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SARI 
 

Adi Wibowo.“Persepsi Guru Non Penjas terhadap Kinerja Guru Penjas di SMP 
Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang”. Skripsi. Jurusan PJKR. Fakultas 
Ilmu Keolahragaan UNNES. 
 
Kata Kunci : Persepsi, Kinerja guru Penjas 
 
 Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana persepsi guru non penjas 
terhadap kinerja guru penjas tingkat SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten 
Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 
pembelajaran guru penjas tingkat SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten 
Pemalang. 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kuantitatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan angket untuk memperoleh informasi persepsi 
guru non penjas terhadap kinerja guru penjas. Populasi dalam penelitian ini adalah 
guru non penjas yang berjumlah 242 guru. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik total sampling tetapi dalam pengambilan sampel peneliti 
hanya dapat mengambil 168 guru sabagai sampel dikarenakan pada saat penelitian 
ada guru yang tidak berangkat dikarenakan tidak ada jam pelejaran pada waktu 
diadakan penelitian. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode 
dekriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru non penjas terhadap 
kinerja guru penjas tingkat SMP Se-kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang 
mempunyai kriteria yang baik. Hal ini disebabkan guru memiliki kualifikasi 
kompetensi kinerja yang baik, yang meliputi kepribadian sebagai pendidik yang 
memenuhi kriteria baik, kompetensi pedagogik yang memenuhi kriteria baik, 
kompetensi professional memiliki kriteria baik, dan kompetensi social memenuhi 
kriteria baik. 

Dari hasil penelitian diatas peneliti menyatakan kepada kepala sekolah 
supaya lebih memperhatikan cara mengajar guru penjas supaya lebih 
meningkatkan kinerjanya dan untuk guru penjas supaya lebih meningkatkan mutu 
pelaksanaan proses pembelajaran penjas khususnya di tingkat SMP Se-Kecamatan 
Ulujami Kabupaten Pemalang. Guru penjas harus lebih kreatif dan inovatif dalam 
mengajar sehingga semua materi dalam kurikulum dapat diajarkan secara optimal 
terhadap siswa dan supaya dapat lebih baik dan maju dalam melakukan 
pembelajarannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menggariskan bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia 

dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta memungkinkan 

para warganya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah 

maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tersebut, 

terlebih dahulu diupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya 

para tenaga pengajar atau guru. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang 

lebih baik di perlukan guru yang profesional, yaitu guru yang memilki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap terbuka terhadap pembaharuan-

pembaharuan. 

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan agama. 
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Menurut Achmad Sugandi (2007:6) pendidikan dalam arti sempit diartikan 

sebagai bantuan kepada anak didik terutama pada aspek moral atau budi pekerti, 

sedangkan pengajaran diartikan sebagai bantuan kepada anak didik  dibatasi pada 

aspek intelektual dan keterampilan. Bila dilihat dari sejarah perkembangan ilmu 

pendidikan di Indonesia, kita mengenal paedagogik, didaktik dan metodik. Ketiga 

istilah itu sangat erat hubungannya, paedagogik = ilmu pendidikan. Bagaimana 

pendidikan dilakukan di sekolah, orang memerlukan didaktik, baik bersifat umum 

maupun yang bersifat khusus atau disebut metodik. Dengan demikian konsep 

pembelajaran dan pengajaran adalah tergolong ke dalam ilmu didaktik biarpun 

mempunyai orientasi yang berbeda. Paedagogik , didaktik dan metodik memuat 

prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang mengikat pendidikan guru dalam memberi 

bantuan secara normatif maupun teknis kepada anak didik. Tetapi dewasa ini para 

ahli cenderung tidak membedakan antara arti pendidikan (education) dan 

pengajaran atau pembelajaran (instruction). Bahkan menurut crow and crow 

pendidikan diartikan sebagai proses dimana pengalaman atau informasi diperoleh 

sebagai hasil dari proses belajar. Disini digambarkan dalam proses pendidikan itu 

titik berat terletak pada pihak anak didik yaitu dalam pendidikan akan terjadi 

proses belajar yang merupakan interaksi dengan pengalaman-pengalamannya. 

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang dalam kehidupannya, 

pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 

Pendidikan akan menghasilkan manusia yang menghargai harkat dan martabatnya 

sendiri. Pendidikan bermaksud mengembangkan segala potensi yang dimilki oleh 

individu yang secara alami telah dimiliki, potensi yang ada pada individu tersebut 
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apabila tidak dikembangkan akan menjadi sumber daya yang terpendam tanpa 

dapat kita lihat dan rasakan hasilnya, untuk itu individu perlu diberi berbagai 

kemajuan dalam pengembangan berbaagai hal antara lain; Konsep, Prinsip, 

Kreativitas, Tanggung jawab dan Keterampilan. Individu juga mahluk yang ingin 

berinteraksi dengan lingkungannya, obyek sosial ini berpengaruh terhadap 

perkembangan individu, melalui pendidikan dapat dikembangkan suatu keadaan 

yang seimbang serta perkembangan aspek individual dan aspek sosial. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah 

melalui proses pembelajaran khususnya proses pembelajaran di sekolah. Menurut 

Achmad Sugandi (2007:9) pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” yang 

berarti self instruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal). 

Pembelajaran yang eksternal antara lain datang dari guru yang disebut teaching 

atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-prinsip 

belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. Sesuatu 

yang dikatan prinsip biasanya berupa aturan atau ketentuan dasar yang bila 

dilakukan secara konsisten, sesuatu yang ditentukan itu akan efektif atau 

sebaliknya. Prinsip belajar merupakan aturan atau ketentuan dasar dengan sasaran 

utama adalah perilaku guru. Dalam usaha meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia dalam hal pendidikan dalam hal ini guru merupakan komponen Sumber 

Daya Manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus menerus. Dalam UU 

No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa 

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 



4 

 
 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Selain itu guru juga bisa disebut sebagai pendidik karena tugas 

utamanya yaitu mendidik, oleh karena itu guru harus mempunyai kemampuan 

dalam mendidik atau melakukan pembelajaran yang baik. 

Pendidik adalah tenaga pengajar yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan 

lain yang sesui dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Dalam proses pengembangan tenaga pendidik 

terdapat banyak faktor  yang mempengaruhi khususnya dalam hal pencapaian 

kinerja guru secara optimal diantaranya adalah motivasi, persepsi, dan fasilitas. 

Motivasi merupakan suatu bentuk dorongan yang membuat seseorang untuk 

melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan yang di kehendaki atau untuk 

mendapat kepuasan dirinya. Selain motivasi faktor lain yang mempengaruhi 

kinerja guru pendidikan jasmani yaitu persepsi, persepsi dimulai dari pengamatan 

dan penangkapan mengenai obyek dan fakta melalui pengamatan panca indera, 

selanjutnya dengan adanya persepsi yang baik dari guru lain terhadap kinerja guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diharapkan guru dapat meningkatkan 

kompetensinya dalam proses pembelajarannya. 

 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 39 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan dalam satuan pendidikan. Sedangkan secara 

akademis Pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang 
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mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaran pendidikan 

yang berkualitas sebagai pendidikan yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi, Pendidik merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penilitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi sehingga dalam hal ini guru tidak 

boleh ketinggalan dengan pembaharuan-pembaharuan yang terjadi. 

Menurut Sutomo (2007:12) Tugas guru sebagi profesi meliputi mendidik, 

mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai hidup, mengajar berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada 

siswa. 

Dalam hal ini guru juga sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan 

dan menuntun siswa belajar, tidak semata-mata sebagai pengajar yang transfer of 

knowledge tetapi juga sebagai pendidik yang transfer of values. Sesuai penjelasan 

yang telah diuraikan masih terdapat guru khususnya guru penjas belum memenuhi 

kriteria guru profesional seperti yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang 

No.20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional untuk mencapai suatu 

kinerja dan kompetensi. Hasil dari observasi awal yang dilakukan terhadap 48 

responden yang terdiri dari guru non penjas di 3 sekolah yang diambil secara 

acak, menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 81,25% berpendapat kinerja guru 

penjas secara umum dapat dikatakan dalam katagori baik. Sedangkan 18,78% 
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mengatakan bahwa kinerja guru penjas sedang dan dalam observasi ini tidak ada 

pendapat yang mengatakan kurang baik. 

Sebagian besar responden yaitu 79,17% juga berpendapat bahwa guru penjas 

sudah profesional walaupun 20,83% dari responden mengatakan belum 

profesional. Meskipun dari hasil observasi awal tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja guru penjas sudah baik dan profesional, tetapi masih ada yang berpendapat 

sebaliknya. Seorang guru penjas dapat dikatakan baik dan profesional jika sudah 

memenuhi kriteria-kriteria kinerja yang baik. Disamping itu, semua responden 

menilai bahwa penjas itu penting untuk diajarkan. Oleh karena itu seorang guru 

penjas harus mempunyai kinerja yang baik dan profesional dalam menjalankan 

tugasnya. karena masih ada dari hasil observasi yang menyatakan bahwa guru 

penjas belum profesional, maka penulis ingin meneliti kembali mengenai persepsi 

guru non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP Se-Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. Sehingga dapat dilakukan suatu pembenahan dan 

peningkatan profesionalisme guru khususnya guru penjas di Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terjadi suatu pemikiran untuk 

melakukan suatu penelitian tentang kinerja yang dilakukan oleh guru penjas 

sehingga diangkat judul : "PERSERPSI GURU NON PENJAS TERHADAP 

KINERJA GURU PENJAS DI SMP SE-KECAMATAN ULUJAMI 

KABUPATEN PEMALANG”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah ” Bagaimana Persepsi Guru Non Penjas 

Terhadap Kinerja Guru Penjas di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang”. 

C. PENEGASAN ISTILAH 

1. Persepsi 

Suatu tanggapan terhadap suatu keyakina yang ditangkap melalui 

penglihatan dan pendengaran tentang kabar yeng berkembang yang kemudian 

membentuk konsep diri dalam menyatakan keinginan yang kemudian terefleksi 

melalui sikap terhadap obyek tersebut. 

2. Guru 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru terutama keahlian dalam hal mendidik, baik yang di kelas maupun 

yang ada di luar kelas yang menunjang kegiatan belajar mengajar. 

3. Penjas 

Penjas adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan dengan jasmani untuk 

memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan 

kecerdasan serta pembentukan watak dari peserta didiknya. 

4. Kinerja 

Sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan bekerja. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah  yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru non penjas terhadap 

kinerja guru penjas di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan penelitian yang dilakukan diharapkan manfaat yang dapat diperoleh 

adalah: 

1. Bagi Penulis 

 Dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai kinerja sebagai 

seorang guru penjas sehingga dapat menjadi acuan bagi penulis untuk 

menjadi seorang guru yang dapat memiliki kinerja yang baik. 

2. Bagi Guru Pendidikan Jasmani 

 Dapat manambah informasi dan pengetahuan mengenai proses belajar 

mengajar guna mendapatkan hasil dari pembelajaran penjas yang baik sesuai 

hasil yang diinginkan. 

3. Bagi Pemerintah 

 Sebagai masukan bagi pemerintah terutama dalam penilaian atau evaluasi 

guru khususnya Guru Pendidikan Jasmani hendaknya disesuaikan dengan 

kriteria profesionalisme guru yang telah ditentukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Proses Belajar-Mengajar 

Proses  belajar mengajar merupakan  suatu proses  yang mengandung 

serangkaian  perbuatan guru dan  pelajar atas dasar  hubungan  timbal  balik  yang 

berlangsung dalam suasana belajar  untuk mencapai tujuan tertentu.  Interaksi 

atau  hubungan timbal balik antara  guru  dan  pelajar  itu merupakan   syarat  

utama bagi  berlangsungnya  proses  belajar mengajar. Interaksi dalam proses  

belajar mengajar  mempunyai arti yang  lebih luas, tidak sekedar hubungan antara  

guru dengan siswa,  tetapi berupa  interaksi  educative. Kegiatan pendidikan 

bukan  hanya  terbatas  pada  tugas menyampaikan ilmu tetapi juga melibatkan  

usaha  menanam  sikap dan nilai-nilai kepada pelajar  yang  sedang  belajar. 

