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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dengan ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen, perlu 

dilakukan upaya untuk mcningkalkan kualitas pendidikan tenaga 

kependidikan. Undang-undang Guru dan Dosen tersebut menetapkan 

bahwa guru harus bcrpendidikan paling rendah sarjana (SI) acau Diploma 

Empat (04). Para guru yang bclum bcrstatus saqana pendidikan atau 04 

harus memperoleh standar minimal guru pemula. Oisamping itu, untuk 

menjamin perluasan den perncraraen akses, peningkatan jenjang bagi guru, 

scrta pcningkatan mutu dan rclcvansi pendidikan yang mampu 

mcnghadapi tantangan sesuni dengan tuntutan pcrubah:m nasional dan 

global, perlu dilakukan pembcrdayaan dan peningkatan mutu guru secara 

terarah, terencana, clan bcrkesinambungan. 

Berdasarkan kenyataan, di scluruh Indonesia masih banyak terdapat 

kekurangan guru pendidikan jasmani untuk sckolah dasar. Untuk 

memenuh! kekurangan guru tcrsebut perlu diupayakan pengadaan guru 

khasusnya pendidikan jasmani melalui program pendidikan yung dapat di 

pertanggung jawabkan. Guru terscbut harus profcsional dan merniliki 

kecakapan yang dapat dipcnanggung jawabkan secara akademis dan 

memiliki moral yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 

Fakultas llmu Keolahr.l.gaan Universitas Negeri Yogyakarta (FIK- 

UNY), sebagai Lembag,1 Penyelenggara Pendidikan Tenaga 
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Kcpendidikan, FIK-UNY telah menyclenggarakan Pcndidikan Guru 

Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani jcnjang 02 sejak tahun 1990 dan 

sckarang sudah naik jcnjang dari Program Studi 02 PGSO Penjas menjadi 

SI PGSD Penjas. FIK-UNY telah menyelenggarakan pcndidikan secara 

scrius menghasitkan guru yang memahami ilmu pcndidikan bagi anak- l 

anak usia sekolah dasar, schingga marnpu: (I) memfasilitasi pcmbentukan 

dasar-dasar kcpribadian manusia seutuhnya dan pengembangan seluruh 

potensi (multi-kccerdasan) anak-anak, (2) mengembangkan pengetahuan 

dan kecakapan dasar anak untuk rnampu mcnguasai dan memanfaatkan 

ipteks scrta mengembangkan pcngetabuan dan kecakapan din lcbih lanjut, 

(3) mengambangkan daya cipta (krealivitas) dan persiapan kemampuan 

kerja produktif, mandiri dan inovatif di kelak kcmudian hari, scrta 

mcmilild kcmaunn berkcmbang (needs for achiemenl) yang tinggi untuk 

bekerja (mengabdikan diri sebagai pcndidik) sccara profcsional. 

Bcrdasarkan Undang-undang guru dan dasar kualifikasi pendidikan guru 

harus berjenjang SI, dengan demikian FIK UNY selain menyelesaikan 

program D IJ yang tnlah bcrjalan juga menyelenggarakan program SI 

PGSD Penjas dan·SI PKS Penjas PGSD. 

Program Kelanjutan Studi yang diselenggarakan di FIK UNY banyak 

mendapatkan lnnggapan dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan 

Yogyakarta. Hal ini terlihat dari asal mahasiswa dari Jawa Tcngah 

diantaranya Magclang, Purworcjo, Wonosobc, Kebumen dan Purworejo. 



sebagaimana yang diperlukan. Pada tahap ini umpan balik sangat penting 

untuk membantu mereka memiliki gcrakan yang henar. Tahap ketiga 

mencakup i.,eiajar tuntas dan penampilan yang sccara relative permancn 

arau tctap, dimana keterampilan menjadi suatu ha\ yang sudah biasa 

(terbiasa). Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Purwore]o. tercatat daerah ini masih membutuhkan 

sekitar 1.115 guru. Kekurangan guru tersebut hampir terjadi di semua 

jenjang pcndidikan, baik dari tingkat TK hingga SMAISMK. Pendataan 

Pembc\ajaran pendidikan jasmani berkaitan dengan belajar gerak dan 

mcngajar gcrak. Teori bclajar gcrak adalah mcrupakan proses adaptasi 

individu terhadap lingkungan atau kondisi 1crtentu yang dapat 

mengakibatkan pcrubahan pada individu. Sedangkan mcngajar menurut 

Rusli (1988: 61) adalah seperangkat kegiatan yang sengaja oleh seseorang 

yang diajarkan. 

Oalam bclajar kc1erampilan motorik pada anak-anak umumnya 

melalui tiga tahap. Yang pertama, anak-anak mulai mengerti dan 

memahami urutan tugas, bagaimana bagian-bagian tubuh digunakan, 

konrrol tcntang ruangan dan knalitas gemk untuk kebcrhasilan dalam 

penampilannya. I lal ini dimulai dari penjelasan dan contoh atau 

demonstrasi guru, kemudian mencoba latihan atau mengeksplorasi gerakan 

untuk menye\esaikan tugas-tugas gerak dan untuk menampilkan 

ketcrampilan. Tahap kedua adalah tahap latihan. Pada tahap ini anak-anak 

kesalahan-kesalahan mengkoreksi gerakan, pol, memperbaiki 
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tersebut selesai akhir September lalu. Setelah didata dipcroleh hasil, 

jumlah kekurangan gum paling banyak guru SD denganjumlah 351 orang. 

Sedangkan kekurangan yang paling sedikit adalah Guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) SD dcnganjumlah 21 orang. 

Sementara itu secara keseluruhan total kebutuhan guru tcrcatac 

mencapai 4.210 orang. Sedangkan jumlah guru yang ada saat ini baru 

mencapai 3.085 orang. Kabid ketenegeen Flinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, Ors. Bambang Aryanto, MM. menjelaskan, mcski masih 

tcrjadi kekurangan, namun kebcradaan tenaga guru Wiyata Bakti yang 

juga merupakar. tenaga honorer sangat membantu. Adanya kekurangan 

guru ini akan terns dipenuhi melalui tenaga honorer yang diangkat menjadi 

PNS serta penerimaan guru PNS dari umum. Dia mengungkapkan, hampir 

scmua wilayah di Purworejo mengalami kekurangan guru. Selain itu, tiap 

tahun tak sedikit para guru yang pensiun. lni biasa terhhat dari jumlah 

guru yang mengusulkan pensiun ke Dinas Pendidikan. 

