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KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEKOLAH LlJAR BlASA (SLB) SE 
KABUPATEN BANTUL DALAM MENGAJAR PENDIDIKAN JASMANI 

Oleh: 
Dr. Sugeng Purwanto, M.Pd. 

Sujarwo, M.Or. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi profesional gum 
Sekolah Luar Biasa dalam mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh masih banyaknya guru yang belum mengajar sesuai dengan bidangnya 
khususnya di Sekolah Luar Biasa. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian kualitatif, dimana 
menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yairu melihat dunia dari apa 
adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif harnslab orang yang 
memiliki sifat open minded. Pedoman wawancara, dan tape recording digunakan sebagai alat 
bantu instrumen penelitian. Subjek penelitian yaitu gum sekolah luar biasa di kabupaten 
Bantu! dengan menggunakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan 
snowball sampling. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional 
guru Sekolah Ltiar Biasa di Kabupaten Bantul masih rendah, dan masih perlu peningkatan 
kompetensinya. Hal tersebut terlihat khususnya dalam hal penguasaan bidang studi yang 
masih lemah, dan juga pengembangan diri dalam hal penelitian atau karya ilmiah yang sulit 
sekali untuk mau melaksanakannya. Sehingga saran yang diajukan oleh peneliti disini perlu 
adanya pendidikan strata bagi guru yang bukan dari bidang pendidikan jasmani setara dengan 
pendidikan S 1 atau juga bisa dilaksanakan diklat, pelatihan atau workshop bagi guru non 
penjas yang mengampu pendidikan jasmani di Sekolah Luar Biasa. Kemudian untuk masalah 
penelitian hendaknya diadakan pendampingan khusus bagi gumguru khususnya yang 
kesulitan dalam menyusun karya ilmiah dan juga penelitian. 

Kata Kunci: Kompetensi Profesional, Guru SLB, Pembelajaran Penjas. 
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A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalab 

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, baik 

pendidikan dari tingkat dasar, menengah hingga tinggi. Begitu juga dengan anak 

berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah luar biasa, harusnya mendapatkan hak 

yang sama dengan siswa di sekolah lain. Seluruh orang tua pasti memiliki harapan 

yang tinggi terhadap basil belajar putranya di sekolah, karena orang tua sudah 

mempercayakan secara penuh pendidikan anak mereka kepada sekolah. Kenyataan di 

lapangan masih banyak ditemukan guru yang mengampu di sekolah khususnya 

sekolah luar biasa yang mengajar khususnya pendidikan jasmani, belum memiliki 

skill ataupun kemampuan profesional atau ahli dibidangnya yaitu pendidikan jasmani. 

Profesionalisme guru disini sangat penting, karena dengan gum profesional dalam 

bidangnya maka materi dan pembelajaran yang dilakukan benarbenar sesuai dengan 

kebutuhan siswa, dan juga mampu mengenal karakteristik siswa, sehingga dapat 

mengoptimalkan kelebihan siswa, dan mampu mencari solusi untuk kekurangan 

siswa, menjadi suatu kelebihan. Penelitian ini akan diawali dengan pengumpulan data 

awal oleh tim peneliti di lapangan tentang data guru di KKG guru sekolah luar biasa 

yang mengampu pendidikan jasmani, secara administratif/portopolio. Setelah 

mendapatkan data tersebut, kemudian tun peneliti melakukan wawancara secara 

mendalam kepada gum tesebut, kemudian mengkroscek kepada pengawas, kepala 

sekolah, tentang profesionalisme gum tersebut. Setelah semua data terkumpul 

kemudian dilakukan tahapan penelitian kualitatif. 

Berikut road map apabila digambarkan dalam sebuah alur: 

Pengumpulan data awal 

wawancara dengan 
guru pengampu penjas 

I l � . I Kepala sekoiah I I Pengawas 

\ / 
Penelitian kualitatif J 
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2. ldentifikasi Masalab 

Berikut masalahmasalah yang bisa diidentifikasi dari latar belakang masalah 

diantaranya: 

1. Belum semua lapisan masyarakat mendapatkanpendidikan yang layak. 

2. Banyak guru mengampu bukan pada bidangnya. 

3. Guru belum mengoptimalkan kekurangan dan kelebihan siswanya. 

4. Kompetensi profesional guru pendidikan jasmani di SLB belum diketahui. 

3. Rumusao Masalab 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

Kompetensi Profesional Guru SLB seKabupaten Bantul dalam mengampu mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani? 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa profosional guru 

yang mengampu pendidikan jasmani di SLB se Kabupaten Bantul. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif terstruktur dimana peneliti mendatangi langsung 

subjek penelitian di lapangan kemudian diwawancarai secara mendalam tentang 

kemampuan profesionalnya, juga dnegan mengkroscek hasil wawancara tersebut 

dengan pihak terkait di sekolah tersebut, yaitu kepala sekolah dan juga pengawas. 

Harapannya diketahui secara akurat kemampuan profesional guru yang mengampu 

pendidikan jasmani di skeolah luar biasa di kabupaten Bantul. 

8. Kajian Pustaka 

1. Profesionalisme Guru 

Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu 

kompetensipedagogis, kognitif, personaliti, dan sosiaJ. Oleh karena itu, selain terampil 

mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat 

bersosialisasi dengan baik. Mereka hams (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, 

dan idealisme, (2) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan 

yang sesuai dengan bidang tugasnya, (3) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai 

dengan bidang tugasnya. Di samping itu, mereka juga hams (4) mematuhi kode etik 

profesi, (5) rnemiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, (6) memperoleh 

penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya, (7) memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan, (8) memperoleh 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dan (9) memiliki 

organisasi profesi yang berbaJan hukum (sumber UU tentang Guru dan Dosen). 
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Di lapangan banyak di antara guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai 

dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. (2) 

Tidak memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Hal itu terindikasi 

dengan minimnya kesempatan beasiswa yang diberikan kepada guru dan tidak adanya 

program pencerdasan guru, misalnya dengan adanya tunjangan buku referensi, 

pelatihan berkala, dsb. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai he does his 

job well. Artinya, guru haruslah orang yang memiliki insting pendidik, paling tidak 

mengerti dan memahami peserta didik. Guru hams menguasai secara mendalam 

minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. 

Dengan integritas barulah, sang guru menjadi teladan atau role model. Menyadari 

banyaknya guru yang belum memenuhi kriteria profesional, guru dan penanggung 

jawab pendidikan harus mengambil langkah. Salah satu tujuan pendidikan klasik 

(YunaniRomawi) adalah menjadikan manusia makin menjadi "penganggur 

terhormat", dalam arti semakin memiliki banyak waktu luang untuk mempertajam 

intelekrualitas (mind) dan kepribadian (personal). (4) Peningkatan kesejahteraan. Agar 

seorang guru bermartabat dan mampu "membangun" manusia muda dengan penuh 

percaya diri, guru hams memiliki kesejahteraan yang cukup. (Waskur: 2010). 

2. Pendidikan Jasmani adaptif 

Secara mendasar pendidikan jasmani adaptif adalah sama dengan pendidikan 

jasmani biasa. Pendidikan jasmani merupakan salah satu aspek dari seluruh proses 

pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu sistem 

penyampaian layanan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan dirancang untuk 

mengetahui, menemukan dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Hampir 

semua jenis ketunaan Anak Luar Biasa memiliki masalah dalam ranah psikomotor. 

Masalah psikomotor sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan sensomotorik, 

keterbatasan dalam kemampuan belajar. Sebagian Anak Luar Biasa bennasalah dalam 

interaksi sosial dan tingkah laku. Dcngan demikian dapat dipastikan bahwa peranan 

pendidikan jasrnani bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sangat besar dan akan 

mampu mengembangkan mengkoreksi kelainan dan keterbatasan tersebut. Sifat 

program pengajaran pendidikan jasmani adaptif memiliki ciri khusus yang 

menyebabkan nama pendidikan jasmaui ditambah dengan kata adaptif 
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Adapun ciri tersebut adalah: 

• Program Pengajaran Penjas adaptif disesuaikan dengan jenis dan karakteristik 

kelainan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa yang berkelainan berpartisipasi dengan aman, sukses, dan memperoleh 

kepuasan. Misalnya bagi siswa yang memakai kursi roda satu tim dengan yang 

normal dalam bermain basket, ia akan dapat berpartisipasi dengan sukses 

dalam kegiata tersebut bila aturan yang dikenakan kepada siswa yang berkursi 

roda dimodifikasi. Demikian dengan olahraga lainnya. OJeh karena itu 

pendidikan jasmani adaptif akan dapat membantu dan menolong siswa 

memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. 

• Program Pengajaran Penjas adaptif harus dapat membantu dan mengkoreksi 

kelainan yang disandang oleh siswa. Kelainan pada Anak Luar Biasa bisa 

terjadi pada kelainan fungsi postur, sikap tubuh dan pada mekanika tubuh. 

Untuk itu, program pengajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat 

membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi yang memperburuk 

keadaannya. 

• Program Pengajaran Penjas adaptif harus dapat mengeinbangkan dan 

meningkatkan kemampuan jasmani individu ABK. Untuk itu pendidikan 

jasmani adaptif mengacu pada suatu program kesegaran jasmani yang 

progresif, selalu berkernbang dan atau latihan otototot besar. Dengan 

demikian tingkat perkembangan ABK akan dapat mendekati tingkat 

kemampuan teman sebayanya. Apabila program pendidikan jasmani adaptif 

dapat mewujudkan hal terscbut diatas, maka pendidikan jasmani adaptif dapat 

membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan 

siswa memiliki harga diri. Perasaan ini akan dapat membawa siswa 

berperilaku dan bersikap sebagai subyek bukan sebagai obyek 

dilingkungannya. (Fnpinky: 2010). 

