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BAB I 

PENDAHULUAN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan rekonstruksi aneka pengalaman dan peristiwa yang 

dialami individu agar segala sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan 

bermakna. Mutu produk pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses 

pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: 

kurikulum, tenaga pendidikan, proses pembelajaran, sarana - prasarana, alat 

bahan, manajemen sekolah, lingkungan (iklim) kerja dan kerja sama industri. 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Selain itu proses 

belajar mengajar mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Pendidikan Jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan 

olahraga, dengan Pendidikan Jasmani siswa akan memperoleh berbagai 

ungkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta 

berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil, memiliki kebugaran jasmani, 
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kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap 

gerak manusia. 

Tenaga pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

pembelajaran karena bagi dunia pendidikan guru memegang kunci keberhasilan 

dimana secara dominan akan mempengaruhi mutu pendidikan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kualitas guru memberikan pengaruh yang 

sangat kuat terhadap pembentukan kualitas output pendidikan. Guru sebagai 

tenaga pelaksana pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab untuk 

membawa siswanya pada suatu taraf kematangan tertentu. Hal ini berarti bahwa 

guru memiliki peran sebagai tenaga pengajar yang transfer of knowledge, tenaga 

pendidik yang transfer of value, dan sekaligus sebagai pembimbing yang 

memberikan tuntunan kepada siswa dalam belajar. 

Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan formal, 

karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh 

identifikasi diri. Guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan, hendaknya 

memiliki kompetensi kerja yang berkualitas dengan harapan tujuan pendidikan 

nasional dapat tercapai secara optimal. Selain itu seorang guru harus memiliki 

kompetensi yang akan menunjukan kualitas profesionalisme seorang guru.  

Profesionalisme disini sebagai suatu spesialisasi dari jabatan intelektual yang 

diperoleh melalui studi dan training, bertujuan menambah ketrampilan melalui 

pelayanan dan bimbingan kepada orang lain.  

 

 



3 
 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 telah 

ditetapkan standar kompetensi pendagogik guru. Standar kompetensi 

pendagogik guru merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki guru 

dalam menyelenggarakan pembelajaran. Standar kompetensi guru mencakup 

kompetensi inti guru yang dijabarkan ke dalam kompetensi guru yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. Dengan adanya kualifikasi dan kompetensi tersebut 

diharapkan seorang guru menjadi tenaga pendidik dan pengajar 

yang  professional. 

Akhir-akhir ini banyak dikalangan masyarakat mengeluh tentang kualitas, 

pendidikan formal yang sedang berjalan. Dan banyak pula para pendidik 

profesional yang telah memberi tanggapan baik, dan dengan kepekaan 

pertimbangannya, mereka mencoba mengadakan modifikasi program, melalui 

program eksperimental, memperbaharui kurikulum, dan memasukkan beberapa 

pelajaran baru, serta beberapa pengalaman baru yang akan diterapkan pada 

setiap jenjang pendidikan, dalam rangka meningkatkan proses pendidikan di 

Indonesia. Perhatikan secara sekilas, setiap permasalahan pendidikan jasmani 

selalu merupakan permasalahan yang unik. Tetapi yang terpenting adalah, 

bahwa pandangan dan pendapat tentang pendidikan jasmani selalu ditemukan di 

dalam sistem pendidikan pada umumnya. Permasalahan yang sering saya dengar 

adalah sifat dan perlakuan Guru Pendidikan Jasmani terhadap murid-muridnya. 

Hal ini dapat saya contohkan dengan isu-isu/berita yang saya dapat, misalnya: 

Terdapat guru penjasorkes yang mengajarkan muridnya dengan asal-asalan 



4 
 

 

seperti guru penjasorkes mengajar tidak menggunakan metode pengajaran yang 

sesuai dengan kurikulum atau guru penjasorkes hanya memberi bola kepada 

siswa serta menonton dipinggir lapangan saja. Hal tersebut bertentangan dengan 

kompetensi guru sebagai seorang pengajar yang profesional.  

Contoh di atas terlihat, memang citra atau nama baik seorang guru 

Penjasorkes dipandang sebelah mata dan sering berperilaku tidak 

menyenangkan terhadap anak didiknya. Cluwak merupakan kecamatan yang 

berbatasan dari sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Keling Kabupaten 

Jepara, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tayu, Kecamatan 

Cluak merupakan Kecamatan yang cukup maju dalam bidang olahraga, 

ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Di kecamatan Cluwak di bidang 

olahraga cukup maju, sebab di kecamatan Cluwak terdapat lapangan sepak bola, 

gor bulutangkis, lapangan basket, lapangan tenis lapangan, lapangan bola voli, 

kolam renang dan lain -lain.  

Mutu pendidikan di kecamatan Cluwak cukup baik, sebab sudah tersebar 

tempat belajar atau sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. 

