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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Semua warga Negara Indonesia dituntut aktif serta dalam pembangunan 

nasional. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah membangun 

manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia 

seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman. 

 

Potensi yang ada pada individu tersebut apabila tidak dikembangkan akan 

menjadi sumber daya yang terpendam tanpa dapat kita lihat dan rasakan 

hasilnya, untuk itu individu perlu diberi berbagai kemampuan dalam 

perkembangan berbagai hal antara lain: konsep, prinsip, kreatifitas, 

tanggungjawab, dan keterampilan. Individu juga merupakan makhluk yang 

ingin berinteraksi dengan lingungan sehingga objek sosial ini yang akan 

berpengaruh terhadap perkembangan individu. 

 

Lembaga Pendidikan harus memiliki kepercayaan diri bahwa ia mampu 

memberikan arahan pada anak didiknya. Sebaiknya, guru sebagai tenaga 

pendidik sekaligus pengajar harus mampu menunjukan kepercayaan dirinya 

sehingga tujuan pendidikan dapat terealisai melalui kinerja yang sesuai 

dengan kompetensi profesinya sebagai seorang pendidik sekaligus pengajar. 
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Sehingga untuk mencapai Indonesia yang berpendidikan yang sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945, guru harus memiliki empat kompetensi dasar 

yang diterangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang 

guru, pasal 2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru 

sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

 

Berkenaan potensi guru, dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 16 

Tahun 2007 tentang Kualitas dan Kompetensi guru dijelaskan bahwa 

kompetensi pedagogik guru meliputi: (1) Menguasai karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, cultural, emosional, dan 

intelektual, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu, (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (5) 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran, (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (7) berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (8) menyelenggarakan 

penilaian dan evalasi proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan (10) melakukan 

tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan 

hasil pengamatan sementara dari peneliti dan dari hasil surve pendahuluan 
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yang telah dilakukan,terlihat dari jenjang pendidikan guru pedidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, semua guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sudah sesuai syarat sebagai guru 

pendidik, yaitu S1 sesuai dengan jurusan yang pelajari di bangku kuliah, dan 

lulusannya pun berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi Baik yaitu 

dari Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Negeri Yokyakarta (UNY), 

sehingga untuk bidang strata pendidikan, guru SMA Negeri 9 Bandar 

lampung tidak diragukan lagi, bahkan salah satu guru pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan mengambil peran yang paling penting dalam 

mengkonsep mutu sekolah yaitu sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 9 

Bandar Lampung. Didalam perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil riset 

yang didapat dari salah satu guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

dalam pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang selalu berkembang, SMA Negeri 9 Bandar Lampung,telah mengikuti 

perkembangan yang diberikan oleh Mentri Pendidikan Nasional RI. Dan dari 

perestasi yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir, dari 2009 dan 2010, SMA 

Negeri 9 Bandar Lampung dalam ajang Development Basketball Lague 

(DBL) di Lampung mendapat prestasi juara II, kemudian juara I tingkat Asia 

dibidang karate, mengikuti Liga Pelajar Indonesia (LPI) yang diadakan di 

tingkat Kota Bandar Lampung mendapatkan juara II, dan untuk tahun 2011, 

SMA Negeri 9 Bandar Lampung mengikuti kejuaraan bulutangkis ditingkat 

Nasional walau tidak mendapatkan juara akan tetapi menjadi perserta terbaik 

di tingkat Provinsi Lampung. 
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Menurut Pertaturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang guru, pasal 2 

disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peneliti fokus pada 

kompetensi maka bisa dikatakan guru pendidikan Jasmani, olahraga dan 

kesehatan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung sudah terbilang baik dalam 

memperhatikan pengetahuan dan beberapa kompetensi yang wajib dimiliki 

oleh guru pendidikan jasmani, olaharaga dan kesehatan, dan dari persepsi 

sebagian siswa yang kami lakukan dari penelitian pendahuluan, siswa menilai 

guru pendidikan jasmani, olaharaga dan kesehatan, dalam kinerjanya saat 

mengajar guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan melihat cukup 

baik dalam memberikan pengajaran, baik dengan permainan kelompok 

maupun individu, sehingga guru pendidikan jasmani, olaharaga dan kesehatan 

selalu memantau dan memberikan pengajaran yang siknifikan. Ini berarti 

guru pendidikan jasmnai olahraga dan kesehatan dalam menunjang ilmu 

pengetahuan dibidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan cukup 

baik. 

 

Sehingga yang menjadi pertanyaan sekarang adalah: apakah benar guru 

pendidikan jasmani, olaharaga dan kesehatan di SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung benar-benar memiliki kompetensi pedagogik yang sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 78?  Kemudian memakai seragam baik seragam 

olahraga saat di lapangan maupun di dalam ruangan?, dan apakah Guru 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan benar-benar sudah menjadi 

teladan bagi muridnya?, apakah guru pendidikan jasmani olahraga dan 
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kesehatan benar-bnar memperhatikan keselamatan siswa dan mengevaluasi 

setelah pembelajaran selesai?, apakah guru pendidikan jasmani, olaharaga 

dan kesehatan dapat bergaul secara efektif baik kepada peserta didik ataupun 

pada Stack Holder yang ada di lingkungan sekitar. 

 

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan diatas baik dari siswa maupun 

pengalaman pribadi penulis serta dari pokok pikiran dan pendapat yang 

timbul dari lingkungan sekolah, maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul: “ Persepsi Siswa Tehadap Kompetensi Pedagogik Guru 

Pendidikan Jasmani Olaharaga dan Kesehatan di SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung Tahun 2011/2012. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dapat di 

Indentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Guru pendidikan jasmani olaharaga dan kesehatan memiliki dan 

memahami tentang wawasan landasan pendidikan. 

2. Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan belum maksimal dalam 

mengembangakan kurikulum dan silabus. 

3. Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan belum maksimal dalam 

melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

4. Kemampuan kompetensi pedagogik guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan menentukan tingkat pemahaman belajar peserta didik. 
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1.3. Batasan Masalah 

Ruang Lingkup dalam penelitian ini sangat luas, untuk itu penulis membatasi 

masalah pada Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Jasmani, Olaharaga 

dan Kesehatan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada Tahun 2011/2012 

dari segi proses belajar mengajar. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah persepsi siswa 

terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Jasmani, Olaharaga dan 

Kesehatan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa terhadap 

Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Jasmani, Olaharaga dan Kesehatan 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dapat mempunyai kegunaan yaitu: 

1. Bagi pihak sekolah, informasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam melihat kopetensi pedagogik guru pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan 

2. Memberikan informasi kepada guru dalam peningkatan pengetahuan dan 

peningkatan profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut yang mempunyai 

relefansinya 
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4. Berguna bagi pembaca yaitu dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan 

dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru pendidikan jasmani, 

olahraga, dan kesehatan. 

5. Secara praktis memberikan cerminan bagi Guru Pendidikan Jasmani, 

Olaharaga dan Kesehatan guna untuk meningkatkan kompetensinya 

dalam mengajar. 