Proses belajar-mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Peristiwa belajar-

mengajar banyak berakar pada berbagai pandangan dan konsep. Oleh karena itu, 

perwujudan proses belajar-mengajar dapat terjadi dalam berbagai model. Bruce 

Joyce dan Marshal Weil mengemukakan 22 model mengajar yang di 

kelompokkan dalam 4 hal, yaitu (1) Proses informasi, (2) Perkembangan Pribadi, 

(3) Interaksi sosial, dan (4) Modifikasi tingkah laku. ( joyce dan weil, Models Of 

Teaching, 1980 ) dalam Moh. Uzer Usman ( 2007: 4 ). 
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Model-model tersebut dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan 

dapat dilaksanakan secara baik sehingga di dalam proses belajar mengajar tersebut 

dapat berjalan dengan baik dan bisa mendapat tujuan yang hendak dicapai. 

1. Pengertian Belajar 

Definisi belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli sesuai 

dengan tinjauan dan disiplin ilmunya masing-masing. Pengertian belajar dalam 

arti sempit dapat dikatakana sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan 

yang dapat menuju terbentuknya perubahan. Sedangkan pengertian belajar dalam 

arti luas yaitu sebagai perubahan yang seutuhnya. Dari pengertian tersebut penulis 

simpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha yang dengan disengaja atau terus 

menerus dan aktif dilakukan oleh individu baik jasmaniah maupun rohaniah untuk 

mendapatkan perubahan pengetahuan, keterampilan atau tingkah laku yang baru. 

Menurut Moh. Uzer Usman (2007 : 5) Mengartikan belajar sebagai proses 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu 

dan individu dengan lingkungannya. Dalam pengertian ini perubahan yang 

diartikan adalah bahwa seseorang setelah mengalami proses belajar, akan 

mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuannya, keterampilannya, 

maupun aspek sifatnya. 

Sedangkan menurut Catharina Tri Anni (2004 : 2) Belajar merupakan 

proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan dan disebabkan oleh pengalaman. 

Senada dengan pengertian di atas Syaiful Bahri dan Aswan Zain (2002 : 12) 

Mengartikan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman 
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dan latihan. Artinya tujuan kegiatannya adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap 

aspek organisme atau pribadi. 

Menurut Dede Rosyada (2007:93-94) menjelaskan bahwa aliran 

behaviourisme memandang bahwa belajar adalah mengubah perilaku siswa dari 

tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi tugas guru 

dalam hal ini adalah mengontrol stimulasi dan lingkungan belajar agar perubahan 

mendekati tujuan yang diinginkan, dan guru pemberi hadiah atau hukuman pada 

siswa, yakni hadiah diberikan pada siswa yang telah mampu memperlihatkan 

perubahan bermakna.  

Sedangkan aliran psikologi kognitif memandang bahwa belajar adalah 

mengembangkan berbagai strategi untuk mencatat dan memperoleh berbagai 

informasi, siswa harus aktif menemukan informasi-informasi tersebut, dan guru 

bukan mengontrol stimulus, tetapi menjadi partner siswa dalam proses penemuan 

berbagai informasi dan makna-makna dari informasi yang diperoleh dalam 

pelajaran yang mereka bahas dan kaji bersama (Kauchak, 1998: 6) dalam Dede 

Rosyada (2007:94). 

Dari beberapa pengertian dan pendapat tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku baik 

jasmaniah maupun rohaniah sebagai suatu usaha untuk memperoleh kebiasaan-

kebiasaan, ilmu pengetahuan dan sikap terutama yang diambil untuk mewujudkan 

perubahan pada semua aspek pribadi manusia. Perubahan ini tidak terjadi dengan 
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sendirinya, melainkan melalui suatu proses baik latihan atau pendidikan maupun 

karena pengalaman. 

2. Pengertian Mengajar 

Menurut Moh. Uzer Usman (2007:6) Mengajar adalah suatu perbuatan 

yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Mengajar pada 

prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung 

pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan 

dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan 

proses belajar. 

Mengajar merupakan suatu perbuatan atau pekerjaaan yang bersifat 

unik tetapi sederhana. Dikatakan unik karena hal ini berkenaan dengan manusia 

yang belajar yakni siswa dan yang mengajar yakni guru, dan berkaitan erat dengan 

manusia di dalam masyarakat yang semuanya menunjukkan keunikan. Di katan 

sederhana karena mengajar dilaksanakan dalam keadaan praktis dalam kehidupan 

sehari-hari, mudah dihayati oleh siapa saja. Mengajar pada prinsipnya 

membimbing siswa dalam kegiatan belajar-mengajar atau mengandung pengertian 

bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam 

hubungannya anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar. 

Menurut Moore 2001:50 dalam Dede Rosyda (2007:93) menjelaskan bahwa 

mengajar adalah sebuah tindakan dari seseorang yang mencoba untuk membantu 

orang lain mencapai kemajuan dalam berbagai aspek seoptimal mungkin sesuai 

dengan potensinya 
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Jadi dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

mengajar merupakan suatu perbuatan, proses pembimbingan yang dilakukan oleh 

seorang guru yang memerlukan suatu tanggung jawab dalam proses 

pelaksanaanya. 

B. Guru 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian 

khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang 

yang pandai bicara dalam bidang-bidang tertentu belum dapat disebut sebagai 

guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru 

yang profesional harus mengetahui betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran 

dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan 

melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Jadi guru dituntut 

untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa dan juga 

hendaknya mampu memanfaatkan lingkungan, baik yang ada di kelas maupun 

yang ada di luar kelas yang menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Secara ideal, guru yang diharapkan adalah guru yang memiliki 

keberdayaan untuk mampu mewujudkan kinerja yang dapat mewujudkan fungsi 

dan peran seoptimal mungkin. Perwujudan tersebut tercermin melalui 

keunggulannya dalam mengajar, hubungan dengan siswa, hubungan dengan 

sesama guru, hubungan dengan pihak lain, sikap dan keterampilan 

keprofesionalannya. Semua penampilan tersebut dapat terwujud apabila didukung 
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oleh sejumlah kompetensi yang meliputi kompetensi intelektual, sosial, pronadi, 

moral-spriritual, fisik, dan sebagainya. 

1. Tugas Guru 

Guru mempunyai banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun 

yang diluar dinas dalam bentuk pengabdian. Menurut Moh. Uzer Usman (2007:7) 

apabila dikelompokkan ada tiga jenis tugas dalam bidang kemasyarakatan. 

a. Tugas guru dalam bidang profesi 

Dalam tugas ini tugas guru meliputi mendidik, mengajar dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada 

siswa. 

b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan 

Dalam tugas ini guru pada waktu di sekolah harus dapat menjadikan 

dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia 

menjadi idola para siswanya. 

c. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan 

Dalam tugas ini masyarakat menempatkan guru pada tempat yang 

lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat 

dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi dalam hal ini guru berkewajiban 

mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang 

berdasarkan Pancasila. 

2. Peran guru dalam proses belajar mengajar 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan, perkembangan baru terhadap 

pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk 

meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan 

hasil belajar siswa yang sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi 

guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar 

siswa berada pada tingkat yang optimal. Peranan dan kompetensi guru dalam 

proses belajar mengajar meliputi banyak hal yang dikemukakan oleh Adam & 

Decey  dalam Moh. Uzer Usman (2007:9), antara lain guru sebagi pengajar, 

pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, 

perencana, supervisor, motivator, dan konselor. Yang akan dikemukakan disini 

adalah peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Guru sebagai Demostrator 

Dalam hal demonstrator guru hendaknya senantiasa menguasai bahan 

atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa 

mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu 

yang dimilkinya karena hal ini sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. 

Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia sendiri adalah 

pelajar. Ini bahwa guru harus belajar terus menerus. Dengan cara demikian ia 

akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator sehingga mampu 
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memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. Maksudnya agar apa yang 

disampaikan itu betul-betul dimiliki oleh anak didik. 

b. Guru sebagai pengelola kelas 

Dalam perannya sebagai pengelola kelas (learning manager), guru 

hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan 

aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan 

diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. 

Pengawasan terhadap belajar lingkungan itu turut menentukan sejauhmana 

lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang baik 

ialah yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan 

rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. 

Kualitas dan kuantitas belajar siswa di dalam kelas bergantung banyak faktor, 

antara lain ialah guru, hubungan pribadi siswa di dalam kelas, serta kondisi umum 

suasana di dalam kelas. 

Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan 

menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan 

mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khusus adalah 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, 

menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, 

serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan 
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merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar-mengajar. 

Dengan demikian media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan 

yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media 

pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakn 

serta mengusahakan media itu dengan baik. Untuk itu guru perlu mengalami 

latihan-latiahan praktik secara kontinu dan sistematis, baik melalui pre-service 

maupun melalui inservice training. Memilih dan menggunakn media pendidikan 

harus sesuai dengan tujuan, materi metode, evaluasi, dan kemampun guru serta 

minat dan kemampuan siswa. 

Sebagai mediator guru pun menjadi perantara hubungan antar 

manusia. Untuk keperluan itu guru harus terampil menggunakan pengetahuan 

tentang bagaimana orang berinteraksi dan bekomunikasi. Tujuannya agar guru 

dapat menciptakan secara maksimal lingkungan yang interaktif. Dalam hal ini ada 

tiga macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu mendorong 

berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, mengembangkan gaya interaksi 

pribadi, dan menumbuhkan hubungan-hubungan yang positif dengan para siswa. 

Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber 

belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar-

mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah ataupun surat kabar 

d. Guru sebagai evaluator 
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Maksud yang dipaparkan artinya bahwa dalam waktu-waktu selama 

satu periode pendidikan,selama mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah 

dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun pihak pendidik. Dalam proses belajar-

mengajar hendaknya guru menjadi evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan 

untik mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum. 

(Moh. Uzer Usman, 2007:9-11). 

3. Ciri-ciri guru professional 

Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan proses 

pembelajaran, seorang guru hendaknya mampu mengembangkan tugasnya dengan 

baik. Para siswa tidak mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang mampu 

mengemban tugasnya dengan baik. Kendatipun dewasa ini konsep CBSA telah 

banyak dikumandangkan dan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar di 

sekolah, namun guru tetap menempati kedudukan tersendiri. Pada hakekatnya 

para siswa hanya mungkin belajar dengan baik jika guru telah mempersiapkan 

lingkungan positif bagi mereka untuk belajar. 

Pelaksanaan kurikulum dalam sistem instruksional yang telah didesain 

dengan sistematik membutuhkan tenaga guru yang profesional. Guru harus 

memenuhi persyaratan, profesinya dan berkemauan tinggi untuk mengembangkan 

potensi siswa secara optimal. Kemampuan yang dituntut untuk setiap guru adalah 

kemampuan-kemampuan yang sejalan dengan peranannya di sekolah. Peranan 

guru tidak hanya bersifat administratif dan organisatoris, tetapi juga bersifat 

metodologis dan psikologis. Dibalik itu setiap guru harus mempunyai kemampuan 

kepribadian dan kemampuan kemasyarakatan. Kemampuan-kemampuan tersebut 
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sangat penting demi keberhasilan tugas dan fungsinya sejalan dengan tugas dan 

fungsi sekolah sebagai suatu sistem sosial. 

4. Citra guru yang diharapkan 

Menurut H.A.R. Tilaar (2002:326-328) bahwa dalam mewujudkan 

kinerja guru, secara ideal beberapa karateristik citra guru yang diharapkan antara 

lain sebagai berikut: 

Petama, Guru yang mempunyai semangat juang yang tinggi disertai kualitas 

keimanan dan ketaqwaan yang mantap. Semangat juang merupakan 

landasan utama bagi perwujudan perilaku dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. Kinerja perilaku guru menuntut kualitas semangat 

nasionalisme dalam menyukseskan pembangunan nasional. 

Kedua,  Guru yang mampu mewujudkan dirinya dalam  keterkaitan dan 

padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek. 

Perwujudan diri pada guru hendaknya berorientasi pada tuntutan 

perkembangan lingkungan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Semua unsur yang terkait harus mampu menyesuaikan dirinya dengan 

tuntutan perkembangan pembangunan dan tuntutan sosial budaya. Di 

samping itu, tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menuntut agar para guru menyesuaikan profesi dan kompetensinya. 

Ketiga,  Guru yang mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain. 