Didukung oleh SDM yang akan sadar pentingnya pendidikan. Sekolah Dasar 

Negeri di kecamatan Cluwak sudah tersebar beberapa wilayah yang terbagi 

menjadi dua Daerah Binaan dengan jumlah 28 SD Negeri, tetapi jarak antara SD 

yang satu dengan yang lain berjauhan. Dan guru non penjasorkes berjumlah 210 

dan guru penjasorkes berjumlah 21. Di kecamatan Cluwak masih kekurangan 

guru penjasorkes, sehingga guru penjasorkes di kecamatan Cluwak ada yang 

bertugas dua SD, tiga hari di SD X tiga hari kemudian di SD Y. 
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 Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri se-Kecamatan 

Cluwak dihadapkan permasalahan khususnya pada guru penjasorkes seperti 

Sarana dan Prasarana, dalam pembelajaran penjasorkes seperti bola sepak, bola 

basket, bola voli, bola kasti, peralatan atletik, peralatan senam dan lain – lain di 

SD Negeri kecamatan Cluwak masih banyak belum memenuhi. Sebagian besar 

sudah pada rusak, tidak layak di pakai. Guru penjasorkes dalam pembelajaran 

masih menggunakan peralatan apa adanya. Pelaksanaan pembelajaran 

penjasorkes di SD Negeri se-kecamatan Cluwak masih kurang karena tenaga 

pengajar atau guru penjasorkes dan non penjasorkes masih cukup terbatas. Guru 

penjasorkes di SD Negeri se-kecamatan Cluwak sebagaian besar, setelah 

mengajar penjasorkes merangkap sebagai guru kelas misalnya menjadi guru 

kelas, PAI, bahasa Ingris. Ada juga guru penjasorkes di SD Negeri se-

kecamatan Cluwak mengajarnya dua tempat misalnya senin, selasa dan rabu di 

SD Negeri X dan kamis, jumat, sabtu di SD Negeri Y. Adapun guru non 

penjasorkes menggantikan guru penjasorkes apabila guru penjasorkes tersebut 

tidak hadir atau ada halangan. Secara umum bangunan SD Negeri se-kecamatan 

Cluwak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jarak antara sekolah 

yang satu dengan yang lain berjauhan. Lapangan untuk pembelajaran penjas di 

SD Negeri se-kecamatan Cluwak sebagian besar jauh dari sekolahan. Jadi waktu 

untuk pembelajaran penjasorkes berkurang dan siswa sudah capek. Sehingga 

pembelajaran penjasorkes kurang maksimal dilaksanakan.  

Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Se-Kecamatan 

Cluwak dihadapkan permasalahan sebagai berikut, masih banyak dipertanyakan 
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keprofesionalan guru penjasorkes dalam melaksanakan tugas mengajar. Sebab 

guru sangat berperan dalam pencapaian hasil belajar. Dalam pencapaian hasil 

belajar terdapat beberapa faktor meliputi kemampuan mengajar, cara mengajar 

dan metode yang digunakan dalam mengajar. Guru non perjasorkes, nantinya 

akan menjadi evaluator untuk meningkatkan kompetensi guru penjasorkes. 

Bertitik tolak dari pokok pikiran dan pendapat dari masyarakat yang telah 

dipaparkan didepan, maka timbulah suatu pertanyaan bagaimana  kompetensi 

guru penjasorkes. Untuk itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul 

“PERSEPSI GURU NON PENJASORKES TERHADAP KOMPETENSI 

GURU PENJASORKES DI SD NEGERI SE-KECAMATAN CLUWAK 

KABUPATEN PATI TAHUN 2018” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, 

maka dapat di identifikasi sejumlah masalah yang berhubungan secara 

langsung tentang pesepsi guru non pejasorkes terhadap kinerja guru 

penjasorkes adalah sebagai berikut: 

1. Adanya pandangan variatif guru non penjasorkes terhadap guru penjasokes 

2. Guru penjasorkes dianggak mengajarnya paling mudah, murid dikasih bola 

disuruh main sendiri 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas penulis 

membatasi masalah penelitian pada persepsi guru non pejasorkes dan berfokus 

pada kompetensi Guru penjasorkes di SD Negeri Se-Kecamatan Cluwak 

Kabupaten Pati Tahun 2018. 

1.4. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

persepsi guru non penjasorkes terhadap kompetensi guru penjasorkes di SD 

Negeri Se-Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2018”. 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Guru Non Penjasorkes 

Terhadap Kompetensi Guru Penjasorkes Di SD Negeri Se-Kecamatan Cluwak 

Kabupaten Pati Tahun 2018. 

1.6.  Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai sarana informasi untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang Persepsi Guru Non 

Penjasorkes Terhadap Kompetensi Guru Penjasorkes dan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis. 
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1.6.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di bangun suatu model yang 

bermamfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : 

1. Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami Kinerja 

Guru Non Penjasorkes dan Kompetensi Guru Penjasorkes. 

2. Bagi guru penjasorkes. 

a. Sebagai salah satu pedoman atas dasar untuk meningkatkan 

profesional dalam mengajar penjasorkes. 

b. Sebagai kontrol untuk intropeksi dalam mengemban tugas 

mengajar. 

3. Bagi Institusi Perguruan Tinggi. 

a. Dapat dijadikan pijakan bagaimana perguruan tinggi dapat 

mencetak calon-calon guru yang memiliki kompetensi dari profesi 

guru sebagai pendidik. 

b. Untuk mengevaluasi program serta mutu terhadap calon guru 

4. Bagi sekolahan. 

a. Bagi pihak sekolah informasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah melaksanakan. 


