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PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN JASMANI
DI SEKOLAH DASAR

Arie Asnaldi r)

Abstrak: Pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) pada hakekatnya merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan yang pada

p.iut sunuunyu menguramakan aktivitas jasmani dan kesehatan. hidup sehat menuju pada

pertumbuhan dan perkernbangan jasmani. mental, sosial dan emosional yang selaras

serasi dan seimban,e. Dengan akrivitas gerak merupakan media untuk mencapai tujuan

pendidikan secara 
-keseluruhan. Dari peranan gum profesional dalam pembelajaran

penjaskes di sekolah dasar masih ada yang tidak melakukan tugasnya sebagaimana yang

ainu.upt un. Untuk itu sebagai guru yang profesional perlu memperhatikan beberapa hal

dalam dirinya. yaitu : a) Guru harus mempunyai komitmen pada muridnya dan proses

belajamya, b) Guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang

diaj;ka; seru cara nrengajar pada sisrva, c) Guru bertanggungjawab membantu kegiatan

hasil belalar murid melalui teknik evaluasi. d) Guru mampu berpikir sistematis tentang

upu yuni dilakukannya dan e) Supaya guru yang profesional hendaknya mampu

m.niantiripusi hal-haitersebut sehingga apa yang disampaikan kepada muridnya selalu

aapui Ue4utan dengan baik. Dalam makalah ini akan dibahas secara rinci tentang

profesional Guru Pendidikan Jasmani

Kata Kunci: Profesionalisme, Guru Pendidikan Jasmani

PENDAHULUAN

Tujuan penjas dalam proses belajar mengembangkan individu secara emosional

organik neoromoskoler dan intelektual. Dengan demikian agar tercapainya pembelajaran

penjaskes di SD, maka peranan seorang guru yang profesional yaitu untuk meningkatkan

proses mengajar yang sesuai dengan bidang yang khususnya kemampuan yang

mendukung dalam pembelajaran yang dimiliki oleh guru profesional yaitu kemampuan

menyediakandanmenggunakanmediapengajararrdankarakteristiksiswa.Menurut

Depdikbud (1993:l-2)

"Tujuan pendidikan jasmani di sekolah untuk membantu siswa dalam

meriingkatkan kesehatan, kesegaran jasmani melalui pengenalan serta

ke-aripua, gerak dasar dan berbagai aktivitas jasmani serta dapat (a)

tercapainya ftrtumbuhan dan perkembangan jasmani khususnya tinggi

badan dan berat badan secara harmonis (b) mengembangkan kesehatan

jasmani keterampilan gerak dalam cabang oll[?-nu: (c) mengerti akan
"pentingnya 

kesehitan- kesegaran jasmani, mental' (d) olahraga' (e) mengertt
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menyenangi aktivitas jasmani yang dapat dipakai untuk mengisi rvaktu
luang serta kebiasaan hidup sehat. (f) mengerti dan dapat menerapkan
prinsip-prinsip mencegah penyakit dalam kaitannya dengan kesehatan.

Menurut Depdikbud, (1980:18) merinci ketujuh kelompok kemampuan sebagai

berikut :

a. Menguasai bahan pelajaran
b. Mengelola program belajar mengajar
c. Mengelola kelas
d. Menggunakan media
e. Menguasai landasanlandasan kependidikan
f. Mengelola interaksi belajar mengajar
g. Menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajar

Agar tercapainya ideal di atas, maka dalam melaksanakan pengajaran pendidikan

jasmani dan kesehatan sebaiknya guru penjaskes harus mempertimbangkan

kemampuannya. metoda. materi. akitivitas belajar. sarana dan prasarana serta motivasi

siswa. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur dan ideal tersebut diharapkan proses

pengajaran pendidikan .jasmani dan kesehatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan

tuj uan.

Maka kenl'ataan yang ditemukan bahwa seorang guru yang profesional

mempunyai peranan yang penting seperti :

a. Guru penjaskes sebagai pendidik
b. Peranan guru penjaskes sebagai pembangkit motivasi
c. Peran guru penjaskes sebagai penyampai dan penghubung
d. Peran guru penjaskes sebagai penyedia
e. Peran guru penjaskes sebagai pengelola
f Peran guru penjaskes sebagai pembuat dan pelaksana administrasi
g. Peran guru penjaskes sebagai pengawas
h. Peran guru penjaskes sebagai pembaharu
i. Peran guru penjaskes sebagai pelaksana (Depdikbud, I 980).
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PEMBAHASAN

A. Prolil Guru Yang profesional

l. Profil Guru

Dari segi historis profil guru mengandung arti sebagai pelayan yang luhur,

pelayan anak dan perayan yang terhormat dan dapat memanusiakan manusia. Dengan

terjadinya perubahan zaman jmga mendorong terjadinya perubahan pada profil guru.

