Per Aspek 
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 Tabel dan gambar grafik di atas dapat diketahui peringkat dari keempat 

aspek dalam penelitian tersebut yaitu : 1) aspek kepribadian yang meliputi 

kepribadian mantaf dan stabil, kepribadian dewasa, kepribadian arif, kepribadian 

berwibawa,  akhlak mulia dan keteladanan menduduki peringkat tertinggi mencapai 

skor 1561 dengan prosentase 92,92 % masuk dalam kategori baik; 2) aspek 

kompetensi pedagogik yang meliputi memahami peserta didik, merancang 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

mengembangkan peserta didik menduduki peringkat keempat atau peringkat 

terendah dari keempat aspek dengan mencapai skor 1372 dengan prosentase 
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81,67 % masuk dalam kategori baik; 3) aspek kompetensi profesional yaitu 

menguasai bidang studi secara luas dan mendalam mencapai angka 1872 dengan 

prosentase 81,04  % jika dikonsultasikan dengan kriteria diskriptif masuk  dalam 

kategori baik; dan 4) aspek kompetensi sosial yang mencakup bergaul dan 

berkomunikasi secara efektif mencapai angka 1046 dengan prosentase 83,02 % 

masuk dalam kategori baik. 

 Data di atas responden menilai bahwa guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan SD se-Kecamatan Dempet Kabupaten Demak masuk dalam kategori 

baik. 

4.1.3.2 Analisis Deskriptif Per Indikator 

 Data hasil penelitian per aspek kemudian dirinci lagi menjadi tiga belas 

indikator yang meliputi kepribadian mantaf dan stabil, kepribadian dewasa, 

kepribadian arif, kepribadian berwibawa,  akhlak mulia dan keteladanan, 

memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, mengembangkan peserta didik, menguasai bidang studi 

secara luas dan mendalam, bergaul secara efektif dan berkomunikasi secara efektif 

 
 
 
 

Tabel   2  Rekapulasi Hasil Analisis Deskriptif Per Indikator 

DALAM JUMLAH 
SKOR             

  INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Persepsi Guru  795 198 179 195 5194 502 155 157 178 380 1872 582 464 
Non Penjasorkes 
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DALAM 
PROSEN              

  INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. INDI. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Persepsi Guru  94,64 94,29 85,24 92,89 92,40 82,30 73,81 74,76 84,76 90,48 81,04 92,38 73,65 
Non Penjasorkes % % % % % % % % % % % % % 

 

Diagram 2  Rekapulasi Hasil Analisis Deskriptif Per Indikator 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PERSEPSI GURU NON PENJASORKES SD DI 
KECAMATAN DEMPET TAHUN 2008/2009

 

 Ada tiga belas indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Dari 

ketigabelas indikator tersebut (seperti terlihat dalam tabel dan grafik) secara 

berurutan mulai dari yang tertinggi dapat disebutkan sebagai berikut: 1) indikator 

mempunyai kepribadian d 94,64 % masuk kategori baik , 2) indikator kepribadian 

berwibawa 94,29 % termasuk dalam kategori baik, 3) indikator mempunyai 

Tabel 3  Rekapulasi Hasil Analisis Deskriptif Per Indikator 
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kepribasian arif 92,89 % masuk dalam kategori baik, 4) indikator kepribadian 

berwibawa 92,40 % masuk dalam kategori baik,  5) indikator memiliki akhlak 

mulia dan dapat menjadi teladan 92,38 % baik,  6) indikator memahami peserta 

didik 90,48 % kategori baik, 7) indikator merancang pembelajaran 84,76 masuk 

dalam kategori baik, 8) indikator melaksanakan pembelajaran mencapai 82,30 % 

masuk dalam kategori baik, 9) indikator evaluasi hasil belajar mencapai 81,04% 

masuk dalam kategori baik, 10) indikator mengembangkan peserta didik 74,76 % 

masuk dalam kategori sedang, 11) menguasai bidang studi secara luas dan 

mendalam 74,76 masuk dalam kategori sedang 12) indikator berkomunikasi secara 

efektif 73,81 % masuk dalam kategori sedang,  dan 13) indikator bergaul secara 

efektif 73,65 % masuk dalam kategori sedang.  

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Per Responden 

 Selain dilihat dari aspek-aspek penelitian yang kameudian dirinci dalam 

indikator-indikator, juga dilihat deskripsi prosentase dari tiap-tiap responden. 

Sedangkan jumlah keseluruhan responden adalah 70 responden, dimana hasil 

deskripsinya dapat dilihat seperti dibawah ini. 