3. Profesionalisme guru peodidikan jasmani adaptif 

Berdasarkan kajian pustaka tentang profesionalisme dan konsep pendidikan 

jasmani di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa profesionalisme guru 

pendidikan jasmani adalah kemampuan ahli dari guru pendidikan jasmani untuk 

menyampaikan materi secara presisi, kepada siswa berkebutuhan khusus, dimana 
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tuntutannya adalah guru mampu mengoptimalkan kekurangan menjadi kelebihan dari 

siswa berkebutuhan khusus tersebut. Sehingga sebagaimana yang diamanatkan oleh 

undangundang dasar 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam 

mendapatkan pendidikan. 

C. METODE PENELJTIAN 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana menggunakan 

teknik wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa 

adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang .. 
yang memiliki sifat open minded. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan 

baik dan benar bearti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan 

realitas sosial. Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul 

penelitian berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif Baik substansial maupun 

materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metedologis. Masalah 

kuantitatif umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun 

berlokasi dipennukaan. Akan tetapi masalahmasalah kualitatif berwilayah pada 

ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman 

bahasa yang tak terbatas. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan 

bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena 

itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, 

menganalisis, dan rnengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian 

ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. 

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belurn jelas, untuk mengetahui makna 

yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, 

untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembagan. Untuk itulah, 

maka seorang peneliti kualitatif hendaknya memiliki kemampuan brain, ski/liability, 

bravery atau keberanian, tidak hedonis dan selalu menjaga networking, dan memiliki 

rasa ingin tau yang besar atau open minded. Berbicara mengenai metodologi berarti 

berbicara mengenai hukum, aturan, dan tata cara dalam melaksanakan atau 

menyelenggarakan sesuatu. 

Karena metodologi diartikan sebagai hokum dan aturan, tentunya di dalamnya 

terkandur..g halhal yang diatur secara sistematis, halhal yang diwajbkan, dianjurkan, 

dan atau dilarang. Sama seperti hokum dan aturan lainnya, metodologi diciptakan 
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dengan tujuan untuk dijadikan pedoman yang dapat menuntun dan mempennudah 

individu yang melaksnakannya. Penelitian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan 

research. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yatitu re yang 

berarti melakukan kembali atau penguJangan dan research yang berarti melihat, 

mengamati atau mencari, sehingga research dapat diartikan sebagai rangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, 

lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hat yang diteliti. Adapun 

pengertian penelitian kuliatatif dapat dilihat dari beberapa teori berikut ini: 

a) Creswell (dalam Herdiansyah, 2010: 8), menyebutkan:"Qualitaive research is 

an inquiry process of understanding based on distinct methodological .•. 
traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher 

builds a complex, holistic picture, analizes words, report detailed views of 

information, and conducts the study in a natural setting". b) Meleong, 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, 

yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konreks social secara 

alarniah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam 

antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 20 I 0: 9). c) 

Sugiyono (2011: 15 }, menyimpulkan bahwa met ode penelitian kulitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pcngambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitaif, dan basil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan 

pada generalisasi. Dari beberapa teoriteori di atas, maka dapat kita simpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah. Dengan tujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan 

proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena 

yang diteliti. 
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b) Bagan/alur penelitian: 

Mengangkat 
permasalahan 

� 
Memunculkan 

pertanyaan penelitian 

• 
Mengumpulkan data 

yang relevan 

� 
Melakukan Anaiisa 

data 

! 
Menjawab pertanyaan 

penelitian 

Subjek pene]itian yang akan diteliti adaJah guru sekolah luar biasa 

yang mengampu pendidikan jasmani di kabupaten Bantul, dimana data 

tersebut diperoleh dari KKG guru seko]ah luar biasa. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan snowball sampling. 

D. HASIL PENELITIAN 

l. Deskripsi Hasil Penelitiau 

Berdasarkan hasil penggalian inforrnasi dari guru pendidikan jasmani yang 

mengampu di 7 Sekolah Luar Biasa di kabupaten Bantul, diperoleh basil sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan Guru Pendidikan Jasmani dalam penguasaan bahan bidang 

studi masih kurang, guru"belum bisa menguasai materi pelajaran 

secara luas dan mendalam. Kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan beriuteraksi secara efektif dan efesien dengan peserta didik masih 

kurang, belum banyak wawasan dan pengalaman, dari 7 sekolab 

hanya 2 sekolab yang diampu oleb guru yang berlatar belakang guru 

penjas, untuk 5 sekolab lainnya diampu guru kelas yang bersertifikasi 

penjas". 
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Kemampuan Guru dalam pengelolaan program belajar mengajar belum 

secara optimal dilaksanakan seperti RPP yang belum menggunakan 

kurikulum terbaru (tematik) dan pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan 

RPP. "Guru belum melakukan pengajaran remediai kepada siswa 

yang mengalami kendala", namun guru sudah mampu mengenal potensi 

peserta didik, dan memberi pelatihan khusus kepada siswa yang dipandang 

dapat berprestasi. 

Kemarnpuan guru mengelola kelas sudah baik, seluruh siswa dengan 

senang dan aktif dalarn mengikuti pembelajaran penjas. Namun dari 7 

sekolah "masib ada I sekolah yang guru kelas masingmasing belum 

mendampingi dalam pembelajaran penjas sehingga koordinasi dan 

pengelolaan kelas kurang baik". Pembelajaran penjas dilaksanakan 

dengan cara klasikal, namun ada juga yang sudah dilaksanakan per kelas. 

Kemampuan guru dalarn pengelolaan dan penggunaan media serta sumber 

belajar di 7 sekolah masih kurang, dari 7 sekolah "hanya I sekolah yang 

media pembelajaran seperti laptop, dan 

videovideo dalam pembelajarannya. Sarana 

menggunakan 

memperlihatkan 

prasarana sudah memadabi namun variasi pembelajaran masih 

sangat kurang". 

Kemampuan guru dalarn penguasaan landasan kependidikan sangat baik, 

sebagai contoh: hubungan sosial guru dengan masyarakat baik, bahkan 

masyarakat juga melakukan olahraga di lingkungan sekolah, seperti voli, 

Guru memahami bagaimana pentingnya pendidikan, khususnya untuk 

ABK, dan ingin membangun ABK yang berprestasi di masa datang. Guru 

mampu menyampaikan materi pembelajaran secara bertahap, disesuaikan 

dengan perkembangan siswa, dan memahami bahwa perkembangan setiap 

individu berbedabeda, apalagi untuk ABK. Guru mampu mengenal 

peserta didik, dan memahami karakter individu sehingga guru mampu 

menjalin kedekatan dengan siswa. 

Kemampuan guru dalam menilai prestasi belajar siswa dari 7 guru hanya 1 

guru yang mengalami "kesulitan dalam penilaian prestasi belajar 

siswa, karena terlaJu banyak siswa yang diampu, sebingga tidak bisa 

dengan cermat menilai satu persatu". Guru mampu menilai kemampuan 



dirinya, sehingga selalu berusaha untuk terns memperbaiki diri dengan 

menarnbah wawasan dan pengalaman. 

g. Kernampuan guru memahami prinsipprinsip pengelolaan lembaga dan 

program pendidikan di sekolah sudah dilaksanakan, "namun ada 2 guru 

di 2 sekolab yang belum terlibat secara aktif mendukung kegiatan 

sekolah. Selain mengajar penjas", hendaknya guru diberi tugas untuk 

mengampu sebuah kelas, membantu kepala sekolah dalam menyusun 

administrasi sekolah dan juga ekstrakulikuler. 

h. Kemampuan menguasai metode berpikir sudah baik, dari 7 guru hanya 2 

orang "guru yang kurang menguasai metode berpikir, guru masib 

terpaku menggunakan pendekatan teknis, sehingga yang diajarkan 

kebanyakan hanya teknikteknik dasar". 

1. Kernampuan guru untuk meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi 

profesional sudah baik, Guru selalu berusaha menambah wawasannya 

dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengethuan dan teknologi, dengan 

mencari pengetahuanpengetahuan yang dapat di akses melalui internet, 

bukubuku, dan lainnya. 

J. Keterampilan guru dalam rnernberikan bantuan dan birnbingan kepada 

peserta didik sudah baik. Guru rnampu mernberikan bantuan dan 

bimbingan kepada peserta dengan baik, mernbantu setiap gerakan siswa, 

dan mernbenarkan gerakangerakar. sehingga siswa mampu melakukan 

gerakan yang lebih baik. "Namun masih ada 1 guru yang kurang 

terampil dalam memberikan bantuan dan bimbingan pada siswa, 

tidak mendekati siswa satu persatu". 

k. Wawasan guru tentang penelitian pendidikan rnasih kurang, ada guru yang 

sudah dan aktif melaksanakan penelitian dibidang pendidikan, "guru 

sudah tabu prosedur penelitian pendidikan namun belum mau 

menyusun atau melaksanakan penelitian. Guru mampu memahami 

caracara melaksanakan penelitian, namun belum ada Jcarya tulis 

ilmiah yang ingin disusun lagi". 
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2. Pem bahasan 

Berdasarkan basil penelitian di atas, masih ada beberapa kemampuan yang 

hams dikuasai oleh guru namun belum secara optimal menguasainya. Pada 

kemampuan dalam penguasaan bahan bidang studi dalam hal ini pendidikan jasmani 

masih kurang, hal ini disebabkan guru yang mengampu bukan berlatar belakang dari 

gum pendidikan jasmani, atau sarjana olahraga. Sehingga penguasaan tentang 

bidang studi pendidikan jasmani baik secara konsep maupun praktek tentang dasar 

dasar pendidikan jasmani tidak rnenguasai. Kemampuan Guru dalam pengelolaan 

program belajar mengajar belum secara optimal dilaksanakan, hal ini bisa diamati 

dari basil penelitian dimana guru kurang ·tisa memberikan pengajaran remedial 

terhadap siswa yang mengalami kendala, hal ini juga dampak dari guru yang tidak 

berlatar belakang guru pendidikan jasmani atau sarjana olahraga, di.mana dalam 

keilmuannya dituntut menguasai dan hams lulus mata kuliah pendidikan jasmani 

adaptif Namun bagi siswa yang berprestasi siapapun gurunya pasti sanggup dan 

dapat memberikan ruang dan mendukung siswa tersebut. 