Dimana dulu guru berperan sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi.

memegang kunci keseramatan daram masyarakat dan sebagai penjuar irmu. Dirihat

dari konteks budaya profil guru ada yang berperan sebagai orang ) ing terpandang.

mempertahankan tingkat kehidupan dan mernperoleh gaji yang mur:r,rdai.

Dari dua pengertian profil guru diatas, dapat dipahami b,.lrrva profil guru

adalah sosok yang luhur, terpandang atau terhormat d alam mela ,j .,t r , ak, yang &pet

memanusiakan anak demi mempertahar €n kelangsungan ii,jupny.a der4an

memperoleh gaji yang memadai.

2. Guru yang Profesionat

Profesional adalah suatu pekerjaan yang memerlukan beberapa bidang ilmu

yang harus dipelajari dan diaplikasikan bagi kepentingan umum. Menurut Sudjan4

1988 dalam Uzer, 1995 menyatakan bahwa profesional pekerjaan yan.q hanya dapat

dilakukan oleh orang-orang yang khusus disiapkan melalui suatu lembaga

pendidikan.

I) Arie Asnaldi' s-Pd. saat ini dosen Jurusan pendidikan orahraga Fakukas fimu Keorahragaan
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f)engan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa guru yang profesional

adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya sehingga ia

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal- Ciri-ciri guru yang

prol'esional : a. Guru mempunyai komitmen. b. Guru pun1..a keahlian. guru mempunyai

skil. (Uzer. 1995). Guru profesional ada beberapa hal yang dituntut :

a. Guru harus mempunyai komitmen pada muridnya dan proses belajamya
b. Guru menguasai secara mendalam bahan atau materi pelajaran yang diajarkan.
c. Guru bertanggungiawab memantau kegiatan hasil belajar murid melalui

teknik evaluasi. (Uzer, 1995)

3. Profil Guru Yang Profesional

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa profil guru

yang profesional adalah suatu sosok yang dapat memanusiakan anak didik dengan

kemampuan yang dimilikinya melalui keahlian khusus demi mempertahankan

kelangsungan hidupnya dengan mempertanggungiawabkan moral dan

intelektualnya.

l) Arie Asnaldi- s.Pd. saar ini dosen Jurusan pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan
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Profil guru yang profesional dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu :

a. Ahli di bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik-

Seorang guru tidak saja menguasai pelajaran yang diajarkan- tetapi juga

mampu datam menanamkan konsep pengetahuan yang diajarkan. Jadi guru yang ahli

adalah guru yang mampu menciptakan situasi belajar yang bermakna sehingga murid

merasa diorangkan dan mempunyai jati diri. Hakekat manusia adalah sebagai pribadi

yang utuh yang mampu menentukan diri sendiri atas tanggung jawab sendiri' Guru

ahli harus dapat menyentuh inri kemanusiaan murid melalui pelajaran yang

disediakan.

b. Memiliki otonom dan rasa tanggungiawab

Guru yang profesional selain ahli di bidang mengajar dan mendidik, ia juga

memiliki otonom dan tanggungiawab. Otonomi merupakan sikap profesional yang

mandiri. antara lain ;

1) Dapat mengadakan nilai-nilai hidup

2) Dapat membuat pilihan nilai

3) Dapat menentukan dan mengambil keputusan

l) Arie Asnatdi- S-Pd- saat ini dosen Jurusan Pendidikan olahraga Fakultas llmu Keolahragaan
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Benanggung jawab menurut teori mendidik mengandung arti bahu.a

seseotirng mampu memberikan pertanggungiawaban dan kesediaan untuk diminta

pertanggungianaban. Dalam hal ini guru bertarggungiawab terhadap diri sendiri.

terhadap murid, terhadap orangtua, lingkungan sekitamya, masyarakat, bangsa dan

negara.