Tabel 4                             REKAPITULASI HASIL ANALISIS DISKRIPTIF 
PER RESPONDEN 

  
Kriteria Dalam persen  

Baik Sedang rendah Baik Sedang rendah  

Persepsi Guru Non 
Penjasorkes 

    

50 20 0 71,43% 28,57% 0% 

 
Diagram 3  Rekapitulasi Hasil Analisis Deskriptif Per Responden 
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 Tabel dan grafik di atas terlihat bahwa persepsi responden terhadap 

kompetensi kinerja guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SD di 

kecamatan Dempet Kabupaten Demak tahun 2008/2009 adalah 71,43% tetmasuk 

dalam kategori baik, sedangkan yang termasuk sedang sebanyak 28,57 %, dan yang 

termasuk dalam kategori rendah tidak ada.  

4.1.3.4 Analisis Diskriptif per Kelas dan Bidang Studi  

 Hasil diskriptif per kelompok kelas atau bidang studi yang terdiri dari enam 

kelompok kelas dan satu kelompok bidang studi (kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 

kelas 5, kelas 6 dan bidang studi agama islam) dapat diketahui sebagai berikut: 1) 

kelas 1 masuk dalam kategori baik sebanyak 83,33 %, kategori sedang sebanyak 

16,67 %, sedangkan dalam kategori rendah tidak ada. 2) kelas 2 masuk dalam 

kategori baik sebanyak 61,54 %, kategori sedang 38,46, sedangkan dalam kategori 

rendah tidak ada. 3) kelas 3 masuk dalam kategori baik sebanyak 76,92 %, kategori 

sedang sebanyak 23,18 %, sedangkan dalam kategori rendah tidak ada. 4)  kelas 4 
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masuk dalam kategori baik sebanyak 88,89 %, kategori sedang sebanyak 11,11 %, 

sedangkan dalam kategori rendah tidak ada. 5) kelas 5 masuk dalam kategori baik 

sebanyak 70,00 %, kategori sedang sebanyak 30,00 %, sedangkan dalam kategori 

rendah tidak ada. 6) kelas 6 masuk dalam kategori baik sebanyak 50,00 %, kategori 

sedang sebanyak 50,00 %, sedangkan dalam kategori rendah tidak ada. 7) guru 

mata pelajaran pendidikan Agama Islam masuk dalam kategori baik sebanyak 

100,00 %, kategori sedang dan kategori rendah tidak ada. 

 

Diagram 4  Analisis Diskriptif per Kelas dan Bidang Studi 
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4.2  Pembahasan 

 Hasil analisis data secara umum menunjukkan bahwa persepsi guru mata 

pelajara non pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan terhadap guru mata 

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan termasuk dalam kategori 

baik. Dengan dibuktikannya empat aspek, yaitu : 1) aspek kepribadian yang 

meliputi indikator (kepribadian mantaf dan stabil, kepribadian dewasa, kepribadian 
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arif, kepribadian berwibawa,  akhlak mulia dan keteladanan) masuk dalam kategori 

baik; 2) aspek kompetensi pedagogik meliputi indikator (memahami peserta didik, 

merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

mengembangkan peserta didik) yang masuk dalam kategori baik; 3) aspek 

kompetensi profesional meliputi indikator menguasai bidang studi secara luas dan 

mendalam mencapai masuk  dalam kategori baik; dan 4) aspek kompetensi sosial 

yang meliputi indikator (bergaul dan berkomunikasi secara efektif) masuk dalam 

kategori baik.  

Setiap indikatornya dapat diketahui bahwa: 1) indikator memiliki 

kepribadian mantaf dan stabil termasuk kategori baik ini ditunjukkan dalam 

pernyataan guru mata pelajaran non pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SD 

se-Kecamatan Dempet kabupaten Demak bahwa guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan SD se-Kecamatan Dempet kabupaten Demak adalah guru yang 

disiplin, bertindak sesuai dengan norma, tata tertib dan komitmen terhadap aturan 

yang ada, sopan dalam berperilaku dan bertutur. 2) indikator Memiliki kepribadian 

dewasa termasuk kategori baik, disini ditunjukkan dalam pernyataan bahwa guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan berpenampilan tepat sesuai dengan 

situasi dan kondisi. 3) indikator memiliki kepribadian arif termasuk baik , ini 

ditunjukkan dalam pernyataan bahwa guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan sangat disegani oleh peserta didik. 4) indikator memiliki kepribadian 

berwibawa termasuk dalam kategori baik , yang ditunjukkan dalam pernyataan 

bahwa guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan memiliki wibawa sebagai 

seorang pendidik.  5) indikator akhlak mulia dan dapat menjadi teladan  termasuk 
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dalam kategori baik, yang ditunjukkan dalam pernyataan bahwa guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan menunjukkan komitmen sebagai umat beragama. 