Bahkan perbandingan antarn guru yang pensiun dengan pcrtambahan 

guru yang baru masuk tidak seimbang. Meski jumlah guru yang pcnsiun 

termasuk tinggi, namun ha! itu belum diimbangi dengan jumlah guru yang 

masuk, "Untuk pengangkaten guru baru, selama tiga lahun terakhir ini 

hanya sckitar 210 orang. Jumlah itu jika dirata-rata hanya akan terns 

mengalami peningkatan hingga tah.m 2018 mendatang. Angka pensiun 

saat-saat ini cnkup tinggi karena pa.la waktu dulu ada pengangkatan secara 

massal melalui instruksi Presiden (lnpres). Dalam menghitung kebutuhan 
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guru untuk suatu sekolah berdasarkan skala prioritas DSP (Daftar Skala 

Prioritas) yang dijadikan sebagai acuan dalam menghitung kebutuhan guru 

berdasarkanjumlah rombongan belajamya. (Suara Merdeka, Hal 48-24) 

B. ldentifikasi Masalah 

I. Oelum meratanya kcbutuhan guru penjas di scmua jenjang sekolah di \ 

kabupaten Purworcjo. 

2. Masih banyak guru penjas di Sekolah Dasar yang berstarus sebagai 

wiyata bakti di kabupaten Purworejo. 

3. Belum mcrata pcmetaan guru pcnjas bcrdasarkan jumlah siswaSekolah 

Dasar di kabupalen Purworejo. 

C. Rumusan Masalah 

Bcrdasarkan latar belnkang masalah di alas dapat dirumuskan suatu 

masalah berupa Dagainrnna Pemetaan Guru Pcndidikan Jasmani 

berdasarkan Jumlah Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo? 

0. Tujuan Penelitian 

Tujuan penclitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan guru 

pendidikan jasmani berdasarkan jumlah siswa sekolah dasar di Kabupaten 

Purworejo. 

E. Manfaat Peneli:ian 

Bila berhasit mencapai tujuan penelitian di atas, maka penelitian 

tm bermanfaat scbagai infonnasi akan rasic kebutuhan guru pendidikan 

jasmani berdasarkan jumlah siswa sekolah dasar Kabupaten Purworcjo. 
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BAD II 
KAJIAN PUST AKA 

A. Prnfcsionalisme Guru 

Keberadaan guru scbagai pendidik diatur berdasarkan Undang-undang 

nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan doscn yang menyatakan bahwa guru 

adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, 

membimbing, mcngarahkan, melatih, dan mengevaluasi pescrta didik pada 

jenjang pendidikan anak usia dini, jika pendidikan formal, pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah. Guru yang profcsional diharuskan memiliki 

kualifikasi akademik minimal Sarjana (SI) atau Diploma Empat (04), 

menguasai kompctensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, 

memiliki sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kcmampuan untuk mewujudk.an Pendidikan Nasional. 

Guru mempunya1 kedudukan sebagai tenega prolcsional pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan a.nak usia dini pada 

jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan pcrundeng- 

undangan. Pcngalaman kedudukan guru scbagai tenaga profesional tersebut 

dibuktikan dengan scnifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-undang nomor 14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan bahwa profesionalisme 

adalah pekerjaan atau kcgiatau yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi 

sumber penghasilan yang memc:rlukan keahlian, kcmahiran, atau kecakapan 

yang memiliki standar mutu dan norma tenentu sena mcnentukan pendidikan 

profesi. 



Dengan demikian diharapkan agar guru sebagai tenaga profesioal 

dapat bcrfungsi untuk meningkalkan martabat dan berfungsi untuk 

meningkatkan mutu pcndidikan nasional. 

Keberadaan guru yang lclah diatur dalam Undang-undang nornor 14 

tnhun 2005 tcnta.ng guru. Guru sebagai pendidik yang profesional 

memiliki tugas-tugas scbagai berikut seperti yang dikatakan Direktur 

Jenderal PMPTK (2010:1) bahwa guru memiliki tugas utama scbagai 

pendidik yang meliputi: I) mendidik, 2) mengajar, 3) membimbing, 4) 

mengarahkan, 5) melatih, 6) menilai, 7) mcngevaluasi 

H. Kualifikasi Aklidemik 

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru disebutkan 

bahwa guru profosional adalah guru yang memi]iki kualifikasi akademik 

minimal Sarjana (SI) atau Diploma Empat (04) yang mcnguasai 

kompetensi I) pedagogik, 2) kcmpcrensi pwfesional, 3) kompetensi sosial 

dan 4) kompetensi kepribadian. 

I. Kompetensi Pedngogik 

Adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang mcliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengambangan peserta dic!ik 

untuk mer.gaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kemampuan 

tersebnt antara lain kemampuan dalam : 



a. Mengenal karektensrik fisik, psikis, maupun sosial peserta didik. 

b. Mampu mengidentifikasi kelainan fisik, psikis,maupun sosial peserta 

didik. 

c. Menguasai berbagai prinsip perkembangan psikis maupun fisik pescrta 

didik, tcrmasuk perkembangan gerak tubuh. 

d. Mengenal lingkungan peserta didik. 

e. Menguasai bcrrbagai merode yang diperlukan untuk mengajar 

pendidikanjasmani dan melatih olahraga. 

f. Menguasai cara mcnyiapkan rencana pelajaran pcndidikanjasmani. 

g. Mampu mcnerapkan prinsip-prinsip pembelajaran gcrak dalam 

pendidikan jasmani. 

h. Mampu melakukan evaluasi pembclajaran pendidikanjasmani. 