Dalam melaksanakan fungsinya, setiap unsur tidak berbuat sendirian, 

tetapi harus berinteraksi dengan unsur lain yang terkait melalui 

suasana kemitraan bersifat sistemis, sinergis, dan simbiotik. Demikian 



20 

 
 

pula antar disiplin ilmu seharusnya saling berinteraksi dan bekerja 

sama dalam menghadapi bebagai masalah yang muncul dari tantangan 

kehidupan modern. Pendekatan interdisipliner dalam bentuk tim kerja 

merupakan sesuatu yang mutlak harus dijadikan landasan dalam 

kinerja guru. 

Keempat,  Guru yang memiliki etos kerja yang kuat. Etos kerja merupakan 

landasan utama bagi kinerja semua aparat dalam berbagai jenis dan 

jenjang pendidikan. Pembinaan dan pengembangan profesionalitas 

guru senantiasa mengacu pada etos kerja yang mencakup disiplin 

kerja, kerja keras, menghargai waktu, berprestasi, sikap kerja, dan 

sebagainya. 

Kelima, Guru yang memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan jenjang 

karier. Citra guru profesional hanya dapat berkembang dengan baik 

apabila disertai dengan perkembangan karier secara jelas dan pasti. 

Semua karya fungsional para guru hendaknya mempunyai dampak 

bagi prospek peningkatan kariernya dimasa yang akan datang, baik 

dalam status maupun martabat dan hak-haknya. 

Keenam, Guru yang berjiwa profesionalisme tinggi. Pada dasarnya 

profesionalisme itu merupakan motivasi intrinsik sebagai pendorong 

untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional. 

Kualitas profesionalisme didukung oleh lima kompetensi sebagai 

berikut: (1) Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang 

mendekati standar ideal, (2) meningkatkan dan memelihara citra 
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profesi, (3) keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan 

pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan 

memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya, (4) mengejar 

kualitas dan cita-cita dalam profesi, dan (5) memiliki kebanggaan 

terhadap profesinya. 

Ketujuh, Guru yang memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan non-

material. Kesejahteraan lahir dan batin merupakan kebutuhan hakiki 

bagi setiap individu. Dalam hubungan ini, upaya pembinaan dan 

pengembangan profesionalitas hendaknya tidak mengabaikan aspek 

kesejahteraan. Peningkatan profesionalitas seharusnya diikuti dengan 

peningkatan kesejahteraan baik material maupun non-material. Dan 

seyogianya mendorong peningkatan profesionalitas. 

Kedelapan, Guru yang memiliki wawasan masa depan. Sesuai dengan cita-citanya 

manusia Indonesia harus mampu hidup sejahtera dan lestari di masa 

depan. Hal ini mengandung makna bahwa semua aktivitas pendidikan 

hendaknya senantiasa berorientasi kemasa depan, sebab setiap karya 

yang dihasilkan di masa kini sesungguhnya untuk kepentingan di 

masa yang akan datang. Semua itu hendaknya dijadikan acuan bagi 

para guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Kesembilan,  Guru yang mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara 

terpadu. Asas ini mengisyaratkan bahwa pendidikan bukan tanggung 

jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama pihak yang 

terkait. Pihak-pihak terkait antara lain para pembuat kebijakan dan 
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keputusan, para manajer, para pakar dalam berbagai bidang dan 

disiplin, organisasi profesi, dan para pelaksana pendidikan itu sendiri. 

Dalam keterpaduan ini, guru diharapkan menjadi inti dari seluruh 

kegiatan roda pengelolaan pendidikan. 

C. Pengertian Pendidikan Jasmani 

Menurut Williams ( 1945:3 ) dalam Abdullah & manadji ( 1994:3) 

menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah semua aktivitas manusia yang 

dipilh jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang di 

pilh itu haruslah yang memberikan sumbangan bagi kehidupan sehari-hari dan 

memberikan kemungkinan bagi peserta didik untuk menimbulkan sifat toleransi, 

ramah, baik hati, suka menolong dan bahkan mempunyai kepribadian yang kuat. 

Menurut Singer ( 1976:9 ) dalam Abdullah & manadji ( 1994:3) memberi 

makna pendidikan jasmani sebagai pendidikan dengan jasmani yang berbentuk 1 

sistem atau program aktivitas jasmani yang intensif melibatkan otot-otot besar 

yang dirancang untuk merangsang organ-organ tubuh agar manfaat kesehatan 

sebagai akibat dari aktivitas itu dapat diperoleh pelakunya. 

Menurut Abdul Gafur ( 19836 ) dalam Abdullah & manadji ( 1994:3) 

memberi makna pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang 

sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara 

sadar dan sistematik melalui kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka 

memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan 

kecerdasan dan pembentukan watak. Jadi hakekat dari pendidikan jasmani adalah 
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suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar melalui kegiatan jasmani 

yang intensif. 

Menurut Nixon dan Jewell ( 1980:6 ) dalam Abdullah & Manadji 

(1994:3) menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu tahap atau aspek 

dari proses pendidikan keseluruhan yang berkenaan dengan perkembangan dan 

penggunaan kemampuan gerak individu yang dilakukan atas kemauan sendiri 

serta bermanfaat dan dengan reaksi atau respon yang terkait langsung dengan 

mental, emosi dan sosial. 

Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengertian 

pendidikan jasmani dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu 

proses pendidikan yang dilakukan dengan jasmani untuk memperoleh peningkatan 

kemampuan dan  keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan serta 

pembentukan watak dari peserta didiknya. 

Selain itu berdasarkan pengertian di atas diharapkan seorang guru 

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan harus mempunyai karakterisik untuk 

dikatakan mampu mengajar penjas yaitu: mempunyai kemampuan untuk 

mengidentifikasi karakteristik anak didik, mampu membangkitkan dan 

memberikan kepada anak didik untuk berkreasi dan aktif dalam proses 

pembelajaran penjas, serta mampu menumbuhkan potesi kemampuan dan 

keterampilan motorik anak, mampu memberikan dan mengembangkan anak 

dalam proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan serta memiliki pemahaman dan penguasaan keterampilan gerak. 

1. Peran Guru Pendidikan Jasmani 
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1.1 Guru sebagai pemimpin 

a. Menguasai bidangnya baik keterampilan maupun pengetahuan beserta 

pengalamannya. 

b. Mempunyai keyakinan bahwa pendidikan jasmani tidak semata-mata 

mengembangkan segi jasmaniah siswa tetapi turut membantu perkembangan 

siswa sebagai manusia seutuhnya. 

c. Memahami kebutuhan dan karakteristik jasmaniah dan rohaniah siswa serta 

menyesuaikan upaya pembelajarannya dengan karakterisrik dan kebutuhan 

tersebut. 

d. Menunjukkan gairah dan semangat kerja yang nyata dalam menjalankan 

tugas untuk mendorong dan membina semangat belajar siswa. 

1.2 Guru sebagai manajer proses belajar mengajar 

a. Kemampuan menyusun rencana pelajaran yang merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari kurikulum. Terpaut dalam kemampuan ini ialah kemampuan 

perumusan tujuan dan objektif proses belajar-mengajar pendidikan jasmani 

yang mencerminkan tujuan kurikulum dan tujuan nasional, merumuskan 

masalah-masalahnya, menetapkan alternatif pemecahan masalah yang 

menuju kepada tercapainya tujuan pembelajaran, lebih mendasar lagi 

kemampuan membuat satuan pelajaran yang langsung dalam waktu 

seketika. 

b. Pengorganisasian proses belajar-mengajar pendidikan jasmani, yaitu 

kemampuan memanfaatkan sumber yang mendukung terlaksananya proses 

belajar jangka panjang maupun jangka pendek, pengorganisasian 
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menyangkut banyak sumber dan daya berupa orang-orang, alat-alat dan 

media, ruang dan tempat, dan iklim belajar-mengajar. 

c. Pengendalian kegiatan belajar siswa, pengendalian dalam proses belajar-

mengajar pendidikan jasmani merupakan unsur penting. Kegiatan belajar 

yang tidak terkendali besar kemungkinan siswa akan mengalami cedera 

yang fatal. 

1.3 Guru sebagai fasilitator proses belajar mengajar 

a. Menekankan pada perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran dan bukan 

pada kontrol proses tersebut. 

b. Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan kontrol terhadap proses 

tersebut dilakukan bersama antara guru dan siswa. Guru menyiapkan dan 

menyajikan program pelajaran yang memberikan umpan balik untuk 

bimbingan dan kontrol. 

c. Memberikan petunjuk-petunjuk bila diperlukan selama proses pembelajaran 

dan menetapkan bahwa tujuan belajarnya telah tercapai.(Supandi, 1992:15). 

2. Tujuan Pendidikan Jasmani 

Dalam kegiatan memberikan atau mengajarkan pendidikan dari semua 

kegiatan tersebut terdapat tujuan apa yang diajarkan seperti halnya pendidikan 

jasmani, tujuan dari pendidikan jasmani adalah: 

Menurut Agnes Stoodly (1947) Dalam Bucher (1983:45) dalam Abdullah 

& manadji (1994:4) Tujuan pendidikan jasmani adalah (1) Sebagai perkembangan 

kesehatan, jasmani atau organ-organ tubuh, (2) Sebagai perkembangan mental dan 

emosional, (3) Sebagai perkembangan neuromuscular, (4) Sebagai perkembangan 
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sosial, (5) Sebagai perkembangan intelektual. Sedangkan menurut Barrow (1977) 

dalam Abdullah & manadji (1994:4) menyatakan bahwa pendidikan jasmani 

diajarkan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan optimal dari individu 

yang utuh dan berkembang menyesuaikan diri secara jasmaniah, sosial dan mental 

melalui pelajaran yang terpimpin dan partisipasi dalam olahraga yang dipilih, 

senam irama dan senam yang dilaksanakan sesuai dengan standar sosial dan 

kesehatan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan mengenai pendidikan jasmani 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani dalam pelaksanaannya mempunyai 

tujuan menumbuh kembangkan siswa dari aspek organik, neorumuscular, 

kognitif, emosional, perseptual, fisik dan merupakan suatu proses gerak manusia 

yang menuju pada pengembangan pola-pola perilaku manusia. 

3. Fungsi Pendidikan Jasmani 

3.1  Aspek organik 

a. menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat 

memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan 

untuk pengembangan keterampilan. 

b. meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan 

oleh otot atau kelompok otot. 

c. meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk 

menahan kerja dalam waktu yang lama. 
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d. meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk 

melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu relatif 

lama. 

e. meningkatkan fleksibilitas, yaitu; rentang gerak dalam persendian yang 

diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi 

cidera. 

3.2 Aspek neuromusculer 

a. meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. 

b. mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti; berjalan, berlari, 

melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, 

menderap/mencongklang, bergulir, dan menarik. 

c. mengembangkan keterampilan non-lokomotor, seperti; mengayun, 

melengok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, 

membongkok . 

d. mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti; memukul, 

menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah arah, 

memantulkan, bergulir, memvoli. 

e. mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti; ketepatan, irama, rasa gerak, 

power, waktu reaksi, kelincahan. 

f. mengembangkan keterampilan olahraga, seperti; sepak bola, soft ball, bola 

voli, bola basket, baseball, atletik, tennis, beladiri dan lain sebagainya. 

g. mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti, menjelajah, mendaki, 

berkemah, berenang dan lainnya.   
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3.3  Aspek perseptual 

a. mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 

b. mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau 

ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada didepan, belakang, 

bawah, sebelah kanan atau sebelah kiri dari dirinya. 

c. mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu: kemampuan 

mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan 

tangan, tubuh, dan atau kaki. 

d. mengembangkan keseimbangan tubuh (statis, dinamis), yaitu; kemampuan 

mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. 

e. mengembangkan dominansi (dominancy), yaitu; konsistensi dalam 

menggunakan tangan atau kaki kanan/kiri dalam melempar atau menendang. 

f. mengembangkan lateralitas (laterality), yaitu; kemampuan membedakan 

antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan diantara bagian dalam kanan atau 

kiri tubuhnya sendiri. 

g. mengembangkan image tubuh (body image), yaitu kesadaran bagian tubuh 

atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau ruang. 

3.4 Aspek kognitif 

a. mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, 

memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan. 

b. meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. 

c. mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat 

dalam aktivitas yang terorganisasi. 
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d. meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya 

dengan aktivitas jasmani. 

e. menghargai kinerja tubuh; penggunaan pertimbangan yang berhubungan 

dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan 

dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. 

f. meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem 

perkembangan melalui gerakan. 