Tanggungiawab ini harus dikembangkan melalui seluruh pengalaman belajar

di sekolah termasuk bidang studi yang diajarkan. Guru yang profesional

mempersiapkan diri sebelum ia mengajar, ia harus menguasai apa yang akan

disajikan dan bertanggungjawab terhadap apa yang diajarkan dan atas segala tingkah

lakunya.

c. Memiliki rasa kesejawatan

Rasa kesejawatan dapat diciptakan, salah satunya melalui organisasi

profesional. Organisasi profesional yang dimaksud adalah pGRI dan KKG. Usaha

meningkatkan citra guru di masyarakat diperjuangkan melalui organisasi guru-

disamping rasa sejawat diantara para guru itu sendiri. Melalui organisasi guru

diciptakan rasa semangatnya dikembangkan agar harkat dan martabat guru dijunjung

tinggi, baik oleh guru itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

l) Arie Asnaldi, S.Pd. saat ini dosen Jurusan pendidikan Olahraga Fakultas llmu Keolahragaan
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B. Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Sesuai dengan penjelasan terdahulu. "Pendidikan Jasmani dan Kesehatan adalah

merupakan bahagian integral dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses

pengajarannya mengutamakan aktivitas jasmani guna mendorong kebiasaan hidup sehat

menuju pada pertumbuhan dan perkembangan mental. sosial. dan emosional yan,e serasi,

selaras dan seimbang." (Depdikbud, 1992:2).

Nama Pendidikan Jasmani setelah keluar SK Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI Nomor 0413N/1987 yaitu Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Ini

berlaku untuk SD, SLTP dan SLTA. Pendidrkan Jasmani, titik berat pelaksanaanirya

adalah SD materi senam, SLTP dan SLTA materi atletik. Maka dalam hal ini guru-guru

pendidikan jasmani hendakn,va betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh

tanggungiawab agar tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum. Maka

peran guru dalam pembelajaran Penjaskes dirumuskan sebagai berikut :

l. Guru Pendidikan Jasmani Berperan Sebagai Pendidik

Tugas guru di Sekolah selain mengajarjuga dituntut menjadi seorang pendidik-

Pendidikan mempunyai arti yaitu suatu proses perubahan tingkah laku atau perubahan

sikap. KH. Dewantara, dikutip oleh (Yusmami, 1982:4). Maka seorang guru harus

memiliki sifat dan sikap seorang pendidik yang diharapkan untuk menjadi panutan bagi

siswanya.

Sifat mendidik itu direatisasikan dalam bentuk sifat menyayangi, peramah- suka

bergaul atau supel, harmonis dan suka pemaafserta sifat-sifat terpuji lainnya. Sedangkan

sikap mendidik itu kita wujudkan dalam benruk seperti : tutur kata yang baik, tindak

tanduk yang baik, cara berpakaian yang baik, mempunyai sikap bahasa tegas dan harus

berdisiplin tinggi serta sikap-sikap yang terpuji lainnya-

l) Arie Asnaldi- S.Pd. saat ini dosen Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan
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Kalau seorang guru Pendidikan Jasmani dapat melaksanakan perannya sebagai

seorang pendidik di sekolah maka hal itu akan berdampak positifpada proses pendidikan

itu sendiri yaitu rasa simpatik siswa pada gurunya. Jika perasaan simpatik siswa pada

gurunya timbul, maka pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan akan terbantu. Dan

sebaliknya kalau seorang guru pendidikan jasmani tidak melaksanakan perannya sebagai

pendidik maka siswa akan merasa antipati terhadap gurunya dan akan berdampak negatit

terhadap proses pendidikan itu sendiri, sehingga tujuan pendidikan tidak tercapai dengan

baik.

2. Peran Guru Pendidikan Jasmani Sebagai Pembangkit Motivasi

Peran guru Penjaskes dalam memberikan motivasi pada siswa sangat mendukug

siswa dalam proses belajarnya. Baik itu motivxi yang telah ada dalam diri siswa

(intrinsik) maupun motivasi yang dibangkitkan oleh gurunya (ekstrinsik). Pengertian

motivasi itu sendiri menurut para ahli yaitu : Motivasi adalah suatu hal yang abstrak dan

bersifat kejiwaan dan hanya dapat dilihat melalui tingkah laku. Motivasi mengacu pada

faktor-faktor dan proses yang dimaksud orang untuk bereaksi dalam berbagai situasi

Menurut George H. Sage, (1984) dalam Soegianto dan Sudjarvvo. ( 1993:32 I ) :

"Motivasi merupakan mekanisme intemal dan merangsang ekstemal yang
timbul dan mengatur perilaku siswa yang komplek menimbulkan tingkat
gairahan (arasual) tertentu sebagai usaha untuk mencapai tujuan."