1. Mampu melakukan penelitian dan mengaplikasikan hasil-hasil 

per.elitian di bidang pendidikan jasmani untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

2. Kompetensi Kepribadian 

Adalah kemampuan kcpribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan bcrwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia yang meliput1 kemampuan: 

a. Rerkomunikasi dengan lisan dan tulisan secara jelas dan cerdas dalam 

memberikan layanan pcndidikan. 



mendukung pendidikan jasmani. 

d. Mengenal hubungan antara pendidikan dan pcndidikan jasmani dengan 

masalah-masalah sosial dan kchidupan sehari-hari. 

e. Menguasai cara mengembangkan kurikulum pendirtikanjasmani. 

f. Menguasai proscdur layanan Perlolongan Pertama Pada Kecelakaan 

(PPPK) dan Penccgahan dan Perawatan Cedera {PPC). 

b. Mengenal prinsip dasar disiplin akademik yang diperlukan untuk 

memfasilitasi terjadinya imeraksi dengan teman sejawat dan anggota 

masyarakat terdidik. 

c. Memiliki apresiasi lerhadap pustaka dan sem dalam rangka 

pcngembangan wawasan dan kecintaan terhadap alam dan lingkungan. 

d. Mampu mcmahami diri scndiri dan orang laon, schingga dapat belajar 

memaharn. <Ian mcmbcrikan apresiasi tcrhadap orang lain. 

e. Mampu mengembangkan sistcm nilai dan kode etik guru. 

)_ Kompetensi Profcsional 

Adalah kemampuan penguasaan matcri pcmbclejaron secara luas dan 

mcndalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memcnuhi 

stundar kompetensi yang diletapkan dalam Standar Nasional Pendidikan, 

kcmampuan tersebut antara Jain kcmampuan dalam : 

a. Memperagakan berbagai aktiviras pcndidikanjasmani dan olahraga. 

b. Mengidentifikasi dan menginterprctasi prinsip anatomis, fisiologis, dan 

mekanika gerakan. 

konsep pcdagogi dan psikologi pendidikan untuk c. Menguasai 



g. Mengartikulasi scjarah dan fiJsafat pendidikanjasmani. 

h. Mcnguasai prinsip-prinsip manajemen dan administrasi pendidikan 

jasmani. 

1. Mcngenal aspirasi dan pcluang yang dimiliki guru pendidikanjasmani. 

j. 13crkomunikasi dengan lisan dan tulisan secara jclas dan cerdas dalam 

mcmbcrikan iayanan pcndidikan. 

4. Kompetensi Sosial 

Adalah kemampuan pendidik scbagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efcktif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kepcndidik:m, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Kemampuan terscbut antara lain: 

a Mampu berbuat sebagai orang yang mempunyai kompetensi sosial, 

aktif, dan berkontribusi bagi anggota masyarakat. 

b. Mampu memahami diri sendiri clan orang Jain, schingga dapat belajar. 

c. Memahami dan memberikan apresiasi terhadap orang Jain. 

d. Mampu mengembangkan sistem nilai dan kode etik guru. 

e. Mampu mcmberdayakan masyarkat untuk kepentingan pendidikan 

jasmani. 

C. Fasilitas Olnhraga di FIK UNY 

FIK-UNY sejak awal kcgiatannya telah memiliki gerlung tersendiri 

yang terc!apal tli timur Jan di barar. Gedung Barnt GPLA terdiri dari gedung 

perkantoran dari Dekanat, kantor jurusnn, staf tata usaha, ruang 

sidang/scminar, ruang ujian sk.ripsi, ruang opcrasional (operational room), 



ruang dosen, perpustakaan, laboratorium pembelajaran, gedung barat terdiri 

dari peralatan dan perleng.kapan proses perkuliahan, laboratorium komputer, 

kamar mandi dan kamar ganti mahasiswa, kamar mandi dan kamar ganti 

dosen.Gedung timur terdiri dari hall senam, hall beladiri, lapangan tenis 

baik indoor maupun outdoor, hall tenis meja, lapangan atletik, lapangan 

sepekbcla, lapangan baseball & soflboll, taman otahraga masyarakat, dan 

tempat parkir dosen dan mahasiswa. 

Gedung barat terdiri dan ruang kuliah dan ruang transit dosen, 

laboratorium anatomi, laboratorium histologi, laboratonum fisiologi, 

laboratorium kondisi fisik, laborntorium terapi, hall senam aerobik, ruang 

massage, laboratorium biomekanika, lapangan sepakbota, lapangan 

panahan, gedung olahraga, kolam renang, hall bulutangkis dcngan 4 

lapangan bulutangkis, lapangan volley 4 buah dan 2 lapangan volley pasir, 

lapangan basket 4 lapangan, :-uang untuk kegiatan Ormawa, mushota, 

kantin, kamar mandi, ruang ganti dosen dan mahasiswa, ruang opersional 

kegiatan perkuliahan dan tempat parkir mahasiswa dan dosen. Pada tahun 

2000 ditambah bangunan barn 3 lantai, tiap-tiap lantai dibagi menjadi dua 

ruang kuliah dan dua kamar mandi. Jadi jumlah keseluruhan ruang kuliah 

ada 24 ruang kuliah dan ruang kerja, sena 12 kamar mandi. 

Pengelola fasilitas olahraga dilakukan terpadu oleh FIK dan dnpat 

dimanfaatkan oleh segenap sivitas akademika dan masyamkat umum. 

Fasilitas tersebut meliputi Japangan tenis, sepakbola, bola basket, kolam 

renang, bulutangkis, dau masih banyak lagi fasilitas lapangan yang lain 

•• 



yang ada dcngan berbagai macam jcnis olahraga. Tenis tersedia 4 Japangan 

outdoor dan 2 lapangan indoor, lapangan bulutangkis tersedia 4 lapangan 

indoor. Media ini cukup mcmadai sebagai sarana kcgiatan penycgaran, dan 

sekaligus media menjalin hubungan sosial yang akrab dan mcndukung studi. 