3.5 Aspek sosial 

a. menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada. 

b. mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam 

situasi kelompok. 

c. belajar berkomunikasi dengan orang lain. 

d. mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam 

kelompok. 

e. mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai 

anggota masyarakat. 

f. mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat. 

g. mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 

h. belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. 

i. mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. 

3.6 Aspek emosional 

a. mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. 

b. mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. 
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c. melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. 

d. memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. 

e. menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. 

(www.dikmenum.go.id/dataapp/elearning/pustaka/KD%20Penjas%20SMA.doc) 

D. Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan 

menurut Eunike R. Rustiana (2003:57-58)  persepsi merupakan proses yang 

berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Namun 

proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus tersebut 

diteruskan kepusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, 

sehingga individu menyadari apa yang dilihat, yang ia dengar dan sebagainya. 

Stimulus yang diindera itu oleh individu diorganisasikan, kemudian 

diinterprestasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang 

diindera itu, inilah yang disebut persepsi (Davidoff, 1981) dalam (Eunike R. 

Rustiana, 2003). Seperti yang telah dijelaskan di depan bahwa persepsi 

merupakan keadaan yang integrated dari indivdu terhadap stimulus yang 

diterimanya. Karena integrated, maka apa yang ada di dalam individu, 

pengalaman-pengalaman, akan ikut aktif dalam diri individu (Mosjowits dan 

orgel, 1969) dalam (Eurike R. Rustiana, 2003). Dalam penginderaan orang 

mengaitkan dengan stimulus, dalam persepsi pengamatan orang akan menyadari 

tentang keadan di sekitarnya dan juga keadaan dirinya sendiri (Davidoff, 1981) 

dalam (Eurike R. Rustiana, 2003). 



31 

 
 

Persepsi dalam kamus bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) 

langsung dari sesusatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca 

inderanya. 

Menurut Rahmat Jalaludin (1998:51) dalam 

(www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf), Persepsi adalah 

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

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Menurut Ruch (1967:300) dalam 

(www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf), Persepsi adalah suatu 

proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa 

lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran 

yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal 

tersebut Atkinson dan Hilgard (1991: 201) mengemukakan bahwa persepsi adalah 

proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam 

lingkungan. Gibson dan Donely (1994: 53) menjelaskan bahwa persepsi adalah 

proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. 

Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan 

khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja 

stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses 

mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera, 

sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. 

Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke dalam otak, 
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kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru 

kemudian dihasilkan persepsi. 

Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), 

pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah 

diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk 

sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai 

dengan keadaannya sendiri. 

Jadi dalam hal ini persepsi guru dapat dikatakan sebagai suatu tanggapan 

guru terhadap suatu keyakinan yang ditangkap melalui penglihatan dan 

pendengaran tentang isu-isu atau kabar yang berkembang, yang kemudian akan 

membentuk suatu konsep diri dalam menyatakan keinginan yang kemudian akan 

terefleksi melalui sikap dan perilaku terhadap sesuatu obyek tersebut. 

1. Proses terjadinya persepsi 

Perlu diketahui bahwa obyek dan stimulus bisa berbeda di dalam satu 

peristiwa, tetapi ada kala obyek dan stimulus menjadi satu, misalnya tekanan. 

Benda sebagai obyek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanannya.  

Dengan demikian taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari 

tentang apa yang diterima melalui alat indera atau respon. Inilah yang disebut 

dengan persepsi yang sebenarnya. 

Selanjutnya respon, sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh 

individu dalam berbagai bentuk. Pada kenyataannya, individu tidak hanya dikenai 

oleh satu stimulus saja, tetapi berbagai stimulus yang ditimbulkan oleh 

lingkungannya. Individu mengadakan seleksi stimulus mana yang akan diberi 
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respon. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilih dan diterima, individu 

menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut. 

Dalam hal persepsi ada dua teori yaitu teori elemen dan teori Gestalt. Individu 

saat mempersepsi sesuatu, yang dipersepsi dahulu adalah bagian-bagiannya, baru 

kemudian keseluruhannya. Maka menurut teori elemen, bagian-bagian merupakan 

hal yang primer, dan keseluruhan itu sekunder. Sebaliknya menurut teori Gestalt, 

keseluruhan whole/Ganz/Gestalt-lah yang primer, dan bagian itu sekunder (Eurike 

R. Rustiana, 2003). 

Sampai kini kedua teori itu masih bertahan, namun rupa-rupanya teori 

Gestalt lebih berkembang. Baik teori Gestalt maupun teori elemen keduanya 

berpengaruh pada berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan. Dalam 

mengajar membaca, penganut teori elemen mengajarkan huruf demi huruf lebih 

dahulu, dan penganut teori Gestalt mengajarkan kalimat lebih dahulu, disertai 

gambar, yang dikenal dengan metode global. 

2. Faktor yang mempengaruhi persepsi 

2.1 Obyek yang berpersepsi, menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera 

atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera 

(reseptor), dapat datang dari dalam, yang langsung mengenai syaraf 

penerima (sensoris), yang bekerja sebagai reseptor. Sebagian besar stimulus 

datang  dari luar. 

2.2 Alat indera atau reseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus. Disamping itu 

harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang 

diterima oleh resptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat 
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kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf 

motoris. 

2.3 Perhatian, sebagai langkah pertama dalam mengadakan persepsi. Perhatian 

merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada suatu atau kelompok obyek. 

E. Kinerja 

Kinerja dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai, 

prestasi yang diperlihatkan, kemampuan bekerja. 

Jadi Kinerja guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan usaha guru 

untuk melakukan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program 

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

Kinerja guru yang dicapai harus berdasarkan standar kemampuan profesional 

selama melaksanakan kewajiban sebagai guru di sekolah. 

Guru menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan siswa. 

Guru sangat berperan dalam meningkatkan proses belajar mengajar, maka dari itu 

seorang guru dituntut memiliki berbagai kompetensi dasar dalam proses belajar 

mengajar. 

Dalam kaitannya dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar maka dapat dikemukakan tugas keprofesionalan guru menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 pasal 20 (a) tentang guru 

dan dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 
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Kinerja guru yang baik tentunya tergambar pada penampilan mereka baik 

dari penampilan kemampuan akademik maupun kemampun profesi menjadi guru 

artinya mengelola pengajaran didalam kelas dan mendidik siswa di luar kelas 

dengan sebaik-baiknya. (www.kopertis4.or.id). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Dalam usaha 

untuk menemukan dan menguji kebenaran tersebut diperlukan untuk mencapai 

suatu tujuan. Dalam suatu penelitian ilmah selalu berdasarkan metode yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian ilmiah juga merupakan 

penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-

fenomena alami dengan dipandu oleh teori-teori dan hipotesis-hipotesis tentang 

hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu. 

Menurut Saifuddin Azwar ( 2003:1 ) mengartikan bahwa penelitian 

(research) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu 

permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu 

pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian 

merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi 

penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta 

memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan 

masalah. 

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penelitian adalah ilmu 

pengetahuan yang membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian 

yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Penelitian 

merupakan suatu penyelidikan yang terorganisir terhadap suatu pengetahuan baru. 
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Agar penelitian memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka 

peneliti perlu menjelaskan langkah-langkah operasional penelitian dan uraian-

uraian aspek yang berkaitan dengan pengukuran variabel yang akan dibahas 

dalam metode penelitian ini. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai 

berikut. 

A. Penentuan Objek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Sedangkan menurut Saefuddin Azwar (2003:77) populasi 

didefinisikan sabagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian, 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan subjek penelitian, dimana populasi yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah guru SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang selain guru 

penjasorkes, yang berjumlah 10 sekolahan, dengan jumlah guru non penjaskes 

sebanyak 242. 

2. Sampel 

Saifuddin Azwar (2003:79) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian 

dari populasi sehingga sampel harus memiliki ciri yang dimiliki oleh populasi. 

Tetapi dalam hal ini penulis menggunakan total sampling dan ini dilakukan 

disemua SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Tetapi dalam 

mengumpulkan sampel penulis tidak bisa mendapatkan semua karena di sebabkan 

ada sebagian guru yang tidak datang waktu diadakannya penelitian dan ada juga 



38 

 
 

guru yang tidak berangkat di karenakan tidak adanya jam pelajarannya. Sehingga 

penulis hanya mendapatkan 168 responden sebagai total sampling. 

3. Variabel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan menurut 

Saifuddin Azwar (2003:59) variabel merupakan konsep mengenai atribut atau 

sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang dapat bervariasi sacara kuantitatif 

ataupun kualitatif. 

Dengan berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel merupakan objek yang bervariasi dan dapat sebagai titik perhatian suatu 

penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi 

guru non penjas di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terhadap 

kinerja guru penjas. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Dan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian terlebih dahulu memilih metode pengumpulan data yang tepat. 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, Transkrip dan sebagainya 

(Suharsimi Arikunto, 2006:158). Menurut Moleong (1990:161) dokumen adalah 
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setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 

seorang penyidik. Dalam penelitian ini di dokumentasikan adalah daftar nama 

sekolah dan jumlah guru di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

2. Metode Angket 

Angket atau kuesioner merupakan suatu bentuk instrumen pengumpulan 

data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Menurut Saifuddin Azwar 

(2003:101) Angket atau kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. 

C. Instrumen Penelitian 

1. Penyusunan instrumen penelitian 

Langkah-langkah penyusunan instrumen dalam penelitian ini adalah 

pembatasan materi yang digunakan untuk penyusunan instrumen yang mengacu 

pada ruang lingkup persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP 

Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. 

2. Analisis Instrumen 

Guna menjamin kualitas instrumen yang akan digunakan untuk penelitian 

maka instrumen penelitian tersebut perlu diuji cobakan, dengan tujuan untuk 

diketahui apakah instrumen penelitan tersebut dapat digunakan untuk 

pengambilan data atau tidak. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat 

terpenuhinya syarat validitas dan reliabilitas yang baik. 

2.1 Validitas 
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Untuk 

mengukur validitas digunakan rumus korelasi Product moment yang dikemukakan 

oleh pearson sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

rxy  = koefesien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X = nilai faktor tertentu 

Y = nilai faktor total 

N = jumlah responden 

Suatu butir angket dinyatakan valid apabila memiliki harga rxy ≥  

pada taraf signifikansi 5%. 

Perhitungan: 

Berikut ini contoh perhitungan angket pada butir no. 1 

No Kode X Y 
  

XY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

UC-01 

UC-02 

UC-03 

UC-04 

UC-05 

UC-06 

UC-07 

UC-08 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

91 

94 

79 

90 

89 

88 

93 

84 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8281 

8836 

6241 

8100 

7921 

7744 

8649 

7056 

273 

282 

237 

270 

267 

264 

279 

252 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

UC-09 

UC-10 

UC-11 

UC-2 

UC-13 

UC-14 

UC-15 

UC-16 

UC-17 

UC-18 

UC-19 

UC-20 

UC-21 

UC-22 

UC-23 

UC-24 

UC-25 

UC-26 

UC-27 

UC-28 

UC-29 

UC-30 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

81 

81 

86 

63 

83 

85 

82 

63 

54 

78 

90 

88 

63 

86 

53 

59 

61 

70 

70 

83 

74 

74 

9 

9 

4 

4 

9 

9 

9 

4 

4 

9 

9 

9 

4 

9 

4 

4 

9 

4 

4 

9 

9 

9 

6561 

6561 

7396 

3969 

6889 

7225 

6724 

3969 

2916 

6084 

8100 

7744 

3969 

7396 

2809 

3481 

3721 

4900 

4900 

6889 

5476 

5476 

243 

243 

172 

126 

249 

255 

246 

126 

108 

234 

270 

264 

126 

258 

106 

118 

183 

140 

140 

249 

222 

222 

∑  81 2335 225 185983 6424 

 

Dengan rumus tersebut diperoleh: 

 

 0.731 
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α = 5% dengan n = 30 diperoleh   = 0.361 

Karena r xy > r tabel, maka no 1 tersebut valid. 

2.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikumto 2006:178). Dalam penelitian 

ini untuk mencari reliabilitas alat ukur digunakan teknik dengan menggunakan 

rumus Alpha 

 
Keterangan: 

 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb² = jumlah varian butir 

 = varian skor total 

 

Apabila   >   maka angket tersebut reliabel 

1. Untuk mencari varians total: 

 

 

Keterangan : 
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Σ  = varians tiap butir   

X  = jumlah skor butir 

N  = jumlah responden 

Perhitungan Varians total: 

 

2.  