Kemampuan guru mengelola kelas sudah bai.k, seluruh siswa dengan senang 

dan aktif dalam mengikuti pembelajaran penjas. Namun masalah yang utama dalam 

pembelajaran penjas, jika pembelajarannya dilaksanakan dengan cara klasikal, guru 

pasti mengalami kendala dalam pengawasannya, apa lagi guru kelas masingmasing 

tidak mendampingi. Kemampuan guru dalam pengelolaan dan penggunaan media 

serta sumber belajar di sekolah masih kurang, meskipun dalam materi praktik sudah 

banyak baik alat dan sarana prasarana yang bisa digunakan, namun media belajar 

baik audio maupun visual yang didalam ruang masih kurang. Kemarnpuan guru 

dalam penguasaan landasan kependidikan sangat baik, sebagai contoh: hubungan 

sosial guru dengan masyarakat baik, bahkan masyarakat juga melakukan olalrraga di 

lingkungan sekolah, seperti voli. Guru memahami bagaimana pentingnya 

pendidikan, khususnya untuk ABK, dan ingin membangun ABK yang berprestasi di 

masa datang. Guru mampu menyampaikan materi pembelajaran secara bertahap, 

disesuaikan dengan perkembangan siswa, dan memahami bahwa perkembangan 

setiap individu berbedaheda, apalagi untuk ABK. Guru mampu rnengenal peserta 

didik, dan memahami karakter individu sehingga guru mampu menjalin kedekatan 

dengan siswa. Kemampuan guru dalam menilai prestasi belajar siswa sudah baik, 

namun kasus yang pada 1 guru yang kesulitan disebabkan karena jumlah siswa yang 
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diampu terla1u banyak, sehingga guru kerepotan dalam menyusun penilaian terhadap 

siswa. Kemampuan guru memahami prinsipprinsip pengelolaan lembaga dan 

program pendidikan di sekolah sudah dilaksanakan, namun pada 2 guru yang belum 

dilibatkan dalam kelembagaan sekolah dikarenakan guru tersebut masih honorer dan 

juga baru mengajar di sekoah tersebut, sehingga belum diberikan amanah. 

Kemampuan guru dalam menguasai metode berpikir sudah baik, 2 orang guru 

yang kurang menguasai metode berpikir dipengarnhi oleh usia guru dan juga latar 

belakang pendidikan guru yang masih bersikukuh dengan ajaran lama dengan 

menggunakan pendekatan teknik dalam pembelajaran penjasnya. Kemampuan guru 

untuk meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesiona1 sudah baik, 

Guru sela1u berusaha menambah wawasannya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengethuan dan teknologi, dengan mencari pengetahuanpengetahuan yang dapat di 

akses melalui internet, bukubuku, dan lainnya. Keterampilan guru dalam 

memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik sudah baik. Guru rnampu 

memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta dengan baik, membantu setiap 

gerakan siswa, dan membenarkan gerakangerakan sehingga siswa mampu 

rnelakukan gerakan yang lebih baik. Pada l guru yang belum bisa membimbing 

dengan baik disebabkan karena jumlah siswa yang terlalu banyak. Wawasan guru 

tentang penelitian pendidikan masih kurang, ada guru yang sudah dan aktif 

melaksanakan penelitian dibidang pendidikan. Masih ada guru yang ma1as untuk 

melakukan penelitian, terutama disebabkan oleh faktor usia dan juga dampak yang 

diperoleh dengan adanya penelitian atau karya tersebut belurn secara sadar mereka 

pahami. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik 

kesirnpulan da1am penelitian ini adalah: Kompetensi profesional guru Sekolah Luar 

Biasa di Kabupaten Bantul masih rendah, dan rnasih per!u peningkatan 

. kompetensinya. Hal tersebut terlihat khususnya dalam ha] penguasaan bidang studi 

yang masih lemah, dan juga pengembangan diri dalam ha1 penelitian atau karya 

ilmiah yang sulit sekali untuk mau melaksanakannya. Sehingga saran yang diajukan 

oleh peneliti disini perlu adanya pendidikan strata bagi guru yang bukan dari bidang 

pendidikan jasmani setara dengan pendidikan S 1 atau juga bisa dilaksanakan diklat, 

pelatihan atau workshop bagi guru non penjas yang mengampu pendidikan jasmani di 
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Sekolah Luar Biasa. Kemudian untuk masalah penelitian hendaknya diadakan 

pendampingan khusus bagi guruguru khususnya yang kesulitan dalam menyusun 

karya ilmiah dan juga penelitian. 
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Memahami Prinsip-prinsip Pengelolaan lembaga dan 
Program Pendidikan di Sekolah;Disamping melaksanakan 
proses belajar mengajar, guru diharapkan mampu membantu 
kepala sekolah dalam menghadapi berbagai kegiatan 
pendidikan lainnya yang digariskan dalam kurikulum, guru 
perlu memahami pula prinsipprinsip dasar tentang organisasi 
dan pengelolaan sekolah, bimbingan dan penyuluhan 
t.ennasuk birnbingan karier, program kokurikuler dan 

l ekstrakurikuler, perpustakaan sekolah serta halhal yang 
���it_e_ rk_a_ it_ . �-�--------------+-----� 

I 
Menguasai Metode Berpikir;Metode dan pendekatan setiap 
bidang studi berbedabeda. Untuk itu guru haruslah �� 

Ket Materi 
Penguasaan Bahan Bidang Studi;Kompetensi pertama yang 
hams dirniliki seorang guru adalah penguasaan bahan bidang 
studi. Penguasaan uu menjadi landasan pokok untuk 
keterampilan mengajar. 
Pengelolaan Program Be/ajar Mengajt1r;Kemampuan 
mengelola program belajar mengajar mencakup kemampuan 
merumuskan tujuan instruksional, kemampuan mengenal dan 
menggunakan metode mengajar, kemampuan memilih dan 
menyusun prosedur instruksional yang tepat, kemampuan 
melaksanakan program belajar mengajar, kemampuan 
mengenal potensi peserta didik, serta kemampuan 
merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. 
Pengelolaan Kelas;Kemampuan ini menggambarkan 
keterampilan guru dalam merancang, menata, dan mengatur 
sumbersurnber belajar, agar tercapai suasana pengajaran yang 
efektif dan efisien. 

2. Transkrip Wawancara 

Question 

Pengelolaan dan Penggunaan Media Serta Samber 
Be/ajar:Kemampuan ini pada dasamya merupakan 
kemampuan menciptakan kondisi belajar yang merangsang 
agar proses belajar mengajar dapat beriangsung secara efektif 
dan efisien. 

-+--· 
Penguasaan Landasan-landasan Kependidikan;Kemampuan 
menguasai landasanlandasan kependidikan berkaitan dengan 
kegiatan sebagai berikut; l. Mempelajari konsep dan masalah 
pendidikan dan pengajaran dengan sudut tinjauan sosiologi, 
filosofis, historis dan psikologis. 2. Mengenal fungsi sekolah 

I sebagai lembaga sosial yang secara potensial dapat 
memajukan masyarakat dalam arti luas serta pengaruh timbal 
batik antar sekolah dan masyarakatt. 3. Mengcnal karakteristik 
peserta didik baik secara fi.sik maupun psikologis. ___... __ __..__ ---l 

Mampu Menilai Prestasi Be/ajar Mengajar;Kemampuan 
menilai prestasi belajar mengajar perlu dimiliki oleh guru. 
Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengukur 
perubahan perilaku peserta didik dan kemampuan mengukur 
dirinya dalam mengajar dan dalam membuat program. 



Memiliki Wawasan Tentang Penelitian Pendidikan; Guru 
perlu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia 
pendidikan dan pengajaran, terutama halbal yang 
menyangkut pelaksanaan tugastugas pokoknya di sekolah. 
Setiap guru perlu memiliki kemampuan untuk memahami 
hasilhasil penelitian itu dengan tepat sehingga mereka perlu 
memiliki wawasan yang memadai tentang prinsipprinsip 

��d_a_sa_r_d_an_caracara melaksanakan penelitian pendidikan. 
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���-�--�----�--�����--��--------��-- l menzuasai metode berpikir ilmiah secara umum. �+====��1 Meningkatkan Kemampuan dan Menjalankan Misi 
Profesional;Ilmu pengetahuan clan teknologi terns 
berkembang, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan 

I ilmu pengetahuan dan tekno)ogi. Guru barus terurmenerus 
mengembangkan dirinya agar wawasannya menjadi luas 
sebingga dapat mengikuti perubahan dan perkembangan 
profesinya yang didasari oleh perkembangan ilmu 
pengetabuan dan teknologi tersebut. r----�--+...a..-"'---�--�---"'-------------+-���-- 
Terampil Memberikan Bantuan dan Bimbingan Kepada 
Peserta Didik;Bantuan dan bimbingan kepada peserta didik 
sangat diperlukan agar peserta didik dapat mengembangkan 
kemampuannya melalui proses belajar mengajar di kelas. 
Untuk itu, guru perlu memahami berbagai teknik bimbingan 
belajar dan dapat mernilihnya dengan tepat untuk membantu 
para peserta didik. 



3. Data Hasil Wawancara 

Nama Sekolah: SLB Bangun Putra, Kasihan Bantu) 

Nama Guru : Barid Basuki, S.Pd. 