C. Peran Lcmbaga Pcnditlikan Tenaga Keolahragaan (LPTK) di Perguruan 
Tinggi. 

Untuk dapat mcnghasilkan lulusan dcngan jcnis keahlian yang 

diperlukan oleh masyarakat, LPTK harus mcmiliki tcnaga dosen yang 

kcah!iannya sesuai dengan keperluan itu pula. Oalam kenyataannya, dapat 

diduga bahwa LPTK di Indonesia belum sepenuhnya mcmiliki tenaga- 

tenaga dosen yang jenls keahliannya meneakup semua jenis kcahlian tenaga 

keolahragaan yang diperlukan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada strategi 

pcnataan pcngembangan ketenagaan disetiap LPTK ke arah pcmenuhan 

kebutuhan jenis, jumlah, dan kualitas kt:ahlian yang dipcrlukaa. Mcnurut 

Toho C. Muthohir (2007), dari data dosen 10 FPOK/JPOK yang dapat 

dikumpulkan pada tahun 1998, dari 13 FPOK/JPOK ncgeri yang ada di 

indonesia, temyata kondisi ketenagaannya tidak merata, baik dari segi 

jumlah, jenis keahlian, tingkat pendidikan, dan kepengkntan. 

Beium dapatnya LPTK memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut 

terbukti dari program studi yang dibuka serta kurikulum yang ada pada 

setiep program studi. Sebagai contvh adalah bahwa dari 49 cabang olahraga 

atau bahkan lcbih yang bcrkembang di masyarnkat, hanya sekitar 

separuhnya saja yang termasuk di dalam kurikulum atau dikcmbang.kan olch 

LPTK. Dengan kata lain bahwa LPTK belum menghasilkan ketenagaan 



untuk semua cabang olahraga yang ada di masyarakat. Belum lagi kalau 

diperhitungkan cabang olahraga penyandang cacat dan olahraga 1radisional, 

masih banyak lagi cabang olahraga yang belum dibina di LPTK. 

Indonesia terdiri dari 33 provinsi setetah berkurang saru yaitu Provinsi 

Timor Timur. Dari ke-B Provinsi itu yang ada LPTK·nya baru 12 provinsi. 

Bcrarti masih ada 21 provinsi yang belum memiliki LPTK. Hal ini 

bcrdampak terhadap tidak mcratanya penycbaran tenaga kcolahragaan 

lulusan LPTK di Indonesia. Daerah yang memiliki LPTK tentu lebih mudah 

mencukupi kebutuhan kctcnagaan olahraganya dibanding daerah yang tidak 

memiliki LPTK. Dapat dipahami bahwa untuk mencmpuh pendidikan di 

LPTK yang bcrada di [ain-lainprovinsi tentu meng:mdung konsekucnsi 

biaya yang lcbih besar dibanding mencmpuh pendidikan di dacrahnya 

scndiri, sehingga menempuh studi di luar daerah khususnya untuk jenjang 

diploma dan sarjana menjadi altematif yang kumng diminati karena 

memang lcbih mahal. Demikian juga para lu\usan LPTK, presentasenya 

relatif kecil yang mau bekcrja di provinsi lain diluar daerah asalnya, kecuali 

disebabkan karena faktor keterpaksaan. 

F. Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah IJasar di Indonesia 

Melihat keberadaan kurikulum pendidikan jasmani sekolah dasar di 

Indonesia (juga sckolah mcnengah dan lanjulM), maka kita pahami bahwa 

telah terjadi perubahan bentuk dan isi dari periode ke pcriode dalam 10 

tahun terakhir. Semua itu dilakukan oleh direktorat jendcral pendidikan 

dasar dan mencngah dalam rangka memperbaiki kualitas materi dan isi 



kurikulum. Bagaimanapun kurikulum memcgang peranan penting da\am 

menciptakan keberhasilan proses belajar mengajar dalam kemajemukan 

masyarakat indonesia. 

Setidaknya harapan untuk mcmiliki kurikulum yang tepat dan memadai 

bagi perkembangan siswa sekolah dasar. mulai tampak dengan diciptakanya 

Kurikulum Bcrbasis Kompetensi (KDK). Selama ini kurikulum pendidikan 

nasional tidak sesuai dcngan konsep pendidikan holiitik, yai1u konsep 

pendidikan yang melibatkan dan mengembangkan seluruh aspek potensi 

manusia secara holistik (Megawangi, 2004). Lebrh lanjut Megawangi 

mengatakan bahwa 'proses pendidikan harus mampu mcrnbentuk manusia 

utuh yang cakap dalam menghadapi dur.ia yang penuh tantangar. dan cepat 

berubah serta mempunyai kesadaran spiritual bahwa dirmya adalah bagian 

dari keseluruhan'. Oleh karena itu, adanya KBK dinitai tepat karena 

merefleksikan konsep pcndidikan holistik berbasis karaktcr. Karena dalam 

kurikulum lama, orientasi pembelajaran hanya menghafal materi 

pembelajaran (rote memorization). Selain itu, latihan intensif mcngerjakan 

soal Jebih banyak mengandalkan kemampuan kognitif, materi pelajaran 

bersifat abstrak, materi pelajaran tidak relevan dengan kehidupan nyata dan 

juga tidak terintegrasi c!.engan mata pelajaran lainnya {fragmenled 

curriculum), siswa lebih banyak duduk di kelas dan hanya menjadi 

pendcngar pasif, dan ujian yang diberikan mengutamakan multiple choice. 

Untuk itu[ah kurikulum berbasis kompetensi menekankan pentingnya 

perubahan pembelajaran dengan membawa konsep seperti student active 

I 



learning, cooperative learning, inquiry-based learning, dan integrated 

learning 

Pendidikan Jasmani merupakan salah satu mata pelajaran penting yang 

membantu per1umbuhan dan perkembangan siswa sckolah dasar. Sctidaknya 

kita pcrlu mencermati fenomena perkembangan dan perubahan yang terjadi 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bcmegara di Indonesia, 

yang sebcnarnya tidak terlepas dan pengaruh perubahan global, 

pcrkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sena seni budaya. 