 

 

 

 

 
      =  0.210    +    0.062    +    0.090    +    +   0.462  

        =  15.528 

3. Koefisien realibilitas 

 



44 

 
 

Karena  = 0,918 > 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa angka tersebut reliabel 

D. Metode Analisis Data 

Analisis data atau pengolahan data merupakan satu langkah penting dalam 

penelitian. Dalam pelaksanaanya terdapat dua bentuk analisis data berdasarkan 

jenis data, yaitu data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol dan 

data kuantitatif data yang berbentuk angka-angka (Suharsimi Arikunto 2006:239). 

Data dari dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang akan 

dianalisis secara deskriptif persentase dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai responden dari masing-masing aspek atau sub variabel. 

2. Merekap nilai 

3. Menghitung nilai rata-rata 

4. Menghitung prosentase dengan rumus 

DP =    X 100% 

Keterangan : 

DP  = Deskriptif Persentase (%) 

n      = Skor empirik ( Skor yang diperoleh) 

N   = Jumlah nilai responden (Mohammad Ali 1987:184) 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif persentase 

kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. 

5. Cara menetukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut: 

5.1 Menentukan angka persentse tertinggi 
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5.2 Menentukan angka persentase terendah 

 

 
5.3Rentang persentase: 100% - 33,33% 

Interval kelas persentase: 66,67% : 3 =22,22% 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang 

diperoleh (dalam %) dengan analisis deskriptif pesentase dikonsultasikan dengan 

tabel kriteri. 

                   Tabel 1. 

                          Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

Persentase Kriteria 

77,78% − 100% 

55,56% − 77,77% 

33,33% − 55,55% 

Baik 

Sedang 

Kurang 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Gambaran Persepsi Guru Non Penjas Di SMP Se-Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang terhadap kinerja guru Penjas berdasarkan data penelitian 

diperoleh jumlah skor sebesar 14637 dengan persentase skor 88,01% dan 

termasuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru diperoleh 

hasil seperti disajikan pada table berikut : 

Tabel 2. 
Distribusi Persepsi Guru Non Penjas Di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang Terhadap kinerja guru Penjas 
val Persentase ategori stribusi % 

78 – 100,00 Baik 149 69% 

56 – 77,77 Sedang 18 71% 

33 – 55,55 Kurang 1 60% 

Jumlah 168 0,00 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa 

sabagian besar guru 88,69% telah memiliki persepsi yang baik terhadap kinerja 

guru Penjas, sedangkan persepsi sebagian guru yaitu 10,71% guru memiliki 

persepsi yang sedang, dan hanya 0,60% guru yang berpersepsi kurang terhadap 

kinerja guru Penjas. Dengan demikian menunjukkan bahwa persepsi guru non 

Penjas Di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Terhadap kinerja 
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guru Penjas secara umum telah baik. Lebih jelasnya distribusi persepsi guru non 

Penjas Di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Terhadap kinerja 

guru Penjas tersebut dapat disajikan grafis pada diagram berikut ini : 

Gambar 0.1. 
Deskriptif persepsi guru non Penjas Di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang Terhadap kinerja guru Penjas 
 

 
 

Gambaran persepsi guru Non Penjas Di SMP Se-Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang Terhadap kinerja guru Penjas dari masing-masing aspek 

dapat disajikan sebagai berikut : 

1. Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

Aspek ini terdiri dari: Memiliki kepribadian mantap dan stabil, Memiliki 

kepribadian dewasa, Memiliki kepribadian arif, Memiliki kerpibadian yang 

berwibawa, dan Memiliki ahlak mulia dan dapat menjadi teladan. Aspek ini 

memperoleh jumlah skor 3875 dengan persentase 96,11% yang masuk dalam 
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ketegori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3 
Distribusi Persepsi Guru Non Penjas Pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai 

pendidipk 
val Persentase Kategori tribusi % 

78 – 100,00 162 6,4 

56 – 77,77 6 ,57 

33 – 55,55 0 ,00 

Jumlah 168 0,00 

 

Lebih jelasnya distribusi persepsi guru Non Penjas pada aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dari kinerja guru Penjas tersebut  dapat disajikan 

secara grafis pada diagram berikut ini : 

Gambar 0.2. 
Persepsi Guru non Penjas pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

dari Kinerja Guru Penjas 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru non Penjas di 

SMP Se-Kecamatan  Ulujami Kabupaten Pemalang  yaitu 96,43% telah memiliki 

persepsi bahwa guru Penjas memiliki kepribadian sebagai pendidik yang baik, 

selebihnya yaitu 3,57% guru memiliki persepsi bahwa guru Penjas memiliki 

kepribadian sebagai pendidik sedang, dan hanya ada 0,00%  guru yang memiliki 

persepsi bahwa guru Penjas memiliki kepribadian sebagai pendidik kurang. 

1.1 Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kepribadian Sebagai 

Pendidik. 

Ditinjau dari persepsi guru tiap indikator aspek Memiliki kepribadian sebagai 

pendidik yang terdiri dari memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki 

kepribadian dewasa, memiliki kepribadian arif, memiliki kepribadian yang 

berwibawa, dan memiliki ahlak mulia dan dapat menjadi teladan diperoleh hasil 

seperti tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 4 
Deskriptif Persepsi guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki kepribadian sebagai 

pendidik 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Memiliki kepribadian mantap dan 

stabil 

Memiliki kepribadian dawasa 

Memiliki kepribadian arif 

Memiliki kepribadian yang 

berwibawa 

Memiliki ahlak mulia dan dapat 

menjadi teladan 

973 

 

1478 

460 

477 

 

487 

96,53 

 

97,75 

91,27 

94,64 

 

96,63 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Baik 

Sumber : Data hasil penelitian 2009 
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  Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada 

diagram batang berikut: 

Gambar 0.3. 
Persepsi Guru Pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai pendidik Tiap Indikator 

dari Kinerja Guru Penjas 

 

Keterangan : 

1. Memiliki kepribadian mantap dan stabil 

2. Memiliki kepribadian dewasa 

3. Memiliki kepribadian arif 

4. Memiliki kepribadian yang berwibawa 

5. Memiliki ahlak mulia dan dapat menjadi teladan 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik yang dilaksanakan guru Penjas secara 

umum telah baik. 
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2. Memiliki kompetensi pedagogik 

Aspek ini terdiri dari: Memahami peserta didik, Merancang pembelajaran, 

Melaksanakan pembelajaran, Evaluasi hasil belajar, dan Mengembangkan peserta 

didik. Aspek ini memperoleh jumlah skor 3495 dengan persentase 86,68%  yang 

masuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada aspek 

memiliki kompetensi pedagogik diperoleh hasil seperti disjikan pada tabel berikut 

: 

Tabel 5. 

Deskriptif Persepsi guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki kepribadian 

sebagai pendidik 

No Interval Persentase Kategori Distribusi % 

1. 77,78− 100,00 Baik 129 76,78 

2. 55,56 – 77,77 Sedang 36 21,43 

3. 33,33 – 55,55 Kurang 3 1,79 

Jumlah 168 100,00 

 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 
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Gambar 0.4. 
Persepsi Guru non Penjas pada Aspek Memiliki Kompetensi Pedagogik dari 

Kinerja Guru Penjas 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non Penjas 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yaitu 76,78% telah memiliki persepsi 

bahwa guru Penjas memiliki kompetensi Pedagogik yang baik, Selebihnya yaitu 

21,42% guru memiliki persepsi bahwa  guru Penjas memiliki kompetensi 

Pedagogik dan masuk kategori Sedang, dan hanya 1,79% guru yang memiliki 

persepsi bahwa guru Penjas memiliki kompetensi Pedagogik. 

1.2. Analisi Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi Pedagogik 

        Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki 

kompetensi pedagogik yang terdiri dari: Memahami peserta didik, Merancang 

Pembelajaran, Melaksanakan pembelajaran, Evaluasi hasil belajar, dan 

Mengembangkan peserta didik diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut: 
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Tabel 6. 
Deskriptif Persepsi guru non penjas pada Tiap Indikator Aspek Memiliki 

Kompetensi Pedagogik 

Indikator 
entase 

%) 
ria 

peserta didik 

pembelajaran 

an pembelajaran 

sil belajar 

ngkan peserta didik 

,19 

,13 

,77 

,88 

,06 

k 

k 

k 

k 

k 

Suber: Data hasil penelitian 2009 

  Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada 

diagram batang berikut: 

Gambar 0.5. 
Persepsi Guru Pada Aspek Memiliki kompetensi pedagogik Tiap Indikator dari 

Kinerja Guru Penjas 

 



54 

 
 

Keterangan: 

1. Memahami peserta didik 

2. Merancang Pembelajaran 

3. Melaksanakan pembelajaran 

4. Evaluasi hasil belajar 

5. Mengembangkan peserta didik 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi pedagogik yang dilaksanakan guru Penjas secara umum 

telah baik. 

3. Memiliki Kompetensi profesional sebagai pendidik 

Ditnjau dari aspek apakah guru Penjas memiliki kompetensi profesional 

sebagai pendidik yang mengkaji tentang apakah guru Penjas menguasai bidang 

studi secara luas dan mendalam diperoleh jumlah skor 4693 dengan persentase 

84,65% yang masuk kategori baik. Ditinjau dari pernyataan masing-maing guru 

pada aspek memiliki kompetensi professional sebagai pendidik diperoleh hasil 

seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 7. 
Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki Kompetensi Profesional 

Sebagai Pendidik 
Interval Persentase gori ibusi  

77,78 – 100,00 

55,56 – 77,77 

33,33 – 55,55 

29 

8 

1 

78 

62 

0 

Jumlah 68 00 
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Lebih Jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini: 

Gambar 0.6. 
Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Guru Penjas Memiliki Kompetensi 

Profesional Sebagai Pendidik 

 

Gambar 6 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non Penjas 

SMP Se-Kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang yaitu 76,78% telah memiliki 

persepsi bahwa guru Penjas pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang telah memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik  

yang baik, Selebihnya yaitu 22,62% guru yang memiliki persepsi bahwa guru 

penjas memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik masuk kategori sedang, 

dan hanya 0,60% guru yang memiliki persepsi bahwa guru penjas memiliki 

kompetensi profesional sebagai pendidik dan ini masuk kategori kurang. 

1.3.  Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiliki Kompetensi   

Profesional Sebagai Pendidik 
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Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek memiliki professional 

sebagai pendidik yang berupa penguasaan dalam  hal  Menguasai bidang studi 

secara luas dan mendalam diperoleh hasil seperti tabel berikit : 

Tabel 8. 
Deskriptif Persepsi Guru pada Tiap Indikator Aspek Memiliki kompetensi 

profesional sebagai pendidik 

No Indikator Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1 Menguasai bidang studi 

secara luas dan mendalam 
4693 84,65 Baik 

Sumber : Data hasil penelitian 2009 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 

 

 

Gambar 0.7. 

Persepsi guru pada Aspek Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 
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Gambar di atas menujukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi professional sebagai pendidik yang dilaksanakan guru 

Penjas dalam hal ini mampu menguasai bidang studi secara luas dan mendalam 

telah baik . 

4. Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Aspek ini terdiri dari: Berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif 

diperoleh jumlah skor 2574 dengan persentase 85,15% yang masuk kategori baik. 

Ditinjau dari pernyataan masing-masing guru pada aspek memiliki kompetensi 

sosial sebagai pendidik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 9. 

Distribusi Persepsi Guru pada Aspek Memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik pada Kinerja Guru Penjas 

terval Persentase egori ribusi % 

77,78 – 100,00 aik 43 ,12 

55,56 – 77,77 dang 24 4,29 

33,33 – 55.55 urang 1 60 

Jumlah 68 0,00 

Lebih jelasnya distribusi persepsi guru pada aspek memiliki kompetensi 

sosial sebagai pendidik terhadap kinerja guru Penjas tersebut dapat disajikan 

secara grafis pada diagram batang berikut ini : 
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Gambar 0.8. 
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Persepsi Guru pada Aspek Memili kompetensi sosial sebagai pendidik pada 

Kinerja Guru Penjas 

 

Gambar 8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Non Penjas di 

SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yaitu 85,12% telah memiiliki 

persepsi bahwa guru Penjas pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang telah memiliki kompetensi sosisal sebagai pendidik  yang 

baik, Selebihnya yaitu 14,29% guru yang memiliki persepsi bahwa guru penjas 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik masuk kategori sedang, dan hanya 

0,60% guru yang memiliki persepsi bahwa guru penjas memiliki kompetensi 

sosial sebagai pendidik dan ini masuk kategori kurang. 