No Materi Keterangan ! 

l Penguasaan bahan bidang • Menguasai bahan bidang studi secara 
studi keseluruhan 

• Namun belum bisa menguasai materi pelajaran 
secara luas dan mendalam 

• kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 
berinteraksi secara efektif dan efesien dengan 
peserta didik masih kurang 

• belum banyak wawasan dan pengalaman .. 
2 Pengelolaan program • Penyampaian materi masih belum bisa sesusai 

belajar mengajar RPP 
• Guru mampu mengenal potensi peserta didik, 

dan member pelatihan khusus kepada siswa yang 
dipandang dapat berprestasi. 

• Belum ada pengajaran urntuk remidial 
3 Pengelolaan kelas • Pengelolaan kelas baik, dibantu oleh guru kelas 

yang mendampingi, sehingga siswa lebih mudah 
di kondisikan 

• Sebagian besar siswa mau mengikuti 
pembelajaran penjas dengan aktif. 

4 Pengelolaan dan • Sarana dan prasarana penjas cukup memadai 
penggunaan media serta seperti peluru, cakram, lembing, bola tending, 
sumber belajar bolavoli, raket badrninton,peralatan kasti, dsb. 

• Narnun media pembelajaran sangat kurang, 
sehingga cara menyampaikan materi kurang 
bervariasi. 

I • Buku acuan yang digunakan masih mengacu 
pada KTSP  1 5 Penguasaanlandasan • Hubungan social guru dengan masyarakat baik, 

landasan kependidikan berinteraksi baik dengan orangtua siswa, 
• Guru memabami bagaimana pentingnya 

pendidikan, khususnya untuk ABK, dan ingin 
membangun ABK yang berprestasi di masa 
datang 

• guru mampu menyampaikan materi 
pembelajaran secara bertahap, disesuaikan 
dengan perkembangan siswa, dan memahami 
bahwa perkembangan setiap individu berbeda 
beda, apalagi untuk ABK. 

• Guru marupu mengenal peserta didik, dan 
memabarni karakter individu sehingga guru 
mampu menjalin kedekatan dengan siswa. 

6 Mampu menilai prestasi • Guru mampu mrenilai prestasi belajar siswa, 
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belajar mengajar mencatatat setiap kemajuan siswa. Namun belum 
semua siswa dapat teramati dengan baik. 

• Guru mampu menilai kemampuan dirinya, 
sehingga selal u berusaha untuk terns 
memperbaiki diri dengan menambah wawasan 
dan pengalaman. 

7 Memahami prinsipprinsip • Selain mengajar penjas, guru diberi tugas untuk 
pengelolaan lembaga dan mengampu sebuah kelas, sehingga merangkap 
program pendidikan di menjadi guru kelas, namun tidak terlalu jauh 
sekolah membantu kepala sekolah dalam bidang 

organisasi di sekolah 
8 Menguasai metode berpikir • Guru kurang menguasai metode berpikir, guru 

masih terpaku menggunakan pendekatan teknis, 
sehingga yang diajarkan kebanyakan hanya .. tekniktcknik dasar . 

9 Meningkatkan kemampuan • Guru selalu berusaha menambah wawasannya 

I dan menjalankan misi dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK, dengan 
profesional mencari pengetahuanpengetahuan yang dapat di 

akses melalui internet, dan lainnya 
10 T erampil memberikan • Guru mampu memberikan bantuan dan 

bantuan dan bimbingan bimbingan kepada peserta dengan baik. 
kepada peserta didik Membantu membenarkan teknikteknik dasar 

berbagai cabang olahraga, seperti membantu 
membenarkan cara memegang peluru, cakram, 
cara mempasing bolavoli, menendang bola, dll. 

11 Memiliki wawasan tentang • Guru mampu memahami caracara melaksanakan 
penelitian pendidikan penelitian, walaupun belum ada rencana untuk 

menyususn sebuah karya tulis. 

Nama Sekolah. SLB Mardi Mulyo, Kretek Bantu! 

Nama Gum : Eni Dwiningsih, S.Pd. 
 · 

No Materi Keterangan 
1 Penguasaan bahan bidang • Kurang menguasai bidang studi, sedikit sekali 

studi menguasai penjas 
• Bukan dari penjas 
• kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efesien dengan 
peserta didik sangat baik, banyak wawasan dan 
pengalaman untuk ABK. 

2 Pengclolaan program • RPP tematik, namun pelaksanaan pembelajaran 
belajar mengajar penjas belum dapat sesuai dengan RPP. 

I 
• Guru mampu mengenal potensi peserta didik, 

dan member pelatihan khusus kepada siswa yang 
berprestasi. 

• Behun ada pengajaran umtuk remedial. 
• 

3 Pengelolaan kelas • Pengelolaan kelas baik . 
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�r • Sebagian besar siswa mau mengikuti 
pembelajaran penjas dengan aktif 

• Pembelajaran penjas dilakukan secara bersarna 

I sama pada harijumat, namun dapat 
dikoordinasikan dengan baik oleh guruuru kelas 
yang bertugas sebagai pendamping pada saat 
kegiatan pembelajaran penjas. 

4 Pengelolaan dan • Sarana dan prasarana penjas cukup memadai 
penggunaan media serta seperti peluru, bola tendang, bolavoli, raket 
sumber belajar badminton,peralatan kasti, tenis meja, dsb. 

• Namun media pembelajaran sangat kurang, 
sehingga cara menyampaikan materi kurang 
bervariasi. 

5 Penguasaanlandasan • Hubungan social guru dengan masyarakat baik, 
landasan kependidikan berinteraksi baik dengan orangtua siswa, 

• Guru memahami bagaimana pentingnya 
I pendidikan, khususnya untuk ABK, dan ingin 

membangun ABK yang berprestasi di masa 
datang 

• gum mampu menyampaikan materi 
pembelajaran secara bertahap, disesuaikan 

I dengan perkembangan siswa, dan memahami 
bahwa perkembangan setiap individu berbeda 
beda, apalagi untuk ABK. 

• Guru mampu mengenal peserta didik, dan 
memahami karakter individu sehingga guru 
mampu menjalin kedekatan dengan siswa. 

6 Mampu menilai prestasi • Guru mampu mrenilai prestasi belajar siswa, 
I belajar mengajar mencatatat setiap kemajuan siswa, yang member 

nilai yaitu guru kelas masingmasing. 
• Guru mampu menilai kemampuan dirinya, 

sehingga selalu berusaha untuk terns 
memperbaiki diri dengan menambah wawasan I 

I 
dan pengalaman. I 

7 Memahami prinsipprinsip • Selain mengajar penjas, guru diberi tugas 
. 

pengelolaan lembaga dan I mengampu sebuah kelas, dan juga mcmbantu 
program pendidikan di kepala sekolah dalam bidang kurikulum. 
sekolah 

8 Menguasai metode berpikir • Guru lebih banyak menggunakan pendekatan 
taktis karena lebih banyak mengajarkan berbagai 
olahraga dengan permainanpermainan. 

9 Meningkatkan kemampuan • Guru selalu berusaha menambah wawasannya 
dan menjalankan misi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 
profesional pengethuan dan teknulogi, dengan mencari 

pengetahuanpengetahuan yang dapat di akses 
melalui internet, dan lainnya 

10 Terampil memberikan • Guru mampu memberikan bantuan dan 
bantuan dan bimbingan bimbingan kepada peserta dengan baik, 
kepada peserta didik setidaknya siswa mampu bergerak dengan baik 
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11 Memiliki wawasan tentang 
penelitian pendidikan 

·· 
dan benar. 

• Guru mampu memahami caracara melaksanakan 
penelitian, dan aktif mencari serta menambah 
pengetahuan melalui mediamedia yang semakin 

J maju, seperti internet. 
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N ama Sekolah: S LB Marsud i Putra I, Man ding 

Nama Guru : Didik Setiadi, S.Pd. 

No Materi Keterangan 1 1 Penguasaan bahan bidang • Menguasai bahan bidang studi secara I 
' studi keseluruhan dan menguasai berbagai cabang 

.•. olahraga dengan baik. 
• Namun belum bisa menguasai materi peJajaran 

secara luas dan mendalam 
• kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efesien dengan 
peserta didik masih kurang. 

• belum banyak wawasan dan pengalaman dalam 
mengajar penjas adaptif. 

12 Pengelolaan program • RPP belum tersusun dengan baik 
belajar mengajar • programprogram belajar belum tersusun sesuai 

I kurikulum. 
• Guru mampu mengenal potensi peserta didik, 

dan member pelatihan khusus kepada siswa yang 
dipandang dapat berprestasi. 

• Belum ada pengajaran umtuk remidial 
3 Pengelolaan kelas • Pembelajaran penjas dilakukan secara klasikal, 

pada hari jumat, sehingga belum bisa 
.. mengkondisikan siswa dengan baik karena 

terlalu banyak siswa yang harus diampu. 
• Guru kesulitan dalam mengakomodir siswa 

karena tidak semua guru kelas ikut mendampingi 
saat pembelajaran penjas. 

• Sebagian besar siswa mau mengikuti 
pembelajaran penjas dengan aktif, narnun banyak 
juga siswa yang pasif dan mernilih untuk 
melakukan aktivitas sendiri. 

4 Pengelolaan dan • Sarana dan prasarana penjas cukup memadai 
penggunaan media serta seperti peluru, cakrarn, lembing, bola tendang, 
sumber belajar bolavoli, raket badminton.peralatan kasti, dsb. 

• Menggunakan media pembelajaran seperti 
laptop, dan memperlihatkan videovideo. 

• Pembelajaran bervariasi . 
5 Penguasaan landasan • Hubungan socia I guru dengan masyarakat baik, 

landasan kependidikan berinteraksi baik dengan orangtua siswa, 
mengenal sebagian siswa dengan baik. 



Nama Guru : Mukilah, S.Pd. 