6) memahami peserta didik termasuk dalam kategori baik, hal ini ditunjukkan 

dalam pernyataan bahwa peserta didik sanagat bersemangat dan mempunyai minat 

yang baik saat mengikuti proses pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan, disamping itu guru penjas jarang memberikan hukuman fisik terhadap 

peserta didik. 7) indikator merancang pembelajaran termasuk dalam kategori 

sedang, ini ditunjukkan dalam pernyataan bahwa guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan dalam pembelajaran melaksanakan,  menyusun dan mengembangkan 

silabus.  8) indikator melaksanakan pembelajaran termasuk kategori sedang, disini 

ditunjukkan dalam pernyataan bahwa untuk kepentingan  proses belajar mengajar 

seorang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan  mempunyai inisiatif 

untuk merancang dan mengembangkan media/sarana  belajar sederhana. 9) 

indikator evaluasi hasil belajar  termasuk dalam kategori baik, hal ini ditunjukkan 

dalam pernyataan bahwa guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan selalu 

tepat waktu dalam menyelenggarakan dan menyerahkan hasil evaluasi belajar. 10) 

indikator mengembangkan peserta didik termasuk dalam kategori tinggi, hal ini 

ditunjukkan dalam pernyataan bahwa guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan selalu membuka diri untuk menjalin keakraban dengan peserta didik, 

mampu bertindak bijaksana dan mendidik dalam negatasi kenakalan peserta didik. 

11) indikator menguasai bidang studi secara luas dan mendalam termasuk dalam 

kategori baik, hal ini ditunjukkan dalam pernyataan bahwa guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan terampil dalam memberi contoh gerak dalam proses 
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pembelajaran, sering memainkan salah satu cabang olahraga, mengajarkan lebih 

dari dua jenis cabang olahraga, membina salah satu olahraga dalam ekstrakurikuler, 

rutin menyelenggarakan pertandingan olahraga antar kelas, terlibat aktif dalam 

penyelenggaraan pertandingan/perlombaan olahraga di sekolah, sering mengikuti 

perlombaan olahraga antara sekolah, mampu mengoperasikan komputer, mengenal 

internet, aktif mengikuti kegiatan MGMP Pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan, dan diluar jam kerja selalu aktif berolahraga. 12) indikator 

berkomunikasi secara efektif  termasuk dalam kategori baik, ini ditunjukkan dalam 

pernyataan bahwa guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat 

bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah, dapat bekerjasama dengan baik 

sesama teman sejawat, dapat mengkomunikasikan ide/buah pikirannya dengan 

kalimat yang jelas. 13) indikator bergaul secara efektif  termasuk dalam kategori 

sedang, ini ditunjukkan dalam pernyataan bahwa guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan tidak pernah memiliki permasalahan dengan orang tua peserta didik, 

tidak pernah memiliki permasalahan dengan masyarakat sekitar sekolah, dan  

terlibat aktif dalam kegiatan sosial di sekolah. 

 Pernyataan yang mempunyai persentase tinggi adalah tentang kompetensi 

sosial guru pendidikan jasmani dan olahraga tentang dapat bersosialisasi dengan 

baik di lingkungan sekolah yaitu mencapai termasuk dalam kriteria baik. Hal ini 

berarti bahwa guru pendidikan jasmani dilingkungan sekolah pada umumnya 

mempunyai perilaku yang baik atau sopan sebagai cerminan sorang pendidik 

terhadap peserta didiknya.  



58 
 

 
 

 Pernyataan yang mempunyai persentasi rendah adalah apakah guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pernah memiliki permasalahan dengan 

orang tua wali termasuk dalam kriteria sedang. Ini bukan berarti guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan tidak mampu menguasai bidang studi secara luas 

khususnya media pembelajaran berupa pengoperasian seperangkat komputer. 

 Melalui hasil analisis data ada maka dapat dijelaskan secara umum bahwa 

persepsi guru non pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan terhadap kompetensi 

kinerja guru pendidikan jasmani olahraga pendidkan jasmani dan kesehatan tingkat 

SD di Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tahun ajaran 2008/2009 secara umum 

baik  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang kami 

lakukan, yang mengambil judul Persepsi Guru Non Penjasorkes Terhadap Kinerja 

Guru Penjasorkes SD Negeri Se-Kecamatan Dempet Tahun 2008/2009. Di Tinjau 

dari empat aspek yaitu, aspek kepribadian, aspek kompetensi Pedagogik, Aspek 

Kompetensi Profesional dan Aspek Kompetensi Sosial, secara umum adalah baik. 

5.1  Saran   

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan . 

1. Anggapan dan stegma negatif selama ini bisa dijadikan motivasi dalam 

tugasnya 

2. Penulis menyarankan kepada para guru penjasorkes di SD se-Kecamatan 

Dempet siap dan mau menerima kritik dan masukan yang sifatnya membangun 

berkaitan dengan tugasnya. 

3. Akhirnya bila penelitian ini kurang konsisten pada hasil yang didapat, karena 

keterbatasan tenaga, sarana prasarana dan waktu, maka bila ada penelitian 

semacam di belakang hari, agar dilakukan lebih cermat dan teliti. 
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