1.4. Analisis Deskriptif Tiap Indikator Aspek Memiiki kompetensi sebagai 

pendidik 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator aspek perhatian yang 

terdiri dari berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif diperoleh hasil 

seperti tersaji pada tabel berikut ini : 
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Tabel 10. 

Deskriptif Persepsi Guru pada tiap Indikator Aspek Memiliki kompetensi 

social sebagai pendidik 

Indikator r ntase (%) eria 

omunikai sedara efektif 

ara efektif 

0 

4 

92,59 

77,64 

aik 

ang 

 

Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 

Gambar 0.9. 
Persepsi Guru pada Aspek memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik Tiap 

Indikator dari kinerja Guru Penjas 

 

Keterangan: 

1. Berkomunikasi secara efektif 

2. Bergaul secara efektif 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang dimiliki guru Penjas yang 

terdiri dari berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara efektif diperoleh hasil 

yaitu 92,59% dari aspek berkomunikasi secara efektif, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa persepsi guru Non Penjas pada aspek berkomunikasi secara 

efektif baik, sedangkan 77,64% guru memiliki persepsi terhadap aspek memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik dalam hal ini pada aspek bergaul secara 

efektif dan ini masuk kategori sedang. 

5.   Analisis Deskriptif Tiap Indikator dari kinerja guru Penjas 

Ditinjau dari persepsi guru pada tiap indikator dari kinerja guru penjas 

yang terdiri dari memiliki kepribadian sebagai pendidik, memiliki kompetensi 

pedagogik, memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik, dan memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 11. 
Deskriptif Persepsi Guru Non Penjas terhadap kinerja guru Penjas dari 

masing-masing indikator 
Indikator ntase (%) eria 

pribadian sebagai pendidik 

ompetensi pedagogik 

ompetensi profesional sebagai 

pendidik 

ompetensi sosial sebagai pendidik 

6,11 

 

6,68 

4,65 

 

5.12 

ik 

ik 

ik 

ik 
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Lebih jelasnya hasil tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini : 

Gambar 10. 
Persepsi non Penjas pada Aspek Memiliki kepribadian sebagai pendidik dari 

Kinerja Guru Penjas 

75
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Keterangan: 

1. Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

2. Memiliki kompetensi pedagogik 

3. Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 

4. Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi guru pada indikator aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik diperoleh hasil yaitu 96,11%, Memiliki 

kompetensi pedagogik diperoleh hasil yaitu 86,68%, Memiliki kompetensi 

profesional sebagai pendidik diperoleh hasil yaitu 84,65%, dan Memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik diperoleh hasil yaitu 85,12% sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa persepsi guru Non Penjas dari ke-4 indikator telah 

baik terhadap kinerja guru Penjas. Dalam aspek memiliki kepribadian sebagai 

pendidik didapat persentase tertinggi yaitu 96,11%. Hasil ini diperoleh 

berdasarkan indikator memiliki kepribadian mantap dan stabil yaitu 95,53%, 
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memiliki kepribadian dewasa 97,75%, memiliki kepribadian arif 91,27%, 

memiliki kepribadian yang berwibawa 94,64%, dan memiliki ahlak mulia dan 

dapat menjadi teladan 96,63%. 

6. Analisis Deskriptif dari kinerja guru Penjas menurut guru tiap bidang studi 

Ditinjau dari persepsi guru tiap bidang studi pada tiap indikator dari kinerja 

guru penjas yang terdiri dari memiliki kepribadian sebagai pendidik, memiliki 

kompetensi pedagogik, memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik, dan 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik diperoleh hasil seperti tersaji pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 12. 

Deskriftif persepsi dari masing-masing guru bidang studi 

No Bidang Studi Skor 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

Matematika 

IPA 

IPS 

Bahasa Indonesia 

Bahasa Inggris  

PKN 

Pendidikan Agama Islam 

BK 

TIK 

MULOK 

SKI 

FIQIH 

Bahasa Arab 

2146 

1843 

1286 

1177 

1527 

874 

1613 

681 

858 

948 

490 

640 

461 

90,32 

84,62 

81,19 

91,45 

85,59 

88,28 

90,52 

85,98 

86,67 

87,05 

82,49 

92,35 

93,13 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 
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Lebih jelasnya dari hasil tersebut dapat dilihat dalam bentuk diagram 

batang sebagai berikut: 

Gambar 11. 
Deskriftif persepsi dari masing-masing guru bidang studi 

 

Keterangan: 

1. Matematika   8.  BK 

2. IPA    9.  TIK 

3. IPS    10. MULOK 

4. Bahasa Indonesia  11. SKI 

5. Bahasa Inggris   12. Fiqih 

6. PKN    13. Bahasa Arab 

7. Pendidikan Agama Islam 

Gambar diatas menunjukkan bahwa persepsi dari guru tiap bidang studi 

mempunyai persentase yang berbeda-beda. Guru bidang studi Bahasa Arab 

mempunyai persepsi yang dikatakan baik dengan persentase tertinggi dari guru 
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bidang studi lainnya yaitu 93,13%. Hasil ini diperoleh berdasarkan indikator dari 

masing-masing aspek yang mempunyai skor tinggi yang diperoleh dari aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik 96,67%, memiliki kompetensi pedagogik 

91,67%, memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 93,94%, dan memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik 88,89%. Guru bidang studi IPS mempunyai 

persepsi baik terhadap kinerja guru penjas tetapi dengan persentase terendah 

dibanding guru bidang studi lainnya yaitu 81,19%. Hasil ini diperoleh berdasarkan 

indikator dari masing-masing aspek yang mempunyai skor tidak terlalu tinggi 

dibanding guru bidang studi lain, skor tersebut diperoleh dari aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik 88,02%, memiliki kompetensi pedagogik 77,86%, 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 80,87%, dan memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik 77,08%. 

Persepsi dari guru tiap bidang studi berbeda-beda dikarenakan persepsi 

dari tiap orang juga berbeda. Akan tetapi, walaupun hasil yang diperoleh dari 

masing-masing guru bidang studi berbeda tetapi masuk dalam kriteria dengan 

persepsi baik atas kinerja guru penjas. 

 

B. Pembahasan 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang 

lebih banyak mengutamakan aktivitas jasmaniah. Mata pelajaran pendidikan 

jasmaniah disisi lain berguna untuk menjaga kesehatan tubuh yang dilakukan 

dengan berolahraga. 
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Keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan salah satunya ditentukan oleh kinerja dari guru pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang guru. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi guru 

non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP Se-Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang telah masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan, 

pertama dari persepsi guru non penjas pada kriteria memiliki kepribadian sebagai 

pendidik, dalam kriteria ini telah masuk dalam kategori baik. Kedua, persepsi 

guru non penjas pada kreteria memiliki kompetensi pedagogik telah masuk dalam 

kategori baik. Ketiga, persepsi guru non penjas pada kriteria memiliki kompetensi 

professional sebagai pendidik telah masuk dalam kategori baik dan keempat, 

persepsi guru non penjas pada kriteria memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik juga telah masuk kategori baik jadi dengan ini kinerja guru penjas di 

SMP Se-Kecatan Ulujami termasuk ke dalam kategori baik. 

Persepsi adalah suatu tanggapan terhadap suatu keyakinan yang ditangkap 

melalui penglihatan dan pendengaran tentang isu-isu atau kabar berkembang, 

yang kemudian akan membentuk suatu konsep diri dalam menyatakan keinginan 

yang kemudian akan  terefleksi melalui sikap dan perilaku terhadap sesuatu obyek 

tersebut. 

Hasil dari penelitian mengenai persepsi guru Non Penjas terhadap kinerja 

guru Penjas di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang telah 

memperlihatkan hasil yang baik menunjukkan bahwa guru-guru Penjas di SMP 
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Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang tersebut telah mampu melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara baik sebagai pendidik. Berikut ini adalah 

rincian yang meliputi aspek obyek, reseptor dan perhatian. 

1. Memiliki kepribadian sebagai pendidik 

Persepsi setiap individu terhadap suatu obyek tertentu pada dasarnya berbeda-

beda. Perbedaan itu timbul karena cara pandang individu tersebut juga tidak sama 

terhadap suatu obyek walaupun obyek yang diamati adalah sama. 

Hasil penelitian tentang Persepsi Guru Non Penjas Terhadap Kinerja Guru di 

Penjas di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa 

persepsi guru non penjas terhadap aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik 

dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa sebanyak 96,43% responden 

atau sebagian besar guru non penjas da SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten 

Pemalang telah berpersepsi baik terhadap kinerja guru penjas. Selebihnya 3,57% 

guru memiliki persepsi terhadap kinerja guru penjas dengan kategori sedang dan 

0,00% guru yang memiliki persepsi terhadap kinerja guru penjas dengan kategori 

kurang. 

Ditinjau dari persepsi guru non penjas tiap indikator pada aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dapat dijelaskan dengan persentase sebagai berikut: 

Indikator pertama adalah memiliki kepribadian mantap dan stabil 96,53%, 

indikator kedua adalah memiliki kepribadian kedewasaan 97,7%, indikator ketiga 

adalah memiliki kepribadian arif 91,27%, indikator keempat adalah memiliki 

kepribadian yang berwibawa 94,64%, indikator kelima adalah memiliki ahlak 

mulia dan dapat menjadi teladan 96,63%. 
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Melihat hasil penelitian tiap indikator aspek memiliki kepribadian sebagai 

pendidik, persentase tertinggi adalah pada indikator memiliki kepribadian dewasa. 

Hal ini berarti kedewasaan seorang guru khususnya guru penjas sangat berperan 

penting dalam proses belajar mengajar. Sedangkan persentase terendah adalah 

pada indikator memiliki kepribadian arif. Seorang guru dapat dikatakan 

berkepribadian arif jika dia dapat menempatkan diri pada situasi dan kondisi 

apapun. Tidak semua guru dapat berkepribadian arif karena untuk mencapainya 

tidaklah mudah. Intinya, seorang guru terutama dalam hal ini guru penjas harus 

bisa bersikap arif baik terhadap siswa maupun sesama guru. 

 Pada dasarnya, persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjas yang 

telah baik tidak luput dari kemampuan guru penjas tersebut dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran disekolah. Kemampuan tersebut tidak hanya dilihat dari 

praktik saja tetapi juga dapat menguasai materi dengan baik. 

Adanya persepsi yang kurang terhadap kinerja guru penjas juga tidak bisa 

dianggap reme walaupun persentasenya sangat kecil. Hal ini seharusnya bisa di 

jadikan sebagai suatu motivasi dalam  melaksanakan tugasnya sebagai guru penjas 

agar dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi dan profesional. 

2. Memiliki kompetensi pedagogik 

Penguasaan bidang studi secara luas dan mendalam merupakan salah satu hal 

pokok yang harus dimilki oleh seorang tenaga pengajar (dalam hal ini guru 

penjas). Seorang guru yang profesional harus dapat menjalankan tugasnya sesuai 

dengan keahlian yang dimiliki dan tanggung jawab yang diberikan. 
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Persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP Se-Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang juga dapat ditimbulkan dari hasil kerja yang dapat 

diberikan guru dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum baik dalam 

menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran penjas maupun dalam 

menunjang keberhasilan pembelajaran pada pembelajaran yang lain. 

Hasil penelitian tentang persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjas 

di SMP Se- Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa 

ditinjau dari aspek memiliki kompetensi pedagogik yang terdiri dari: memahami 

peserta didik yang masuk dalam kategori baik dengan persentase 85,19%, 

merancang pembelajaran juga masuk dalam kategori baik dengan 

persentase83,13%, melaksanakan pembelajaran masuk dalam kategori baik 

dengan persentase 78,77%, evaluasi hasil belajar masuk dalam kategori baik 

dengan persentase 89,88% dan mengembangkan peserta didik masuk dalam 

kategori baik dengan persentase 93,06%. 