No Materi 
1 Penguasaan bahan bidang 

studi 

Keteran an 
• Kurang menguasai bidang studi 
• Bukan dari penjas, namun bersertifikasi penjas. 
• kemampuan guru untuk berkornunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efesien dengan 
peserta didik sangat baik, banyak wawasan dan 
pengalaman untuk ABK. 
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Nama Sekolah: Maresudi Putra 2, Pandak 

i • Guru memahami bagaimana pentingnya 
pendidikan, khususnya untuk ABK, dan ingin 
membangun ABK yang berprestasi di masa 
datang 

I • guru mampu menyampaikan materi 

I 
pembelajaran secara bertahap, disesuaikan 
dengan perkembangan siswa, dan memahami 
bahwa perkembangan setiap individu berbeda 
beda, apalagi untuk ABK. 

• Guru mampu mengenal peserta didik, dan 
memahami karakter individu sehingga guru 
mampu menjalin kedekatan dengan siswa. 

6 Mampu menilai prestasi • Guru kesulitan daJam memberikan penilaian 
belajar mengajar kepada siswa, karena terlalu banyak siswa yang 

diampu, seh.ingga tidak bisa dengan cermat 
· menilai satu persatu. 

• Guru marnpu menilai kemampuan dirinya, 
sehingga selalu berusah.a untuk terns 
memperbaiki diri dengan menambah wawasan 
dan pengalaman. 

7 I Memahami prinsipprinsip • Guru hanya mengajar penjas saja, 
pengelolaan lembaga dan 
program pendidikan di 
sekolah 

8 Menguasai metode berpikir • Guru menggunkan pendekatan teknik dan taktik, 
dengan member contoh daJam melakukan, 
hingga siswa diperintah untuk melakukan 
permainan. 

9 Meningkatkan kemampuan • Gum selalu berusaha menambah wawasannya 
dan menjalankan misi dengan rnemanfaatkan kemajuan IPTEK, dengan 
profesional mencari pengetahuanpengetahuan yang dapat di 

akses melalui internet, dan lainnya 
10 T erampil memberikan • Guru kurang terampil dalam memberikan 

bantuan dan bimbingan bantuan dan bimbingan pada siswa, tidak 
kepada peserta didik mendekati siswa satu persatu. 

11 Merniliki wawasan tentang • Guru memahami caracara melaksanakan 
penelitian pendidikan penelitian. 



 - 
2 Pengelolaan program • RPP masih mengacu pada KTSP, namun 

belajar mengajar pelaksanaan penjas terkadang tidak sesuai RPP 
( menyesuaikan keadaan) 
Guru mampu menyesuaikan materi ajar dengan ! • i 

I kemampuan siswa. I • Guru mampu mengenal potensi peserta didik, ! dan member pelatihan khusus kepada siswa yang 
berprestasi. 

• Guru sudah melakukan remedial untuk siswa 
yang nilainya masih di bawah KKM. i 

3 Pengelolaan kelas • Pengelolaan ke]as baik. I 
• Olahraga dilakukan perkelas, sehingga 

pengkondisian kelas sangat baik. 
• Sebagian besar siswa mau mengikuti 

pembelajaran penjas dengan aktif 
4 Pengelolaan dan • Sarana dan prasarana penjas cukup memadai. 

penggunaan media serta • Untuk lapangan belum sempurna, terlalu sempit. 
sumber belajar • Media pembelajaran kurang, sehingga cara 

menyampaikan materi kurang bervariasi. 
5 Penguasaan landasan • Hubungan social guru dengan masyarakat baik, 

landasan kependidikan berinteraksi baik denga.n orangtua siswa, sering I 
melakukan kegiatan bersamasa.ma dengan I masya.raka.t. 

• Guru memahami bagaimana pentingnya 
pendidikan, khususnya untuk ABK, dan ingin 
membangun ABK yang berprestasi di masa 
datang I I 

• guru mampu menyampaika.n materi 
pembelajaran secara bertahap, disesua.ikan 
dengan perkemba.ngan siswa, dan memahami I 
bahwa perkembanga.n setiap individu berbeda 

I beda, apalagi untuk ABK. 
• Guru mampu mengena.l peserta didik, da.n 

memaha.mi karakter individu sehingga guru 
mampu menjalin kedekatan denzan siswa.. 

6 I Marnpu menilai prestasi • Guru mampu menilai prestasi belajar siswa, I 
belajar mengajar menca.tatat setiap kemajuan siswa. ! 

e MengenaJ siswa sa.nga.t baik. 
• Guru mampu rnenilai kemampua.n dirinya., 

sehingga selalu berusaha untuk terns 
memperbaiki diri dengan menambah wawasan 
dan pengalaman. 

7 Memahami prinsipprinsip • Selain mengajar penjas, guru diberi tugas unmk 
pengelolaan lembaga dan mengampu sebuah kelas,membantu kepala 
program pendidikan di sekolah dalam menyusun a.dministrasi sekolah 
sekolah da.njuga ekstrakulikuler 

8 Menguasai metode berpikir • Guru lebih ba.nya.k menggunakan pendekatan 
teknik dan taktik. 

9 Meningka.tkan kemampua.n • Guru selalu berusaha mena.mbah wawasannva 
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Nama Guru : Juaedi, S.Pd. 

Nama Sekolah: SLB Marsudi Putra 3, Sanden 

No Materi Keterangan 
l Penguasaan bahan bidang • Guru kurang menguasai berbagai macarn cabang 

studi olahraha 
• Guru bukan dari penjas, hanya mempunyai 

sertifikasi penjas. 
• kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efesien dengan 
peserta didik baik, karena telah lama mengajar di 
SLB, sehingga wawasan dan pengalamannya 
untuk ABK sangat banyak. 

2 Pengelolaan program • Penyampaian materi masih belum bisa sesusai 
belajar mengajar RPP, RPP sesuai dengan K 13 (tematik). 

• Gum mampu mengenal potensi peserta didik, 
dan memberikan pelatihan khusus kepada siswa 
yang dipandang dapat berprestasi. 

• Belum ada pengajaran umtuk remidial 
3 Pengelolaan kelas • Pengelolaan kelas baik, dibantu oleh guru kelas 

yang mendampingi, sehingga siswa lebih mudah 
di kondisikan, walaupun pembelajaran dilakukan 
secara bersamasama pada hari Jumat, karena 
pembagian tugas setiap untuk setiap pendamping 
dapat terkoordinir dengan baik. 

• Sebagian besar siswa mau mengikuti 
pembelajaran penjas dengan aktif. 

4 Pengelolaan dan • Sarana dan prasarana penjas cukup memadai . 
penggunaan media serta • Namun media pembelajaran sangat kurang, 
sumber belajar sehingga cara menyampaikan materi kurang 

bervariasi. 
5 Penguasaanlandasan • Hubungan social guru dengan masyarakar baik, 

landasan kependidikan berinteraksi baik dengan orangtua siswa, 
• Guru memahami bagaimana pentingnya 

I pendidikan, khususnya untuk ABK, dan ingin 

dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 
pengethuan dan teknologi, dengan mencari 
pengetahuanpengetahuan yang dapat di akses 
melalui internet, bukubuku, dan lainnya. 

• Guru mampu memberikan bantuan dan 
bimbingan kepada peserta deugan baik, 
membantu setiap gerakan siswa, dan 
membenarkan gerakangerakan sehingga siswa 
mampu melakukan gerakan yang lebih baik. 

• Guru mampu memahami caracara 
melaksanakan penelitian, bahkan telah 
menyususun proposal penelitian 
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dan menjalankan misi 
profesional 

Memiliki wawasan tentang 
penelitian pendidikan 

T erampil memberikan 
bantuan dan bimbingan 
kepada peserta didik 

· 

10 

11 



-· - 
membangun ABK yang berprestasi di masa 
datang 

• guru mampu menyampaikan materi 
pembelajaran secara bertahap, disesuaikan 
dengan perkembangan siswa, dan memahami 
bahwa perkembangan setiap individu berbeda 
beda, apalagi untuk ABK. 

• Guru mampu mengenal peserta didik, dan 
memahami karakter individu sehingga guru 

,__ ___ . mam�u menjalin kedekatan dengan siswa. 
6 Mampu menilai prestasi • Gum mampu menilai prestasi belajar siswa, 

belajar mengajar mencatatat setiap kemajuan siswa, sesuai 
indikator yang ingin dicapai dalam RPP. 

• Guru mampu menilai kemampuan dirinya, 
sehingga selalu berusaha untuk terns 

I memperbaiki diri dengan menambah wawasan 
I dan pengalaman. 

7 Memahami prinsipprinsip • Guru hanya rnengkoordinir pembelajaran 
pengelolaan lembaga dan jasmani, karena guru tersebut pada awalnya 
program pendidikan di adalah guru kelas, dan kemudian merangkap dan 
sekolah mengelola kegiatan pembelajaran penjas. 

8 Menguasai metode berpikir • Guru menggunakan pendekatan teknis dan taktik, 
ditunjukkan pada saat mengajar yaitu dengan 
memberikan materi teknik dasar, dan berbagai 
macam permaman. 

9 Meningkatkan kemampuan • Guru selalu berusaha menambah wawasannya 
dan menjalankan misi dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK, dengan , 
profesional mencari pengetahuanpengetahuan yang dapat di 

akses melalui internet, dan lainnya 
IO T erampil memberikan • Guru mampu memberikan bantuan dan 

I bantuan dan bimbingan bimbingan kepada peserta dengan baik. 

I kepada peserta didik • Guru memperhatikan setiap siswa, dan 
membantu siswa dalam melakukan gerakan yang 
benar. 

11 Merniliki wawasan tentang • Guru mampu rnernahami caracara melaksanakan 
penelitian pendidikan penelitian, namun belum ada rencana untuk 

menyususn sebuah karya tulis. 

Nama Sekolah: SLB Sekar Teratai, Srandakan Bantul 

Nama Guru : Budi Wicaksana, S.Pd. 