Perubahan secara terus rnenerus ini menurut perlunya perbaikan sistem 

pcndidikan nasional termasuk penyempumaan kurikulum untuk 

mewujudkan masyarakat yang marnpu bersaing dan menyesuaikan diri 

dengan perubahan zaman. Untuk itu upaya peningkatan mutu pendidikan 

harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi 

manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlaq, budi 

pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olahraga, dan perilaku. Mcnyadari 

bahwa upaya pcningkatan mutu pendidikan selama ini belum mcncapai taraf 

kchidupan masyarakat pada umumnya. 

Di Indonesia kurikulum pendidikan jasmani merupakan salah satu 

kurilrulum mengalami perubahan isi dan bentuk. Kurikulum pendidikan 

jasmani sckolah dasar dibedakan berdasar grade atau tingkatan kelas. Kelas 

bawah dibagi menjadi kelas I dan kelas II, Kelas Ill dan kelas IV sedangkan 

kelas atas menjadi satu yaitu kelas V dan kclas VI. Adapun materi yang 

dicantumk.an rneliputi I) aktivitas rckreasi, 2) akuatik, 3) permainan, 4) 



aktivitas ritmik, 5) aktivitas pengembangan, dan 6) tes terhadap diri sendiri. 

Dalam penerapan isi kurikulum, unsur gerakan terfokus kepada keaktifan 

siswa bukan berada pada guru karena guru berrperan sebagai fasilitator saja. 

Dalam konsep yang hampir sama, Walker (2005) membagi kecakapan gcrak 

pcndidikan jasmani sekolah dasar dcngan mcncakup beberapa ha] ; I) 

personal wellness, 2) psycomotor, 3) manipulm•e skills, 4) movement 

concept, dan 5) lifetime activity. Bcntuk dan isi kunkulum inilah yang 

kemudian menjadi harapan bagi komunitas pcndidikan jasmani dalam 

tujuannya untuk mendapatkan siswa didik yang memiliki pertumbuhan dan 

perkembangan secera sehat, memiliki nilai mental dan sosial yang baik, dan 

memiliki kognitif yang baik. Sehingga mcnurnt Bucher (1983 : 441) 

kurikulum pendidikan jasmani idealnya mampu mencapai empat area 

pencapaian, yaitu mengembangkan kekuatan fisik, mengembangkan 

keterampi]an, mengemba.ngkan pengetahuan tentang aktivitas fisik, dan 

meny,;diakan pengalaman sosial yang berani. 



BAB III 
METOOOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Pcnelitian institusiona[ ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif 

self-report dcngan reknik observasi. Teknik observasi benujuan untuk 

memperoleh infonnasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. 

B. Subyek Pcnelitian 

Populasi peneluian ini ialah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se 

Kabupaten Purworcjo sctaku sumbcr utama untuk mcmperoleh informasi 

jumlah sekolah yang ada dan jumlah siswa dari scluruh kecamatan se- 

Kabupaten Purworcjo guru penjas SD. 

C. Waktu dan Tcmpat Penelitian 

Penclitian ini dilaksanakan selama lima bulan dimulai bul:m Mei - 

Oktober 2012 bertcmpat di Kabupaten Purworcjo 

0. lnstrumen Penclilian 

lnstrumen pcngumpulan data menggunakan observasi terhadap data 

primer keberadaan guru pendidikan jasmani sekolah dasar di kabupaten 

Purworejo. Data tersebut meliputi (I) jumiah sekolah dasar di Kabupaten 

Purworejo, (2) jumlah guru pendidikan jasrnani, dan (3) jumlah siswa diseluruh 

Kabupaten Purworejo 

E. Tcknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil obscrvasi dilakukan anahsis data 

menggunakan teknik deskriptifkuantitatif. 



yang ada di wilayah kabupaten Purworejo. 

kabupaten Purworejo. 

I 

Tabel I. Data jumlah guru PNS dan honorer di 16 kecamatan se-kabupaten 
p 

se-kabupatcn Purworcjo, data jumlah sckolah yang ada di 16 kecamatan se- 

Dnra penclitian yang dapat disiapkan meliputi data guru di 16 kecamatan 

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Purworejo Jawa Tengah, 

DAB rv 
HASIL PENELITIAN 

27 kecamatan. Subyck penelitian adalah UPT Dinas Pendidikan di kecamatan 

kabupaten Purworejo memiliki wilayah kccamatan yang jumlahnya sebanyak 

urworero. 

' NAMA BANYAKGURU i I NO KECAMArAN PNS HONO�ER 

I Banyourip 217 " 3 Kutoarjo 261 I09 

2 Kemiri 300 I07 

4 Bagelan 20I so 
7 Kaligesiag 219 73 

9 Purwodadi 239 " " Ngombol 227 43 

6 Grabag 209 80 

' Purworejo 380 143 
g Bener 227 79 

II Loooo 161 63 

IO Bruoo 203 •• 
13 Botoh 202 62 

14 Pitornh ,,, 114 

" .. ,.,. 229 " 16 Gebang '" 61 

JUMLAII J7l6 1234 

B. Oeskripsi data peuelitlan 

A. Deskripsi tempat dan subyck pcnelilian 
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Grafik Data Jumlah Guru 

Tabcl 2. Data jumlah sekoleh Negeri dan Swasta di 16 kecarnatan Se-kabupaten 
p urworeto 

NA.MA 
BANYAKSD 

NO so SD 
KECAMATAN NEGERI SWASTA 

I Oanyuurip 30 2 
2 Kutoarjo 39 4 
3 Kcmiri 44 
4 Bagclan 24 
5 Kaligcsing 30 
6 Purwodadi 29 
8 Ngombol 27 
9 Grnbag 37 
10 Purworcjo 43 8 
7 Bener JI 
II LoMo 24 
12 Bruoo 28 
14 Butuh 32 
13 Pituruh 40 
16 Bay an 28 
15 Ocbang 30 I 

JUMLAH 516 15 
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Tabel 3. Data jumlah siswa di 16 kccamatan se-kabupatcn Purworcjo 