Sebagian besar responden dalam aspek memiliki kompetensi pedagogik 

berpersepsi baik terhadap kinerja guru penjas. Hal ini dibuktikan dengan 

persentase 76,79% responden yang berpersepsi baik terhadap kinerja guru penjas, 

21,43% berpersepsi sedang dan 1,79% responden yang berpersepsi kurang. 

Ditinjau dari hasil yang menunjukkan persentase 1,79% yang masuk dalam 

kategori kurang bukan berarti kinerja guru penjas tidak perlu dioptimalkan lagi 

atau diperbaiki lebih baik lagi. Hal ini justru perlu membangun persepsi yang 

lebih kuat akan kinerja guru penjas menjadi lebih baik lagi dan lebih profesional. 

3. Memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 
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Persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjas pada aspek Memiliki 

kompetensi profesional sebagai pendidik telah masuk dalam kategori baik dengan 

persentase 84,65%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru non 

penjas di SMP Se- Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang bersepsi baik. 

Ditinjau dari persepsi guru non penjas pada tiap indikator aspek memiliki 

kompetensi profesional sebagai pendidik yaitu menguasai bidang studi secara luas 

dan mendalam di dapat persentase 84,65% dan masuk dalam kategori baik. 

4. Memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik 

Persepsi guru non penjas terhadap aspek memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik di dapat persentase 85,12% yang masuk dalam kategori baik. Hasil di 

atas menunjukkan bahwa sebagian guru non penjas di SMP Se-Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang berpersepsi baik terhadap aspek mmiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik bagi guru penjas. 

Persentase tiap indikator yaitu berkomunikasi secara efektif dengan 

persentase 92,59% masuk dalam kategori baik dan bergaul secara efektif dengan 

persentase 77,65% masuk dalam kategori sedang. 

Adanya persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP Se- 

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang telah baik yang ditunjukkan dari 

persepsi guru pada aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik, memiliki 

kompetensi pedagogik, memiliki kompetensi profesinal sebagai pendidik, 

memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik, tentunya akan berdampak terhadap 

peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan kepercayaan guru-guru mata 

pelajran lain di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang  pada 
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kemampuan guru penjas dalam  melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru 

pengampu mata pelajaran penjas. 

Aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik memiliki persentase lebih 

tinggi dari aspek memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik hal ini dikarenakan 

pada aspek memiliki kepribadian sebagai pendidik terdiri dari 5 indikator dan 8 

pertanyaan, indikator tersebut yaitu Memiliki kepribadian mantap dan stabil, 

Memiliki kepribadian dewasa, Memiliki kepribadian arif, Memiliki kepribadian 

yang berwibawa, Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Sedangkan 

aspek memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik hanya terdiri dari 2 indikator 

dengan 5 pertanyaan, indikator tersebut yaitu Berkomunikasi secara efektif, 

Bergaul secara efektif, sehingga hal inilah yang mempengaruhi jumlah skor 

penilaian pada responden. 

Setelah dilakukan penelitian ternyata guru penjas telah melakukan tugas 

dalam proses belajar mengajar dengan baik, hal tersebut dapat diketahui dalam 

peran guru penjas bahwa guru penjas tersebut telah melakukan tugasnya sebagai 

demonstrator, pengelolaan kelas dengan baik, sebagai mediator dan fasilitator 

serta sebagai evaluator. 

Guru penjas di SMP se-kecamatan ulujami kabupaten pemalang sudah 

dikatan profesional hal ini dapat diketahui bahwa guru dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu melakukan proses pembelajaran serta guru mampu 

mengembangkan tugasnya dengan baik  dan dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa guru penjas telah menunjukkan hasil yang menunjukkan sudah profesional 

karena mampu melakukan tugas dengan baik, melakukan proses pembelajaran 
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dengan lancar, mampu membut rencana pembelajaran dengan baik serta mampu 

menerima adanya pembaharuan tentang pendidikan khususnya pembaharuan 

dalam melaksanakan pembelajaran penjas. 

Persepsi dari guru tiap bidang studi terhadap kinerja guru penjas berbeda-

beda dikarenakan persepsi dari tiap orang juga berbeda. Akan tetapi, walaupun 

hasil yang diperoleh dari masing-masing guru bidang studi berbeda tetapi masuk 

dalam kriteria dengan persepsi baik atas kinerja guru penjas. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dari guru tiap bidang studi 

mempunyai persentase yang berbeda-beda. Guru bidang studi Bahasa Arab 

mempunyai persepsi yang dikatakan baik dengan persentase tertinggi dari guru 

bidang studi lainnya yaitu 93,13%. Hasil ini diperoleh berdasarkan indikator dari 

masing-masing aspek yang mempunyai skor tinggi yang diperoleh dari aspek 

memiliki kepribadian sebagai pendidik 96,67%, memiliki kompetensi pedagogik 

91,67%, memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 93,94%, dan memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik 88,89%. Guru bidang studi IPS mempunyai 

persepsi baik terhadap kinerja guru penjas tetapi dengan persentase terendah 

dibanding guru bidang studi lainnya yaitu 81,19%. Hasil ini diperoleh berdasarkan 

indikator dari masing-masing aspek yang mempunyai skor tidak terlalu tinggi 

dibanding guru bidang studi lain, skor tersebut diperoleh dari aspek memiliki 

kepribadian sebagai pendidik 88,02%, memiliki kompetensi pedagogik 77,86%, 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 80,87%, dan memiliki 

kompetensi sosial sebagai pendidik 77,08%. 
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Berikut adalah penjelasan mengenai persepsi masing-masing guru bidang 

studi tersebut: 

1. Guru Matematika 

Guru matematika mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 90,32% 

terhadap kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah 

memiliki kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 97,05% dan aspek yang 

mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik dengan persentase 84,72%. 

2. Guru IPA 

Guru IPA mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 84,62% terhadap 

kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 94,51% dan aspek yang 

mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi profesional sebagai 

pendidik dengan persentase 78,79%. 

3. Guru IPS 

Guru IPS mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 81,19% terhadap 

kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 88,02% dan aspek yang 

mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik dengan persentase 77,08% 

4. Guru Bahasa Indonesia 

Guru Bahasa Indonesia mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 

91,45% terhadap kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi 



73 

 
 

adalah memiliki kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 98,40% dan 

aspek yang mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi 

profesional sebagai pendidik dengan persentase 86,25%. 

5. Guru Bahasa Inggris 

Guru Bahasa Inggris mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 

85,59% terhadap kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi 

adalah memiliki kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 95,37% dan 

aspek yang mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi 

profesional sebagai pendidik dengan persentase 80,47%. 

6. Guru PKN 

Guru PKN mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 88,28% 

terhadap kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik dengan persentase 85,15% dan 

aspek yang mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi 

pedagogik dengan persentase 80%. 

7. Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai persepsi yang baik dengan 

persentase 90,52% terhadap kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai 

persentase tertinggi adalah memiliki kepribadian sebagai pendidik dengan 

persentase 96,30% dan aspek yang mempunyai persentase terendah adalah 

memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik dengan persentase 87,71%. 
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8. Guru BK 

Guru BK mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 85,98% terhadap 

kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 95,83% dan aspek yang 

mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi pedagogik dengan 

persentase 78,65%. 

9. Guru TIK 

Guru TIK mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 86,67% terhadap 

kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 98,33% dan aspek yang 

mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi pedagogik dengan 

persentase 81,67%. 

10. Guru MULOK 

Guru MULOK mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 87,05% 

terhadap kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah 

memiliki kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 96.59% dan aspek yang 

mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi profesional sebagai 

pendidik dengan persentase 81,82%. 

11. Guru SKI 

Guru SKI mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 82,49% terhadap 

kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah memiliki 

kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 93,75% dan aspek yang 
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mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik dengan persentase 76,85%. 

12. Guru Fiqih 

Guru Fiqih mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 92,35% 

terhadap kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah 

memiliki kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 98,81% dan aspek yang 

mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi profesional sebagai 

pendidik dengan persentase 87,01%. 

13. Guru Bahasa Arab 

Guru Bahasa Arab mempunyai persepsi yang baik dengan persentase 93,13% 

terhadap kinerja guru penjas. Aspek yang mempunyai persentase tertinggi adalah 

memiliki kepribadian sebagai pendidik dengan persentase 96,67% dan aspek yang 

mempunyai persentase terendah adalah memiliki kompetensi sosial sebagai 

pendidik dengan persentase 88,89%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

Persepsi guru non penjas terhadap kinerja guru penjas di SMP Se-

Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang telah masuk dalam kategori baik. Hasil 

tersebut dapat dilihat dari persepsi guru terhadap aspek memiliki kepribadian 

sebagai pendidik yang baik, memiliki kompetensi pedagogik guru penjas yang 

menunjukkan hail yang baik, memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik 

yang baik dan memiliki kompetensi sosial sebagai pendidik yang baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi guru non penjas 

terhadap kinerja guru penjas di SMP Se-Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang 

telah masuk dalam kategori profesional tetapi belum sepenuhnya 100% 

menyetujui. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkatan kategori hasil penilaiannya 

yang menunjukkan angka berbeda. Pada aspek memiliki kompetensi sosial 

sebagai pendidik mempunyai tingkatan persepsi terendah, sehingga dari hasil 

tersebut peneliti menyarankan supaya guru penjas lebih bisa melakukan hal 

berkomunikasi secara aktif serta bergaul secara efektif baik dalam lingkungan 

sekolah yang terkait dengan teman sejawat dan para siswanya maupun dalam 
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lingkungan luar sekolah guna menciptakan suasana yang  dapat saling 

menghormati dan menghargai antar sesama. 
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Respomden Yang Sedang Mengerjakan Angket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peneliti Memberi Arahan Kepada Responden 
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Partisipan Responden Dalam Berpersepsi tentang guru Penjas dengan 
Menjawab Kuasioner 
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Partisipan Responden Dalam Berpersepsi tentang guru Penjas dengan 
Menjawab Kuasioner 

KISI-KISI KUESIONER 
PERSEPSI GURU NONO-PENJASORKES TERHADAP KINERJA 

GURU PENJASORKES 
 

Kinerja INDIKATOR PERTANYAAN 

A. Memiliki 
kepribadian sebagai 
pendidik 

1. Memiliki kepribadian 
mantap dan stabil 

1. Apakah beliau guru yang 
disiplin? 

2. Apakah beliau seorang yang 
senantiasa bertindak sesuai 
dengan norma, tata tertib 
dan komitmen yang telah 
disepakati? 

3. Apakah selama berada di 
lingkungan sekolah beliau 
sopan dalam bertutur? 

4. Apakah selama berada di 
lingkunga sekolah beliau 
berperilaku sopan? 

5. Apakah selama 
menjalankan peranannya 
sebagai guru, guru 
Penjasorkes di sekolah 
Ibu/Bapak berpenampilan 
tepat sesuai situasi dan 
kondisi? 

6. Apakah beliau disegani oleh 
peserta didik? 

7. Apakah beliau memiliki 
wibawa sebagai seorang 
pendidik? 

8. Apkah beliau menunjukkan 
komitmen sebagai umat 
beragama? 

2. Memiliki kepribadian 
dewasa 

3. Memiliki kepribadian 
arif 

4. Memiliki kepribadian 
yang berwibawa 

5. Memiliki akhlak 
mulia dan dapat 
menjadi teladan 
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Kinerja INDIKATOR PERTANYAAN 

B. Memiliki kompetensi 
pedagogik 

1. Memahami peserta didik 9. Apakah peserta didik di 
sekolah Ibu/Bapak tampak 
bersemangat saat 
mengikuti proses 
pembelajaran penjas? 

10. Apakah beliau pernah 
memberikan hukuman 
fisik pada peserta didik? 

11. Apakah pembelajaran 
penjas yang beliau 
selenggarakan diminati 
oleh peserta didik? 

12. Apakah beliau 
melaksanakan kewajiban 
dalam menyusun dan 
mengembangkan silabus 
dan RPP? 

13. Sejauh yang Ibu/Bapak 
ketahui, apakah beliau 
memiliki inisiatif untuk 
merancang dan 
mengembangkan media 
atau sarana belajar 
sederhana untuk 
kepentingan proses belajar 
mengajar? 