No Materi Keteran an 1--�-1-����������-- 
l Penguasaan bahan bidang • Menguasai bahan bidang studi secara 

studi keseluruhan 
• Namun belum bisa menguasai materi pelajaran 

secara luas dan mendalam 
• kemampuan gum untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efesien dengan 
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peserta didik masih kurang 

• belwn banyak wawasan dan pengalaman 
2 Pengelolaan program • Penyampaian materi masih belum bisa sesusai 

belajar mengajar RPP 
• Belum ada pengajaran umtuk remidial 

3 Pengelolaan kelas • Pengelolaan kelas baik, karena jumlah siswa 
masih sedikit, sehingga lebih mudah di 
kondisikan, dan juga 

• siswa mau mengikuti pembelajaran penjas 

 dengan aktif dan merasa senang. .  
4 Pengelolaan dan • Sarana dan prasarana penjas masih sedikit, 

penggunaan media serta belum memadahi, namun pembelajaran penjs 
sumber belajar masih dapat berlansung dengan baik. 

• media pembelajaran sangat kurang . 
5 Penguasaan landasan • Hubungan social guru dengan masyarakat baik, 

landasan kependidikan bahkan masyarakatjuga melakukan olahraga di 
lingkungan sekolah, seperti voli. 

• Guru memahami bagaimana pentingnya 
pendidikan, khususnya untuk ABK, dan ingin 
membangun ABK yang berprestasi di masa 
datang 

• guru mampu menyampaikan materi 
pembelajaran secara bertahap, disesuaikan 
dengan perkembangan siswa, dan memahami 
bahwa perkembangan setiap individu berbeda 
beda, apalagi untuk ABK. 

• Guru mampu mengenal peserta didik, dan I 
memahami karakter individu sehingga guru 
mampu menjalin kedekatan denzan siswa. 

6 Mampu menilai prestasi • Guru mampu menilai prestasi belajar siswa, 
belajar mengajar • Guru mampu menilai kemampuan dirinya, dan 

I selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri 
dengan menambah wawasan dan pengalaman. 

7 Memahami prinsipprinsip • Selain mengajar penjas, guru membantu kepala 
pengelolaan lembaga dan sekolah mengelola sekolah, termasuk dalam 
program pendidikan di pengelolaan kurikulum sekolah, guru kelas, dan 
sekolah juga admimstrasi sekolah, karena jum.Jah guru 

masih sangat sedikit, dan SLB tersebut beJum 
lama didirikan. 

8 Menguasai metode berpikir • Guru kurang menguasai metode berpikir, guru 
masih terpaku menggunakan pendekatan teknis, 
sehingga yang diajarkan kebanyakan hanya 
teknikteknik dasar. 

9 Meningkatkan kemampuan • Guru selalu berusaha menambah wawasannya 
dan menjalankan misi dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK, dengan 
profesional mencari pengetahuanpengetahuan yang dapat di 

akses melalui internet, dan lainnya 
IO Terampil memberikan • Guru mampu memberikan bantuan dan 

I bantuan dan bimbingan J_ _____ bimbingan ke�ada peserta dengan baik. Guru 
- 
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11 

kepada peserta didik 

Memiliki wawasan tentang 
penelitian pendidikan 

selalu membimbing di setiap gerakan siswa 
dalam melakukan aktivitas olahra a. 

• Gum mampu memahami caracara melaksanakan 
penelitian, walaupun belum ada rencana untuk 
menyususn sebuah karya tulis. 
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No Materi Keterangan 
I Penguasaan bahan bidang • Menguasai bidang studi. 

studi • kemampuan gum untuk berkomunikasi dan 
berinteraksi secara efektif dan efesien dengan 
peserta didik sangat baik, banyak wawasan dan 
pengalaman untuk ABK. 

2 Pengelolaan program • Membuat 2 macam RPP. Yaitu masih dengan 
belajar mengajar KTSP dan juga membuat RPP dengan model 

Kl3. 
• Guru mampu mengenal potensi peserta didik, 

dan member pelatihan khusus kepada siswa yang 
berprestasi. 

• Belum ada pengajaran umtuk remedial . 
3 Pengelolaan kelas • Pengelolaan kelas baik . 

• Menyesuaikan dengan kemauan anak. 
• Olahraga dilakukan perkelas, sehingga 

pengkondisian kelas sangat baik. 
• Sebagian besar siswa mau mengikuti 

pembelajaran penjas dengan aktif. 
4 Pengelolaan dan • Sarana dan prasarana penjas cukup memadai 

penggunaan media serta seperti peluru, bola tendang, bolavoli, raket 
sumber belajar badminton,peralatan kasti, tenis meja, dsb. 

• Namun media pembelajaran sangat kurang, 
sehi.ngga cara menyampaikan materi kurang 
bervariasi. 

5 Penguasaan landasan • Hubungan social guru dengan masyarakat baik, 
landasan kependidikan berinteraksi baik dengan oran gtua siswa, sering 

melakukan kegiatan bersamasama dengan 
masyarakat dan instansiinstansi lain, seperti 
puskesmas dan kantor polisi di daerah setempat 
seperti senam, dll. 

• Guru memahami bagaimana pentingnya 
pendidikan, khususnya untuk ABK, dan ingin 
membangun ABK yang berprestasi di masa 
datang 

• guru mampu meoyampaikan materi 
pembelajaran secara bertahap, disesuaikan 

Nama Sekolah: SLB Pundong 

Nama Gum : Eri Suryaningsih, S.Or. 



 
dengan perkembangan siswa, dan memahami 
bahwa perkembangan setiap individu berbeda 
beda, apalagi untuk ABK. 

• Guru mampu mengenal peserta didik, dan 
memahami karakter individu sehingga guru 
mampu menialin kedekatan dengan siswa. 

6 Mampu menilai prestasi • Guru mampu menilai prestasi belajar siswa, 
belajar mengajar mencatatat setiap kemajuan siswa. 

• Mengenal siswa sangat baik . 
• Guru mampu menilai kemampuan dirinya, 

sehingga selalu bernsaha untuk terns 
memperbaiki diri dengan menambah wawasan 
dan pengalaman. 

7 Memahami prinsipprinsip • Selain mengajar penjas, guru diberi tugas untuk 
pengelolaan lembaga dan mengampu sebuah kelas, dan juga 
program pendidikan di ekstrakuli kuler 
sekolah 

�� lebih banyak menggunakan 
pendekata;� - 

8 Menguasai metode berpikir 
teknik dan taktik. Pertama gum mengajarkan 
teknik dasar, hingga kemudian berlanjut pada 
permainan. 

19 Meningkatkan kemampuan • Guru selalu berusaha menambah wawasannya 
dan menjalankan misi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 
profesional 

� pengethuan dan teknologi, dengan mencari 
pengetahuanpengctahuan yang dapat di akses 

__ m�_lalui internet, bukubuku, dan lainnya. 
10 T erampil memberikan • Guru mampu memberikan bantuan dan ' 

bantuan dan bimbingan bimbingan kepada peserta dengan baik, 
kepada peserta didik membantu setiap gerakan siswa, dan 

membenarkan gerakangerakan sehingga siswa 
mampu melakukan gerakan yang iebih baik. 

11 Memiliki wawasan tentang • Guru mampu memahami caracara melaksanakan 
penelitian pendidikan penelitian, namun belum ada karya tulis ilmiah I 

I 3ang� disusun lagi. 
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1988 S1 IKIP Semaran Pendidikan Olahra a 

ara 

Tahun 

1988-2005 

1989-1993 

1998-2002 

1994-1998 

1990-1994 

lnstitusi 

IKIP VETERAN 
SEMARANG 

IDENTIT AS DIRI 

: Dr. Sugeng Purwanto, M.Pd. 
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: Islam 
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PELATIHAN PROFESIONAL 

Jabatan 
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Jenis Kelamin 
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Jabatan Fungsional Akademik 
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Dasar Gerak Renang S1 UNY/FIK/PJKR/PKO/IKOR 2005-2012 
Dasar Gerak Sepakbola S1 UNY/FIK/PJKR 2006-2007 
Metodik Sepakbola S1 UNY/FIK/PJKR 2005-2006 
Penjas Adapted S1 UNY/FIK/PJKR 2005-2012 
Pend Keselamatan S1 UNY/FIK/PJKR 2005 
PPC S1 UNY/FIK/PJKR 2006 

I PPC S1 UNY/FIK/PKO 2012 
· Perm Or Tradisional S1 UNY/FIK/PGSD 2011 

KARATE S1 UNY/FIK/PJKR/PGSD 2012 
Pengajaran Mikro S1 UNY/FIK/PJKR 2010-2012 
Pengajaran mikro S1 UNY/FIK/PJKR 2013 
KARATE S1 UNY/FIK/PJKR/PGSD 2013 

2008 

2003-2005 

2003-2005 

DIKNAS 

IKIP VETERAN 
SEMARANG 
IKIP VETERAN 
SEMARANG 

Pembimbin an/pembinaan 

PENGALAMAN PENELITIAN 

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA 

Penasehat Akademik Mahasiswa 
Membimbin 

PENGALAMAN MENGAJAR 

Anggota Senat lnstitut IKIP Veteran 
Semaran 
Ketua LPM IKIP Veteran Semarang 

Tahun 

2008-2013 
2005-2012 

Tahun Jabatan Sumber Dana 
Judul Penelitian 

1990 Studi Korelasi Antara Nilai Dos en IKIP VET SMG 
Pembekalan KKN dan Nila! Praktik 
Dilapangan 

2000 Hubungan Kecepatan dan Kelincahan dosen IKIP VET 
dengan Kemampuan Menggiring Bola Semarang 
Siswa SMU Dian Kartika Semarang 

2002 Perbedaan Pengaruh Antara t.atihan dosen IKIP Vet 
Jogging dan Jalan Cepat Terhadap Semarang 
Kesegaran Jasmani Siswa SMP Dian 

,____ Kartika Semarang 
2004 Pembinaan Cabang Olahraga Karate Mandiri Kyokushinkai 

di Kota Semarang I Jateng 
2009 Kajian Pembinaan Prestasi Karate DIY Ketua Kemenegpora 