Sedangkan Depdikbud ( I 998:393) sebagai berikut :

"Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang baik secara
sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu dan
juga merupakan suatu usaha yang menyebabkan seseorang atau
sekelompok tertentu bergerak untuk melakukan sesuatu. karena ingin
mencapai tujuan yang dikehendaki untuk mendapatkan kepuasan dengan
perbuatan.

Dari beberapa pendapat di atas dijelaskan bahwa motivasi dapat ditimbulkan.

OIeh karena itu, maka disinilah tugas seorang guru untuk menimbulkan motivasi siswa

l) Arie Asnaldi, S.Pd. saat ini dosen Jurusan Pendidikan Olahraga Fakuhas llmu Keolahrasaan
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dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan kita usahakan

meningkatkannya dan bagi siswa yang memiliki motivasi yang besar kita kembangkan

lewat pembinaan prestasi. Jika seorang guru dapat melaksanakan perannya sebagai

motivator, maka pencapaian tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan akan terlaksana

dengan baik.

3. Peran Guru Pendidikan Jasmani Sebagai Penyampai dan Sebagai Penghubung'

Komunikator adalah "Orang yang melakukan suatu proses penyampaian sesuatu

ide- pesan. maksud, perasaan. pendapat kepada orang lain" (depdikbud' 1986:7)' Jika

seseorang guru pendidikan jasmani menjalankan perannya sebagai komunikator/mediator

tidakakanbanyakmenemuikendala,sebabhubungankitaharusselaluharmonis'lebih-

lebih kalau hubungan dengan siswa sangat baik maka proses pembelajaran Penjaskes

akan lebih mantaP terlaksana.

Dalam proses pendidikan guru diharapkan untuk mengetahui siapa anak'

bagaimana keadaarurya dan bagaimana sifat serta wataknya' Hal ini :angat erat

hubungannya dengan umpan balik (feedback) dan bermanfaat bagi guru untuk penilaian

efektif. Sesuai dengan pendapat Sugiharto dan Sudjarwo (1993:.287):

"Dalam penyampaian umpan balik, agar bermanfaat dapat diperoleh

seb"sar-besamya oleh siswa, ada beberapa macam yang perlu diperhatikan

oleh guru, sebagai berikut : (l) macam gerakan yang dipelajari' (2)-bentuk

umpin balik yang perlu diberikan, (3) lamanya waktu penyampaian' (4)

,iupu y-g -"*.irf.-' (5) ketepatan saat memberikan' (6) Karakteristik

priluii .itiup anak- (7) iingkat kecerdasan setiap anak' (8) tingkat

keteramPilan setiaP anak."

Untuk mengoptimalkan hasil dari proses pembelajaran' guru pendidikan jasmani

diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai mediator atau sebagai pembuat media

dalam pendidikan. Sebagai contoh pelaksanaanya adalah dalam mengajarkan materi

lempar dan tolak pada cabang atletik'

l) Arie Asnaldi. S-Pd- saat ini dos€n Jurusan Pendidikan Otahraga Fakultas llmu Keolahragaan

Universitas Negeri Padang

ソ



10

Untuk menggunakan sajian instruksional verbal kita menggunakan pendekatan

ceramah dalam memberikan keterangan tenmng materi pelajaran. Kemudian untuk sajian

intruksi visual kita memperlihatkan gambar-gambar tentang teknik+eknik atau langsung

mernperagakan teknik-teknik materi yang kita ajarkan tersebut.

Setelah itu baru masuk pada kondisi yang ketiga yaitu kegiatan praktek dengan

memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk melakukan teknik tentang materi yang

diajarkan beberapa kali. Pada kondisi keempat penyampaian umpan balik (feedback)

yang merupakan. masukan dari siswa sehubungan dengan yang telah dikerjakannya.

Dari umpan balik itu siswa akan mengetahui apakah yang dilakukan itu sudah

benar atau masih belum sempurna. Jika seorang guru pendidikan jasmani dapat

melaksanakan perannya sebagai komunikator dan mediator ini dengan optimal, maka

hasil dari proses pembelajaran dapat tercapai. Jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik

maka tu-iuan pendidikan kurang tercapai.