NO NAMA BAN\'AKSJS\VA 
KECAMATAN SIS\VA SISWA 

PA Pl 
I Banyuurip 1827 2187 
2 Kutoarjo 3047 3473 
3 Kemiri 2462 2718 
4 Bagelan 1218 1387 
5 Kaligesing 1401 1413 
6 Purwodadi 1591 1732 
7 Ngombol 14Sl 1637 
8 Grabag 2239 2447 
9 Purworejo 4326 4586 
10 Bcner 2114 2283 
II Loano 1651 1796 
12 Bruno 2707 2857 
13 Butuh 1676 1859 
14 Pituruh 2196 2516 
15 Bayan 2074 2262 
16 Gebang 1964 2090 

JUl\fl...AH 33884 37243 



Grafik Data Jumlah Siswa 

I I I I J I I I I J I I I I I I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1' IS 16 

• Sisw,1 Putr., • Sisw• Putri •Juml,1hSm,,� 

Tabel 4. Data jumlah pendidikan guru pengajar pcnjas di 16 kecarnatan Se· 
kabupateu Purworcjo 

NO NAMA. .. n ak Pendldikan 
KECAMA.TAM SLTA D-11 51 S2 

1 Banyuurip 4 11 14 
2 Kutcarjo 4 19 10 
3 Kcmiri 6 24 7 
4 Bag den 8 6 12 
5 Kaligesmg 8 13 
6 Purwodadi 5 15 12 
7 Ngombol 1 14 15 - 

8 Grabag 13 11 4 
9 Purworejo 3 27 16 
10 Bencr 11 5 3 
11 Loano 7 4 6 
12 Bruno 5 4 10 2 
13 Butuh 3 4 14 
14 Pituruh 4 18 10 
15 Dayan 5 16 6 
16 Ge bang 5 14 11 

,IUMLAH 92 192 163 2 

1 
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Grafik Data Guru Penjas berdasarkan Pendidikan 
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Tabet 5. Rekapitulasi data jumlah guru PNS dan Honorer, Jumlah Sekolah Negcri 
d S J I h SD J I h G P . an wast a, urma unua uru emas. 

No Kenmafan 'C'"GURU r sn 'C' SISWA r Guru Penlas 
I Banyuurip 224 24 4014 " 2 K111oarjo 2'6 24 6520 )] 

J J<cmin 2�1 27 5180 37 

• Bagelen 2&1 28 260> 26 

' Kaligesing 291 28 2814 21 

' Purwodadi 289 " 3323 32 

7 Ngombol 269 32 JI 18 JO 

• Grabag 292 JO 4686 28 

' PurwOJcjo 270 JI 8912 46 

10 Bener )06 JI 43')7 " II Loano 297 l2 34•17 17 

12 BNOO 281 37 5564 21 
I) Butuh 370 " 3535 21 

" Pil\lruh 370 " 4712 32 

" Bayan 407 " 4336 27 

" Gcbang '" 44 4054 JO 

JUMLAII 4960 531 11217 '" 
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Rekapi!ulasi Jumtah Gu1u, Jumlah SD, Jumlah Slswa, JumlahGwu Penjas 

Di Kabupaten Punvorejo guru yang berjumlah 4960 yang terdiri dari 3726 

Jumlah guru PNS sebanyak 3726 yang tersebar di 16 Kecamatan secara 

Kabupatcn Purworejo 24 % masih diisi olch guru honorer. 

guru PNS clan 1234 guru honon:r, dengan melihat jumlah guru yang acla di 

berurutan terdiri dari 2 wilayah kecamatan yang memiliki guru penjas berstatus 

sebagai PNS paling banyak. Guru di kecamalan Kemiri sebanyak JOO PNS di 

kecamatan Purworcjo sebanyak 380 guru PNS. Kebcradaan guru PNS di 

wilayah kecamatan tersebut lebih banyak dibanding yang lain olch karena 

143 guru honorer, di kecamatan Pituruh sebanyak 114 guru honorer, di 

wilayah yang berdckatan ciengan kota Purworcjo yang wilayahnya cukup ramai 

dan padat. Sedangkan guru yang berstatus honorer yang tersebar di 16 

Kecamatan secara berurutan terdiri dari 4 wilayah kecamatan yang mcmiliki 

guru penjas honorer paling banyak. Guru di kecamatan Purworejo sebanyak 



kccamatan Kutoarjo scbanyak 109 guru honorer, sedangkan di kecamatan 

kemiri sebanyak 107 guru honorer. 

Kcadaan sckolah di 16 kecamatan se-kabupaten Purworejo terdiri dari 516 

SD Negeri dan 15 SD Swasta. Jumlah SD Negeri yang rinciannya paling 

banyak sccara bcrurutan scbagai berikut di kecamatan Kcmiri scbanyak 44 SD 

Negeri, di kecamatan Purworejo sebanyak 43 SO Ncgeri, di kecamatan Pituruh 

sebanyak 40 SD Ncgeri. Jwnlah SD Swasta yang rinciannya paling banyak 

secara bcrurutan sebagai berikut di kecamatan Purworejo sebanyak 8 SD 

Swasta, di kecamatan Kutoarjo sebanyak 4 SD Swnsta. di kecamatan 

Ranyuurip scbanyak 2 SD Swasta dan di kceamatan Gebang sebanyak 1 SD 

Swasta. 

Keadann siswa di 16 kecamatan se-kabupaten Purworejo bcrjumlah 71127 

siswa. Dari jumlah siswa sebesar 71127 tersebut bila dirinci secara bcrurutan 

yang mcnduduki jumlah siswa paling banyak adalah di kecamatan Purworejo 

sebanyak 8912 siswa yang terdiri dari siswa putra sebanyak 4326 dan siswa 

putri sebanyak 4586, di kecamatan Kutoarjc 6520 siswa yang terdiri dari siswa 

putra sebanyak 3047 dan siswa pulri sebanyak 3473, di kecamatan Bruno 

sebanyak 5564 siswa yang terdiri dari siswa putra sebanyak 2707 dan siswa 

putri sebanyak 2857, di kecamatan Kemiri sebanyak 5180 siswa yang terdiri 

dari siswa putra sebanyak 2462 dan siswa putri sebanyak 2718. 