I Fasilitator RSBI Direktorat Ten Dik 
PMPTK 



, r 

KARYA TULIS ILMIAH 
Jurnal 

Tahun Judul Tulis-an Penerbit 

2005 Pembinaan Cabang Olah Raga Karate di Majalah Pawiyatan 
Kota Semarang IKIP Veteran SMG 

2006 Pentingnya Administrasi Penjas di SMA JPJI April 2006 
2007 Class Division in Valley Ball Proceding 
2007 Penilaian Pertandingan Tinju dg Komputer Majalah Pawiyatan 

IKIP Vet Smg 
2007 Pendidikan Jasmani Untuk Penderita Asma Majalah Pawiyatan 

IKIP Veteran 
Semarang 

2008 Pendidikan Jasmani Untuk Anak Luar Biasa Universitas Negri 
Medan 

12011 Hubungan Kecepatan dan Kelincahan Majera 
dengan Kemampuan Menggiring Bola Siswa 
SMU Dian Kartika Semarang 

2011 Roie of Physical Education Theacher In Poceeding 
Improving Student Learning In Elementary 
School 

2011 Pembinan Prestasi Olahraga Karate di DIY Sunga rampai Hasil 
penelitian IPTEKOR 

2012 Perbedaan Pengaruh Antara Latihan Jurnal ISSA 
Jogging dan Jal an Ce pat Terhadap 
Kesegaran Jasmani Siswa SMP Dian 
Kartika Semarang 

2012 Evaluasi Program Pembiaan Karate Di Cakrawala Pendidikan 
Daerah lstimewa Yogyakarta (sebuah 
Kaiian Kritis) 

2012 Bola Voli Duduk sebagai salah satu Jurnal ISSA 

� I 
olahraga Alternatif Untuk Anak Tuna Daksa I I (Paraplegia, lumpuh pada kedua kakinya) I 

:, PESERT A KONFERENSI SEMINAR/LOKAKARY A/SIMPOSIUM 

t Tahun Judul Kegiatan Kedudukan 
2007 Workshop Penelitian Keolahragaan Nasional Peserta ... 
2007 Seminar Rumahsakit Khusus Cedera Olahraga Jakarta Peserta 

... (KEMENEGPORA) 
I 2009 Loka Karya Pembuatan Rencar.a Pembinaan Prestasi Anggota ,. .� Indonesia Jangka Pendek dan Jangka Panjang, 

Puncak Bogar (KONI PUSAT) 
� 2009 MUNAS BLACK BELT FORUM Bandungan Peserta 

2010 Tim Perumus lndustri Olahraga Cipayung Boqor Anqqota 
2010 Loka Karya Perumus lndustri Olahraga Yogyakarta Anqqota 

1:; 
I); 

< i • 



2009 Panitia POPCAN.A.S Yo akarta 

Ketua 

Peserta 

Peserta 

Peserta 

An ota 

Pemateri 

KEGIA TAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASY ARAKAT 
Nama Ke iatan 

Lokakarya Peran Serta Dunia Usaha dalam rangka 
Pemban unan Prasarana Olahra a Yo akarta 

Loka Karya Evaluasi Kegiatan Kepemudaan 
Kemenpora Yo akarta 

Bintek Guru/Pelatih Karate SD Nasional di Yogyakarta 
(Kemendikbud) 
Penyusunan · Buku Pedoman PAPERPENAS VI 
(Kemenpora) 

Scientific Meetin Welcomin 26th SEA GAMES -------------+----------l 
Ke iatan Vestival Olahra a Tradisional 

_ Bintek klasifikasi kecacatan solo (Kemenpora) 3-5 Mei __ _.____ __, 

I 
Lokakarya penyusunan Buku Pdoman Ruang Terbuka 
Olahra a Surakarta 

2012 Bintek Guru/Pelatih Karate SD Nasional di Yogyakarta 
Kemendikbud 

2006 Wasit/ Yuri Renan 
2007 Wasit/ Yuri Renang 
2008 OOSN SD Jakarta 
2008 Manaie Tim Se akbola APSSO (tin kat ASEAN) Jakarta 

2012 Nara sumber Penin katan Kreativitas Pemuda Kernen ora Jakarta 

2013 Nara Sumber Pelatihan Manajemen dan Organisasi Olahraga 
(Smile Grou Yo akarta 

2009 Geb ar Putra Putri Indonesia Jakarta (KEMENEGPORA 

2013 Nara Sumber Eksistensi Manajemen dan Organisasi Daerah Menuju 
Prestasi Nasional Kendari 16 Mei Kernen ora) 

2011 Manaier Tim Sepakbola APSSO (tin kat Asean) Yo akarta 

2011 TIM Ferivikasi Pendirian Sekolah Khusus Olahra awan Makasar 
2012 TIM Ferivikasi Klub Olahra a SD Kaltim (Kemendikbud 

2012 MONEV PON XVIII Riau Pekanbaru 

2013 Nara Sumber Eksistensi Manajemen dan Organsasi Daerah Menuju 
Prestasi Nasional Pekanbar:..1 23 Mei (Kemenpora) -�--'-------� 

2013 Nara Sumber Eksistensi Manajemen dan Organsasi Daerah Menuju 
Prestasi Nasional Jambi 30 Mei (Kernen ora) ��--------� 

2013 Nara Sumber Eksistensi Manajemer. dan Organsasi Daerah Menuju 
Prestasi Nasional Babel 15 ·uni Kemenpora) ------------i 

2013 Nara Sumber Eksistensi Manajemen dan Organsasi Daerah Menuju 
Prestasi Nasional Padan 27 iuni Kemenpora) 

2010 

2011 
2010 

2012 

2011 
2011 

2013 

2013 

Tahun 



PENGHARGAAN/PIAGAM 
Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi 
2007 Sertifikat Penelitian Keolahragaan Nasional Kemenegpora 
2007 Sertifikat Seminar Persia pan Pembangunan RS Kemenegpora 

Khusus Cedera Olahraga 
2008 Piagam The Second APSSO DEPDIKNAS 
2010 Sertifikat Workshop Pengemb Manajemen lndustri Kemenpora 

Olah raga 
2011 Certificate Solidarity For Unity Through Sport INSC 
2011 Certificate As Football Team Manager of Delegation Ministry of 

Of 5th APSSO National 
Education 

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH 
Tahun Organisasi Jabatan 

2002 2004 Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai Ketua Bidang 
Karate-Do Indonesia Jateng Organisasi 

1982 -sekarang Black Belt Forum (Majelis Sabuk Hitam) Anoqota 
2007- sekarang Pengprov Woodball DIY Bin pres 

2007 FORKI Kota Yogyakarta Litbang 
2011-sekarang ISSA Anqqota 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar 

dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanqqunqjawabkannya. 

=---.::arta, 28 Oktober 2014 LJ\ 
r. 

Sugeng�rwanto, 
M.Pd. 

NIP 19650325 200501 1 002 
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CURRICULUM VITAE 

: Sujarwo, M.Or. 
: 0014038301 
: 19830314 200801 1 012 
: Bantul, 14 Maret 1983 
: Laki - laki 
: Kawin 
: Islam 
: lllb/Penata MudaTk I 
: Lektor 
: Perkembangan Motorik, Pembelajaran Bolavoli 
: Universitas Negeri Yogyakarta 
: Karangmalang, Yogyakarta 55281 
: (0274)561634«0274)565500 
: Perum Graha Banguntapan No. 18 Banguntapan Bantul 
: 0818 0430 7667 /0858 7995 5810 
: jarNo@uny.ac.id/jarwouny@gmail.eom 

2010J_����M�a-g- is- te_r����--'-���u-N_Y���-'-P-a_s_c_a_s_a_r_ ja�n-a_ 11_ 1m____, u 
Keolahra aan 

. , .... • .. JQNAL 
Tahun Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Penyelenggara Jangka \/Vaktu 

Ne eri 
2009 Penataran pelatih Bolavoli Level Peng prov. PBVSI 30 Agustus s.d 

c 09se tember 2009 
Volleyball International Coaches PP.PBVSI - FIVB 16 s.d 27 Oktober 
Course level I 2011 
Bintek Tena a Keolahra aan Disdik ora oiv 
Bintek Pelatih PAB dan POPWIL Disdik ora DIY 
FIVB physical conditioning PB PBVSI 17 s.d 21 
technical seminar Se tember 2014 

Nam a 
NIDN 
NIP/NIK 
Tempat dan Tanggal lahir 
Jenis Kelamin 
Status Perkawinan 
Agama 
Golongan/Pangkat 
Jabatan Akademik 
Bidang llmu 
Perguruan Tinggi 
Ala mat 
Telp./Faks 
Alamat Rumah 
Telp./Faks/Hp 
Alamat e-mail 

Tahun Program Pendidikan(diploma, Perguruan Tinggi Jurusan/Program 
Lulus sarjana, magister, spesialis, Studi 

dan doktor) 
2006 Sarjana UNY Pendidikan 

Olahra a/PJKR 



�- 
0 

• 
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.  
Mata Kuliah Program lnstitusi/Jurusan/Program Sem/tahun 

Pendidikan Studi Akademik i 

Dasar Gerak Sarjana UNY/POR/PJKR Genap/2008- I Bolavoli 2009 
Metodik Sarjana UNY /PKS-Wates Gasal/2008- 

I 

I Permainan 2009 
. · 

Dasar Gerak Sarjana UNY/POR/PJKR Genap/2009- 
Bolavoli 2012 

- 
Metodik Sarjana UNY /PKS-wates/PGSD Gasal/2011- I 

Permainan 2012 . 
Dasar Gerak Sarjana UNY/POR/PJKR Genap/2010- ' I 

I 

Bolavoli 2011 I 
Pendidikan Sarjana UNY/POR/PJKR Gasal/2010- 
Kebugaran 2011 
Jasmani 

 
Pendidikan Sarjana UNY/POR/PJKR Gasal/2011- 
Kebugaran 2012 
Jasmani ___ J 
Perkembangan Sarjana UNY/POR/PJKR Semester 
Motorik Pendek/2011- 

2012 
Dasar Gerak Sarjana UNY/POR/PJKR Genap/2011- 
Bolavoli 2012 
Perkembangan Sarjana UNY/POR/PGSD Gasal/2012- 
Motonk 2013 
Permainan Bola Sarjana UNY/POR/PJKR Gasai/2014- J Voli 2015 

.: .� '··�- . ,, . · . .P:RODUK BAHA�, AJAR ., 
-�·- '.1oi.;f:�.- ' : ·�:· .. ·• '· 

• Mata Kuliah Program Jenis bahan Ajar Sem/tahun 

I Pendidikan (cetakdan non Akademik 
cetak) 

Modul Outbond Umum Modul non cetak 2010 
Modul Umum Modul non cetak 2011 

� 
Kesemaptaan 

' 

�-f{1 /. . . ··�"' '" tli1BI.NGALAM�N e§Ul�tritffJ'· ." % :t,···J&'il"'�",; . . . �ii;:i.1�>,F �- ,:t ��;.":,. .. �k :;?t·r�- �&;���i-:'' �',;«' 
� .. 
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· 
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;;· e, .�.: = : :.�::�;J�: ! "'�l'� i.��'.�;. 