4. Perac Guru Pendidikan Jasmani Sebagai Penyedia Fasilitas Dalam Proses
Pembelajaran

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani dengan baik.

guru sangat diharapkan melaksanakan perannya sebagai fasilitator terhadap proses

pembelajaran tersebut. Yang dimaksud dengan fasilitator itu adalah orang yang bertugas

mengusahakan semua sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan untuk suatu kegiatan

atau aktivitas dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. (Depdikbud.

1992:26).

Dalam melakukan perannya guru pendidikan jasmani sebagai fasilitator, maka

guru diharapkan :

Mengusahakan alat-alat pelajaran kepada pihak sekolah/Kepala Sekolah
Mengusahakan alat-alat modifikasi dan alat bantu lain untuk kegiatan pembelajaran.
Ikut mengupayakan agar lapangan olahraga ada di sekolah.
Menjaga dan merawat serta men-rperbaiki alat-alat olahraga yang telah dimiliki.

Arie Asnaldi. S.Pd. saat ini dosen Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas llmu Keolahragaan
Universitas Negeri Padane
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e. Dapat menugaskan siswa untuk mengadakan alal-alat olahraga kalau diperlukan-
f. Benanggungiarvab atas sarana dan prasarana untuk pencapaian tujuan pendidikan

jasmani secara menyeluruh. (Depdikbu, 1992:26).

5. Peran Guru Pendidikan Jasmani Sebagai Pengelola

Manajerial atau mengelola berasal dari kata manajemen yang berarti segala bentuk

kegiatan atau aktivitas ketatalaksanaan yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai

dengan tuntasnya pelaksanaan yang semuanya ditujukan untuk mencapai sukses sesuai

tujuan. (Noorsi. I 991 :9).

Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan suatu proses aktivitas atau kegiatan

yang mempunyai tujuan yang sudah jelas. Oleh sebab itu seonrng guru pendidikan

jasmani dan kesehatan agar dapat melaksanakan perannya sebagai pengelola supaya

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Dalam melaksanakan manajemen, seorang gruu pendidikan jasmani dan kesehatan

hendaklah mampu rnengelola beberapa hal, seperti: mengelola siswani,a. materi )'ang

diajarkannya, metoda dan media yang cocok dengan masing-masing pokok bahasan.

6. Peran Guru Pendidikan Jasmani sebagai Pembuat dan Pelaksana Administrasi

Administrator berasal dari kata administrasi yang mempunyai arti sebagai

berikut :

Menurut Leonard D. White, "Administrasi adalah suatu proses yang biasanya

terdapat dalam semua usaha kelompok, baik usaha negara, pemerintah atau swasta, sipil

atau militer secara besar-besaran atau kecil-kecilan.

Menurut Drs. Ngalim Purwanto, administrasi adalah suatu proses keseluruhan

dari semua kegiatan bersama dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik

material, persona[ maupun spritual dalam usaha mencapai suatu tujuan bersama secara

aktif dan efesien (Soetardi dan Soebagio, H. 1995:2).
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Administrasi pendidikan jasmani di sekolah mencakup semua aspek kegiatan

sekolah yang bemljuan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekotah (tujuan pendidikan

formal), Oleh sebab itu administrasi pendidikan jasmani dapat dilaksanakan dalam bentuk

sebagai berikut :

a. Administrasi kurikulum (pengajaran) dengan membuat perangkat program tahunan,

program cawu- analisir mata pelajaran. satuan pelajaran' rencana pelajaran, membuat

kisi-kisi soal, membuat soal dan mengelola nilai.
b. Administrasi siswa dapat dilaksanakan dalam bentuk membuat absensi sisw4 daftar

nilai siswa, catatan khusus siswa.

c. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan jasmani dan kesehatan dapat

dilaksanakan denganjalan membuat inventarisasi seluruh sarana dan prasarana yang

ada, berapa banyaknya dan bagaimana keadaanya.

d. Administrasi tamlaksana kita lakukan dengan jalan waktu menrrsun kaiender dan

jadwal pendidikan, aktif dalam rapat-rapat sekolah-

e. Administrasi hubungan dengan masyarakat, mencatat hasil pertemuan dengan wali
murid yang bermasalah, mengadakan hubungan dengan masyarakat dalam bentuk

pertandingan persahabatan dan sebagainya. (Sutardi dan Soebagio- H' 1995:2)'

7. Peran Guru Pendidikan Jasmani Sebagai Pengawas

Supen'isor (pengawas) adalah salah satu peran guru pendidikan jasmani yang

sangat penting. Supervisor berasal dari kata supervisi. H. Burton dan Leo. J Bruckner

menganikan supenisi sebagai berikut : "Suatu teknik pelayanan yang tujuan utzxnanya

mempelajari dan memperbaiki secara bersama faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

dan perkembangan anak" (Sutardi dan Soebagio, H. 1995:68).