Kcadaan guru penjas bcrdasarkan data pendidikan di 16 kecamatan se 

kabupaten Purworcjo berjumlah 449 guru. Dari data jumlah guru sebanyak 449 

bila dirinci sccara bcrurutan guru yang memiliki data pcndidikan SI paling 

I 



banyak adelah di kecamatan Purworcjo sebanyak 16 guru, di kecamatan 

Ngombol sebanyak 15 guru, di kecamatan Banyuurip sebanyak 14 guru, di 

kecamatan Butuh sebanyak 14 guru. Untuk guru penjas di 16 kecamatan di 

kabupaten Purv:orejo yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 2 guru yaitu di 

kecamatan Bruno. 



HARV 
KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penclitian yang dilakukan di Kabupaten Purworejo 

di 16 kecamatan dapat disimpulkan bahwa jumlah guru di kabupatcn 

Purworejo sebanyak 4960 guru terdiri dari ]726 guru PNS dan 1234 guru 

honorer. Dari jumlah guru scbanyak 4960 guru mengajar di SD yang berjumlah 

531 sckolah yang tcrdiri dari 516 SD Negeri dan 15 SD Swasta. 

B. Saran 

Penelitian tersebut hendaknya supaya dilakukan diberbagai wilayah 

kabupa1en yang di wilayah dimana mahasiswa yang kuliah di Fakultas llmu 

Keolahmgaan UNY jumlahnya banyak. 

C. Keterbatasan 

Oalam pcnelilian uu belum dapal mcrinci kualifikasi guru berdasarkan 

jcnjang pendidikan. Dcmikian pula jumlah siswa dimasing-masing sckolah 

terdiri dari beberapa kelas 
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label 1. 
Data Jumlah Guru Negeri dan Honorer di 16 Kecamatan 
Se·Kabupaten Purworejo 

1 Banyuurip 217 52 

2 Kutoarjo 261 109 

3 Kemlri 300 107 
I 

4 Bagel en 201 so 
5 Ka/igesing 219 73 

6 Purwodadl 239 42 

7 Ngombol 227 43 

8 Grabag 209 80 

9 Purworejo 380 143 

10 Bener 227 79 

11 loano 161 63 

12 Bruno 203 88 

13 But uh 202 62 

14 Plturuh 256 114 

15 Bayon 229 68 

16 GebanR 195 61 

3726 1234 



Tabel 2. 
Data Jumlah Sekolah di 16 Kecamatan Negeri dan Swasta 
Di kabupaten Purworejo 

1 Banyuurip 30 2 

2 Kutoarjo 39 4 

3 Kemlri 44 
I 

4 Bagel en 24 

5 Kaligesing 30 

6 Purwodadi 29 

7 Ngombol 27 

8 Grabag 37 

9 Purworejo 43 8 

10 Bener 31 

11 Loa= 24 

12 arunc 28 

13 Butuh 32 

14 Pituruh 40 

15 Bay an 28 

16 Geb.ing 30 1 

516 15 

Purworejo, Oktober Z012 

n Purworejo l 



Oktober 2012 

BAh ARYAW N M 
Pembina Utama Moda 

NIP. 19601004 198603 l 012 

0 

1 B.anyuurip 4 11 14 

2 Kutoarjo 4 19 10 

3 Kemirl 6 24 7 

4 Bagelen 8 6 12 

5 Kaligesing 8 1j 

6 Purwodadi s 1S 12 

7 Ngombol 1 14 1S 

8 Grabag 13 11 4 

9 PufWOfejo 3 27 16 

10 Bener 11 s 3 

11 Loa no 7 4 6 

12 Bruno s 4 10 2 

13 Butuh 3 4 i4 

14 Pituruh 4 18 10 
- -- - - - ·- 

1S Bay an s 16 6 

16 Ge bang s 14 11 ., 192 163 2 

label 3. 
Data Pendldlkan Guru Pengajar Penjas So Se-Kabupaten Purworejo 



Tabel 4. 
Data Jumlah Siswa SD Se-Kabupaten Purworejo 

1 Banyuurip 1.827 2.187 

2 Kutoarjo 3.047 3.473 

3 Kemiri 2.462 2.718 

4 Bageten 1.218 1.387 I 

5 Kaligesing 1.401 1.413 

6 Purwodadi 1.591 1.732 

7 Ngombol 1.481 1.637 

8 Grabag 2.239 2.447 

9 Purworejo 4.236 4.586 

10 Bener 2.114 2.283 

11 Loa no 1.651 1.796 

12 Bruno 2.707 2.857 

13 Butuh 1.676 1.859 

14 Pituruh 2.196 2.516 

15 Bay an 2.074 2.262 

16 Gebang 1.964 2.090 

33.884 37.143 

Purworejo, Oktober 2012 

1986031012 
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1. Drs. Sriawan. M.Ke) 
2 Drs Suhagvo. M Pd 

Ocngan pcrsonil penehti: 

Pasal l 
Tujuan 

Kcgi111n Pcncli1i1n lnsti1usional Fakuhas Jlmu Kcolahragaan UNY Tahun 2012 bcrtujuan sctiap doscn biSI 
mcnghasilkar. K1rya [lmtah untuk mcnunJang kegiatan Tri Dhanna Perguruan Tinggi 

PERJAl'll.llAN PELAKSANAAN PENELITIAN OOSEN 
ANT ARA 

OEKAN SELAKU PEJABAT PEMDUAT KOMITMEN 
DENGAN 

OOSEN PENELITI 
NO!',lOR: I IS4d /UNJ4.l 61PL/2012 

Pada hari ini, Jum'et tanggal. Sa1u Bulan Jum Tahun Dua Ribu Dua Betas, yang bcRMda tangan d1 bawah ' 
ini: 
I. Ors. Rumpis Agus Sudarko. M S � Dckan Fakultas llmu Keolahragaan Univcrsitas Ncgcri 

Yogyakana sclaku Pcjabat Pcmbuat Kumitmcn, sclanjutnya discbut 
PIHAK PERT AMA 

2. Ors. Sriawan. M.Kcs · Ooscn Fakultas llmu Keulchragaan Univcrsitas Ncgcri Yogyakana 
sclaku Pclaksana Kcgiatan Penelirian, Sclanjutnya disebut 
PIHAK KEDUA 

l(cdua bclah pihak sccar11 bcrsama-sama telah scpakat mcngadakan Perjanjian Pclaksa:naan Pcnclitian 
lnsti1usional Fakuhas llmu Kcolahragaan UNY Tahun 2012 scbagaimana dalam Surat Kcputusan Dekan 
No. 203 Tahun 2012. dcngan kctcntuan scbagai berikut. 