14. Apakah beliau tepat waktu 
dalam menyelenggarakan 
dan menyerahkan hasil 
evaluasi belajar? 

15. Apakah beliau membuka 
diri untuk menjalin 
keakraban dengan peserta 
didik? 

16. Apakah beliau mampu 
bertindak bijaksana dan 
memdidik dalam 
mengatasi kenakalan 
pesereta didik? 

 
 

2. Merancang 
pembelajaran dan 

an pembelajaran 

3. Evaluasi hasil belajar

4. Mengembangkan peserta 
didik 
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Kinerja INDIKATOR PERTANYAAN 

C. Memiliki 
kompetensi 
professional sebagai 
pendidik 

1. Menguasai 
bidang studi secara 
luas dan mendalam 

17. Apakah beliau tampak 
terampil dalam memberi 
contoh gerak dalam proses 
pembelajaran pendidikan 
jasmani? 

18. Apakah Ibu/Bapak 
pernah menyaksikan beliau 
memainkan salah satu 
cabang olahraga? 

19. Sejauh yang pernah 
Ibu/Bapak saksikan, apakah 
beliau mengajarkan lebih 
dari 2 jenis cabang olahraga? 

20. Apakah beliau membina 
salah satu cabang olahraga, 
melalui ekstrakulikuler atau 
klub atau kegiatan 
pengembangan diri? 

21. Apakah sekolah Ibu/Bapak 
rutin menyelenggarakan 
pertandingan atau 
perlombaan olahraga antar 
kelas? 

22. Apakah beliau terlibat aktif 
dalam penyelengaraan 
pertandingan atau 
perlombaan olahraga di 
sekolah? 

23. Apakah sekolah Ibu/Bapak 
pernah mengikuti 
pertandingan atau 
perlombaan olahraga antara 
sekolah? 

24. Sejauh yang Ibu/Bapak 
ketahui, apakah beliau 
mampu mengoperasikan 
komputer? 

25. Sejauh yang Ibu/Bapak 
ketahui, apakah beliau 
mengenal internet? 

26. Sejauh yang Ibu/Bapak 
ketahui, apakah beliau aktif 
dalam kegiatan MGMP 
penjas? 

27. Sejauh yang Ibu/Bapak 
ketahui, apakah di luar jam 
kerja beliau  masih aktif 
berolahraga? 
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Kinerja INDIKATOR PERTANYAAN 

D. Memiliki 
kompetensi sosial 
sebagai pendidik 

1. Berkomunikas
i secara efektif 

28. Apakah beliau dapat 
bersosialisasi dengan baik di 
lingkungan sekolah? 

29. Apakah beliau dapat 
bekerja dengan baik dengan 
teman sejawat? 

30. Apakah beliau dapat 
mengkomunikasikan ide/buah 
pikirannya dengan kalimat 
yang jelas? 

31. Sejauh yang Ibu/Bapak 
ketahui apakah beliau pernah 
memiliki permasalahan dengan 
orang tua peserta didik, terkait 
dengan kedudukannya sebagai 
guru? 

32. Sejauh yang Ibu/Bapak 
ketahui, apakah beliau pernah 
memiliki permasalahan dengan 
masyarakat sekitar sekolah, 
terkait kedudukannya sebagai 
guru? 

33. Sejauh yang Ibu/Bapak 
ketahui, apakah beliau terlibat 
aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah? 

2. Bergaul 
secara efektif 
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KUESIONER 
PERSEPSI GURU BIDANG STUDI – PENJASORKES 

TERHADAP KINERJA GURU PENJASORKES 
 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN 

REKREASI FIK UNNES, 

2009 
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PENGANTAR 
 

Kepada 
Yang Terhormat Ibu/Bapak Guru 
Di tempat 
 
 
Dengan hormat peneliti memberitahukan bahwa kami calon guru mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), melalui 
kegiatan penelitian yang dikelola jurusan PJKR-FIK Unnes ingin 
mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi Ibu/Bapak guru 
pengampu bidang studi lain  (non-penjasorkes/guru kelas) terhadap 
kompetensi sejawat para guru Penjasorkes. 

 
Keingintahuan ini dipicu oleh stigma-rumor negative yang selama ini membebani 

profesi guru Penjasorkes. Sudah cukup lama menjadi ‘rahasia-
umum’ bahwa sebagian besar masyarakat, termasuk di antaranya 
sejawat guru bidang studi lain, kurang respek terhadap performa dan 
kinerja guru Penjasorkes. Di satu sisi, peneliti menyadari bahwa 
mungkin memang benar terdapat beberapa oknum yang kurang 
bertanggung jawab, namun tentunya stigma-rumor tersebut tidak 
dapat di generalisasikan terhadap semua komunitas guru 
Penjasorkes. Di sisilain, sebenarnya stigma-rumor tersebut hanya 
beredar ‘dari mulut ke mulut”, dan tadak ada bukti valid yang dapar 
dirujuk sebagai pembenaran maupun penyangkalan. 

 
Dalam rangka pencarian ‘bukti’ itulah penelitian ini diselenggarakan. Peneliti 

ingin mengetahui, bagaimana sebenarnya pendapat dan atau 
penilaian Ibu/bapak guru terhadap kinerja guru penjasorkes. Untuk 
itu peneliti mohon bantuan dan kerelaan Ibu/Bapak untuk merespon 
beberapa pertanyaan dalam kuesion terlampir. Jawaban dan identitas 
ibu/Bapak akan peneliti rahasiakan. 

 
Atas perhatian Ibu/Bapak dan waktu yang telah diluangkan, peneliti 

menghaturkan terima kasih. 
 
 

Peneliti 
Adi wibowo 

PJKR – FIK UNNES 
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KUESIONER 

IDENTITAS RESPONDEN 
NAMA RESPONDEN :  .................................................................  
JENIS KELAMIN  : Perempuan/Laki-laki* 
USIA  :  .........................................................tahun 
PENDIDIKAN TERAKHIR : SMA/D1/D2/D3/S1/S2//S3*  
program Studi :  .................................................................   
BIDANG STUDI YANG DIAMPU :  .................................................................  
PENGALAMAN MENGAJAR :  .........................................................tahun 
NAMA SEKOLAH :  .................................................................  
*Coret yang tidak sesuai 
 

PERTANYAAAN: 

Mohon Ibu/Bapak guru memberikan respon sejujurnya terhadap petanyaan-
pertanyaan di bawah ini, dengan membari tanda silang (X) pada kolom jawaban 
yang telah disediakan. 
 

PERTANYAN 
RESPONS 

YA TIDAK TIDAK 
TAHU 

1. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
merupakan guru yang disiplin? 

   

2. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
seorang yang senantiasa bertindak sesuai 
dengan norma, tata tertib dan komitmen yang 
telah desepakati? 

   

3. Apakah selama berada di lingkungan sekolah 
guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak sopan 
dalam bertutur? 

   

4. Apakah selama berada di lingkungan sekolah 
guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
berperilaku sopan? 

   

5. Apakah selama menjalankan perannya sebagai 
guru, guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
berpenampilan tepat sesuai situasi dan kondisi? 

   

6. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
disegani oleh peserta didik? 

   

7. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
memiliki wibawa sebagai seorang pendidik? 

   

8. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
menunjukkan komitmen sebagai umat 
beragama? 
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PERTANYAN 
RESPONS 

YA TIDAK TIDAK 
TAHU 

9. Apakah peserta didik di sekolah Ibu/Bapak 
tampak bersemangat saat mengikuti proses 
pembelajaran penjas? 

   

10. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
pernah memberikan hukuman fisik pada 
peserta didik? 

   

11. Apakah pembelajaran Penjasorkes yang beliau 
selenggarakan diminati oleh peserta didik? 

   

12. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
melaksanakan kewajiban dalam menyusun dan 
mengembangkan silabus dan RPP? 

   

13. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, Apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak memiliki 
inisiatif untuk merancang dan mengembangkan 
media/sarana belajar sederhana untuk 
kepentingan proses belejar mengajar? 

   

14. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
tepat waktu dalam menyelenggarakan dan 
menyerahkan hasil evaluasi belajar? 

   

15. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
membuka diri untuk menjalin keakraban 
dengan peserta didik? 

   

16. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
mampu bertindak bijaksana dan mendidik 
dalam mengatasi kenakalan peserta didik? 

   

17. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
tampak terampil dalam memberi contoh gerak 
dalam proses pembelajaran pendidikan 
jasmani? 

   

18. Apakah Ibu/Bapak pernah menyaksikan guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak memainkan 
salah satu cabang olahraga? 

   

19. Sejauh yang pernah Ibu/Bapak saksikan, 
apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
mengajarkan lebih dari 2 jenis cabang 
olahraga? 

   

20. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
membina salah satu cabang olahraga, melalui 
ekstrakulikuler atau klub atau kegiatan 
pengembangan diri? 

   

21. Apakah sekolah Ibu/Bapak rutin 
menyelenggarakan pertandingan atau 
perlombaan olahraga antar kelas? 
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22. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
terlibat aktif dalam penyelenggaraan 
pertandingan/perlombaan olahraga di sekolah? 

   

23. Apakah sekolah Ibu/Bapak pernah mengikuti 
pertandingan atau perlombaan olahraga antara 
sekolah? 

   

24. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak mampu 
mengoperasikan komputer? 

   

25. Sejauh yang Ibu/bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak mengenal 
internet? 

   

26. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak aktif dalam 
kegiatan MGMP penjas? 

   

27. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah di luar 
jan kerja guru Penjasorkes di sekolah 
Ibu/Bapak masih aktif berolahraga? 

   

28. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan 
sekolah? 

   

29. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
dapat bekerja dengan baik dengan teman 
sejawat? 

   

30. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
dapat mengkomunikasikan ide/buah pikirannya 
dengan kalimat yang jelas? 

   

31. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak pernah 
memiliki permasalahan dengan orang tua 
peserta didik, terkait dengan kedudukannya 
sebagai guru? 

 

   

32. Sejauh yang Ibu/Bapak ketahui, apakah guru 
Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak pernah 
memiliki permasalahan dengan nasyarakat 
sekitar sekolah, terkai dengan kedudukannya 
sebagai guru? 

   

33. Apakah guru Penjasorkes di sekolah Ibu/Bapak 
terlibat aktif dalam kegiatan sosial di sekolah? 

   

 
  TERIMA KASIH 
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Rumus 
 

 
Kriteria 
Butir angket valid jika rxy >  

Perhitungan: 
Berikut ini contoh perhitungan angket pada butir no. 1 

No Kode X Y 
 

XY 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

UC-01 
UC-02 
UC-03 
UC-04 
UC-05 
UC-06 
UC-07 
UC-08 
UC-09 
UC-10 
UC-11 
UC-12 
UC-13 
UC-14 
UC-15 
UC-16 
UC-17 
UC-18 
UC-19 
UC-20 
UC-21 
UC-22 
UC-23 
UC-24 
UC-25 
UC-26 
UC-27 
UC-28 
UC-29 
UC-30 

3
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 

91
94 
79 
90 
89 
88 
93 
84 
81 
81 
86 
63 
83 
85 
82 
63 
54 
78 
90 
88 
63 
86 
53 
59 
61 
70 
70 
83 
74 
74 

9
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
4 
4 
9 
9 
9 
4 
4 
9 
9 
9 
4 
9 
4 
4 
9 
4 
4 
9 
9 
9 

8281 
8836 
6241 
8100 
7921 
7744 
8649 
7056 
6561 
6561 
7396 
3969 
6889 
7225 
6724 
3969 
2916 
6084 
8100 
7744 
3969 
7396 
2809 
3481 
3721 
4900 
4900 
6889 
5476 
5476 

273
282 
237 
270 
267 
264 
279 
252 
243 
243 
172 
126 
249 
255 
246 
126 
108 
234 
270 
264 
126 
258 
106 
118 
183 
140 
140 
249 
222 
222 

∑  81 2335 225 185983 6424
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Dengan rumus tersebut diperoleh: 
 

 
 0.731 

 
α = 5% dengan n = 30 diperoleh   = 0.361 

Karena r xy > r tabel, maka no 1 tersebut valid. 
 

Perhitungan Reliabilitas Angket 
Rumus 

 
Kriteria 
Apabila   >   maka angket tersebut reliabel 

Perhitungan 
1.Varian total 
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     =  0.210    +    0.062    +    0.090    +    +   0.462  

    =  15.528 
3. Koefisien realibilitas 

 

Karena  = 0,918 > 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa angka tersebut reliabel 
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