Menurut Kimbat Wilies menCefinisikan yaitu : supervisor lebih mengutamakan

pelayanan seorang guru pendidikan jasmani yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga

mereka dapar bekerja lebih baik dari sebelumnya, sehingga dapat memajukan dan

mengembangkan pengajaran (Soetardi dan Soebagio, H. 1995:69)-

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan, supervisor adalah untuk memajukan

dan mengembangkan pengajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung
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dengan baik. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap siswa. guru pendidikan jasmani

berperan sebagai berikut :

a. Menjelaskan pendidikan jasmani dan kesehatan

b. Membimbing pengalaman belajar siswa
c. Membimbing siswa bagaimana menggunakan teknik belajar yang baik
d. Mengawasi tingkah laku siswa dan membimbing sisr,r'a ke arah yang benar

e. Mengadakan penyuluhan dan memberikan nasehat-nasehat pada siswa menuju ke

arah yang benar
f. Mengarahkan siswa untuk mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
g. Membina siswa secara keseluruhan agar dapat mencapai tujuan pendidikan- (Sutardi

dan Soebagio, H. 1995:69)

8. Peran Guru Pendidikan Jasmani Sebagai Pembaharu

Dalam proses belajar mengajar guru pendidikan jasmani diharapkan dapat

mengembangkan daya pikir dan daya kreativitas untuk mengadakan pembaharuan dalam

beberapa hal di bidang pendidikan di sekolah. Kalau kita perhatikan dunia olahraga saat

ini hampir setiap saat mengalami perubahan dan perkembangan. apabila seorang guru

pendidikan jasmani itu harus mengikuti perkembangan lew'at media massa. rnaka seorang

guru pendidikan jasmani selau mengadakan pembaharuan atau inovasi tepat pada

waktunya maka pendidikan itu dapat dioptimalkan.

9. Peran Guru Pendidikan Jasmani Sebagai Pelaksana Evaluasi

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh. menganalisis dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar sisw-a yang dilakukan secara sisternatis

dan berkelanjutan. Peran guru pendidikan jasmani sebagai pelaksana evaluasi tujuannya

yaitu:

a. Untuk meningkatkan tingkat ketercapaian tujuan pendidikan.

b. Untuk meningkatkan fungsi di dalam kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan.

Menurut Djusma (1995:129) mengatakan :

"Hasil belajar murid akan memberikan gambaran seberapa jauh tujuan

belajar mengajar yang ingin dicapai terwujud. Sebaliknya hasil belajar
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mengajar murid ini juga merupakan umpan balik apakah perencanaan
pelajaran sudah tepat. ataupun pelaksananya mendapat hambatan_
hambatan. penilaian juga merupakan upaya mengumpuikan informasi
untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kimampuan yang telah
dicapai murid setiap akhir catrwulan, akhir tahun ajaran, atau-akhir
pendidikan di SD".

Dari pendapat di atas yaitu metoda pengukuran di dalam evaluasi seorang guru

yang terdiri dari : penilaian terhadap prestasi murid dan penilaian terhadap progmm

pengajaran yang terfokus sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan pada siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya tentang

"Profesionalisme Guru Penjas di Sekorah Dasar, maka penuris dapat mengamb beberapa

kesimpulan diantaranya:

l. Guru profesional adalah guru yang ahli daram bidang pengetahuan khususnya di

bidang studi yang diajarkan dan semua bidang studi yang ada di sekorah dasar pada

umumnya.

2. Untuk menjadi guru yang profesional, maka seorang guru harus ahli dalam tugas

mendidik dan mempunyai komitmen pada murid dalam proses belajamya.

3' Guru ditunrut untuk melaksanakan perannya daram proses pemberajaran penjaskes.
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