PIHAK PERT AMA rncmbcrikan tuga.s kcpada PIHAK KEDUA, dan PlHAK KEDUA mcncnma 1ugas dari 
PIHAK PERT AMA untuk mc1al..sannkan kcg,atan Pcnchuan lns1itus1onal Fakuhas llmu Kcolahragaan UNY 
Tahun2012dcngan judul: 

Pasal 2 
Lmgkup Kciiau.n 

(I) PIHAK PERrAMA mcnycrahkan kcpada PIHAK Kl:.DUA. dan PlHAK KEDUA menenrna dari 
PIHAK PERT AMA. untuk mel.aksar..akan kcgia!an !'cnclitian lnshtusional Fakultu llmu Kcolahr11gr.a:1 
UNY T1hun 2012. 

(2) PIHAK KEDUA bcrkcwajiban melaksaoakan scluruh kcgiatan l'cm.litian lns1i1usional F1kuhas llmu 
Kcolahragaan UNY Tahun 20! 2 da.n mcnycrahkan laponm kc pad .. PIHAK PERT AMA 

Pasal 3 
Pcmb1ayaan 

Kegratan Pcncli:1111 lns!11us1nna! Fnkuhas !Jmu Keol.ahragaan VNY Tahun 2012 drbrayai dan Dan.a DIPA 
Univcrsitu Ncgcri Yo11yakar1a Tahun 2012. Nomor CSl0/023 04 2.?6114/2012 tani;i;al. 
9 Descmbcr 2011. 
{I) Biaya pclaksanaan Pcnclitian lnsmuiional Fakuhas llmu Kcolahragaan UNY scbesar 
Rp 15.000.000,00 { Lima lkfas Juta Rupiah) Jumlah biaya tcrschut aken dibayarkan PIHAK PERT AMA 
kcpada PIHAK KEOUA dengan ketemuan sebagai bcn�u1 



/ 
I 
l 

(a) Tahap Pertama sebesar 70% x Rp. 15.000.000,00 � Rp 10.500.000,00 drbayarkan sctclah 
pcnandatanganan kon1rak olch kcdua bclah pihak. 

(b) Tahap Kcdua sebesar 30% � Rp IS 000.000,00 .K Rp 4.500.000.00 dsbayerkan sctclah Pihak Kcdua 
mcnycrahkan lapcran kepada P1hai,,. Pcrtama 

(c) Pembayaran biaya ta hap pertama dan kcdua po tong PPh Pnsa! 21 dan JUmlah biaya manajemen. 

Pcnggunaan dana sebagar bcrikui· 
(a) Braya Operas.cnet 
(b) Braya Pclaporan 
(c) Biaya Manajcmcn 

Jumlah 

Pas.al 4 
Jangle.a Waktu Pclaksanaan 

Jangka waktu Pelaksanaan Pcnclitian lnsutusional ·rakultas llmu Kcolahragaan UNY Tahun 2012 
selama 5 (Hrna) bulan. scjak tanggal ! Juni 2012 sarnpar dengan tanggai 3 ! Oktobcr 2012. 

Pasal 5 
Penyerahan Laporan 

Pihak Kcdua harus menycrnhkan laporan kcgiatan schanyak 4 ekp selambat-lambatnya tanggal. 
3 I Okrober 2012 dengan format cover sebagai benkut. 

PENEl IT!AN DIBJA YAI DENGAN ANGGARAN [)IPA UNY TA HUN 2012 
SK DEKAN NOHOR 203 TAHUN 2012. TANGGAL l JUN! 2012 

NOMOR PLRJANJ!AN 11 S4df\JN)4 l6/PU2012 TANGGAL 1 JUNl 2012 

Pasal 6 
Bea Marerar 

Bea materai yang diperlulan untuk surat perjanjtan ini menjadi tanggungja .... ab P!HAK KEDUA 

Pasal 7 
Snnkvi 

PlHAK t<.EDUA bcrtanggung jawab atas selesainya pelaksanaan kegtatan Pcnclitian lnstitusmnal 
fakultas llmu Kenlahragaan UNY Tahur. 2012 dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dan apabrla 
melampaui bates tersebur drkenakan denda keterlambatan sebesar 1°100 {satu pem111) setiap ban 
keterlambatan dcngan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilat kontrak. 

Pasal 8 
Lain-lem 

Segala sesuaru yang belum diatur dalam Surat Perjanjian arau perubehan-perubahan }ang dipandang 
perfu o!eh kedua belah prhak. aken drarur Iebih Ian Jut dalam Surat Perjanjian Ta,nbahan (Addendum) dan 
merupakan bagrnn yang udak terprsahkan dari Surat Perjaniiau. 

Pasal 9 
Per.utup 

(a) Surat perjanjrnn ini disusun dalarn rangkap S (lima) berma!erai cukup dan masing-masing rangkar 
rrempunyat kekuatnn hukum yanis sama 

I 

60% 
15% 
25% 

· JOO% 

(b) Hal-hal yang bclum dratcr ,faiam Surat Perjanjtan 
musyawarah 

PIHAK KEDUA 
Doscn Peneliti. 

. r} 
Drs Srlawan. M Ke� 

ini ditentukan oleh kedua bclah pihak secere 

Pll!AK PERT AMA 
Dekao. 
Selaku Pejabat Pe 

Drv, Rum pis A11us Su rko. M.S 
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