I 
Tahun Judul Penelitian Ketua/anaaota tim Sumber Dana 

2008 Pengaruh latihan bola kecil Ketua Mandiri 

� 
dalam mengurangi 

" handedness pada anak usia 
� 4-6 tahun di Taman Kanak- 

kanak Pembina 
2009 Efektifitas Pembelajaran 

·- 
Anggota 1-MHERE 

pendidikan kesehatan 
 sekolah denqan 

--··- ····' -·  · ·-- 

;:: 
.z 



.... ..    

menggunakan CD 
pembelajaran dengan 
Modul 

2009 Pemanfaatan media Anggota 1-MHERE 
 1 

PORT AL sebagai sumber 
informasi bagi guru, 
mahasiswa. dan dosen 

2010 Proses Pembelajaran Ketua DI PA-UNY 
Pendidikan Jasmani di 
Sekolah Dasar RSBI dan 
SBI di DIY 

� 2010 lnstrumen evaluasi softskills Anggota 1-MHERE i -· 2011 Evaluasi Pengembangan Anggota KEMENPORA 
IPTEK olahraga pada SEA .. 
GAMES XXVI 

2011 Monitoring dan evaluasi Anggota KEMENPORA 
PPLP di propinsi KAL TIM, 
SULSEL,SULTRA 

2012 Tingkat Keterampilan Anggota DI PA-UNY 
Motorik mahasiswa FIK 
anqkatan 2011 

2012 Tingkat kinerja guru Anggota UNY r 

Sekolah Dasar se- 
Kabupaten Bantul ditinjau 
dari 4 kompetensi guru 
penjas) 

- 2012 Kemampuan dasar Anggota DI PA-UNY 
multilateral mahasiswa 
pendidikan kepelatihan 
olahraqa FIK UNY 

2012 I Hubungan dayatahan Ketua DI PA-UNY 

I anaerobik terhadap 
kemampuan bermain I bolabasket mahasiswa FIK 
UNY 

2014 Kompetensi Profesional Anggota DI PA-UNY 
Guru pendidikan SLB dalam 
rnengajar Pendidikan 
Jasmani 

tr . lf'J;,_, i°=. ,-:\1'! .. ·;',,l'J:�.; ,r,,\, � ,J' •. ""-@' ·-- .. ··t{l;j ., .. ·t .;.y?�i�i\����t{Jijf;��;\_��: .. ' : "''!:··' t , 'i Y;J.•·rb;f If! ,. . I . ·' ::. .. ",,,·., . •  ?Jf",k{i,i,,•. • ·. ' . ·; '.c! e , �r r �.r · :�--. ;,-- , 

J . 
A. Buku/Bab Buku/Jurnal 

Tahun Judul Penerbit/Jurnal 
�  2008 Modei-model aktivitas/games rekreasi Proceeding seminar 

l ' untuk rnenqernbanqkan karakter nasional FIK UNY 
i 2009 Vol��9-!�for all FIK UNY _____ J ....  . 
; 

,c: 

�I 3 



Peserta 
Pemakalah 

Pemakalah 

Pemateri 

Pemakalah 

Pemakalah 

Peserta 

LPM-UNY 
Bulletin HIMA PJKR 

Majalah Ekspresi Student 
Center 
LPM-UNY 

Proceeding International 
Conference on s ort UNY 

Pusat studi wanita UGM 

Jurnal Pendidikan 
Jasmani Indonesia (JPJI) 

Proceeding seminar 
olahraga nasional ke Ill di 
FIK-UNY 

4 

UNY 
FIK-UNY 

SPS PAUD MELATI V 
PASEKO 

FIK-UNY 

Tim KKN-PPL UNY 

FIK-UNY 

PSO-LEMLIT UNY 

···-- ·�� 

Judul 
Kelas lnternasional dalam Universitas 

Pendidikan karakter: Historis. konsep, 
dan nilai 

Mahasiswa baru dengan karakter 
uru endidikan iasrnani 

Karakter baik, karakter tidak baik dan 
bermain karakter 

Spesialisasi: karakter pemain bolavoli 

Volleyball: Empowering Civilitations 

Upaya mengembangkan kemampuan 
motorik kasar (gross motorskills) melalui 
aktivitas bermain ada anak usia 3-6 tahun 

Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/peserta/ 
pembicara 

Seminar Nasional Olahra a 
Orientasi pengembangan 
pembimbing kemahasiswaan 
(OPPEK UNY tahun 2009 
International Conference on 
Sport" the development of 
sports culture to be civilitation 
Indonesian" ---------+-----------t--------l 
Seminar "Pendidikan anak 
usia dini" 
Seminar olahraga nasional ke 
! 11 "pengembangan ilmu 
keolahragaan yang 
berkarakter" 

Lokakarya program pusat 
I studi olahraga (PSO) 

Workshop siswa peserta KIR 
I (karya ilmiah remaja) 

I "Berkarya secara ilmiah 
sedini mun kin" 

2009 

2010 

2010 

2011 
2010 

2009 

2011 

2012 

B. Makalah/Poster 
Tahun 

Tahun 

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi 

1� T_a_h_u_n_-+I--------- Ju_d_u_ l -+- 1_---P_e_ ne_r_b_ iU_J_u_r_ na_l __ � 

2007 
2009 

2009 

2009 

2010 

2010 

2010 



"pengembangan bidang 
kajian pusat studi olahraga 
untuk penelitian dan 
pengabdian masa depan" 

2010 Seminar nasional sport IMORI Peserta 
enterpreneur "peran industri 
olahraga dalam memajukan 
prestasi olahraga nasional" 

2010 Seminar nasional "urgensi Prodi Gizi Kesehatan Peserta 
peran ahli gizi dalam UGM 
pengaturan asupan atlet 
indonesia untuk mencapai 
prestasi terbaik" 

2011 Seminar setengah hari Yayasan Pendidikan Peserta 
"Pendidikan berkarakter Jaya 
menuju bangsa yang 
bermartabat" 

2011 Seminar dan workshop Mahasiswa-wirausaha Peserta 
nasional "penelitian tindakan UNY 
kelas pendidikan [asrnani" 

2011 Seminar pendidikan nasional Yayasan Budi Mulia Peserta 
"teach the children well" Dua 
menyiapkan generasi bangsa 
yang kuat, berakhlak mulia, 
cerdas, dan terampil melalui 
pendidikan karakter 

2011 SCTV GOES TO CAMPUS Korps Mahasiswa Peserta 
"Citizen journalism" Komunikasi UGM ·- 1-- 

2011 "sport and disaster" PSO LPPM UNY Peserta 
2011 Seminar olahraga nasional BEM FIK UNY Peserta 

"membangkitkan spirit 
pendidikan karakter olahraga 
dalam membangun rasa 

I nasionalisme untuk I 

mewujudkan prestasi 
pemuda dan olahraqa" ·- 

2012 Pernbinaan klub olahraga DIRJEN-DIKOAS Pemateri 
Sekolah Dasar tahap II 

2012 Seminar pendidikan karakter SMK N 1 Pandak Pemateri 
dan soft skill 

12012 Kejuaraan Nasional bolavoli Pengprov. PBVSI DIY Panitia 
Junior Indoor - Pasir 

,-r-��f!\�,t�SIATAN�PR1G)'P.'E�S)@]tipPEMtf�(fliN K.EP.ADA MA.SY �ff�J.<A"Jr;}} 
Tahun Judul Kegiatan Tempat 

2008 Pelatih tim voli putri DIY ke Kejurnas lndramayu Jabar 
Bolavoli Junior 

2009 Pembelajaran metode permainan untuk SMA N 1 Sew on 
quru SMA se Kab. Bantul I 

5 
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I 

Peran/jabatar. lnstitusi(Univ,Fak,Jurusan, Tahun .... s.d ... 

I l.ab.studio, Manajemen sistem 
lnformasi Akademik,dll) 

Anaaota Tim 1-MHERE Project 2009 - 2010 
Anqqota Tim ISO Jurusan POR 2009 - 2011 
Anggota Tim Akreditasi Jurusan POR 2008 - 2011 

2009- Pelatihan Perkembangan Motorik Kasar UPP II FIP UNY Jalan 
bagi guru taman kanak-kanak Se-Kee Bantu I 
Kraton - 

2009 Pelatih bolavoli putri PORPROV Bantul Bantu I 
2009 Panitia POPNAS bolavoli Yogyakarta 

·- 
2009 Pelatihan Perkembangan Motorik Kasar TK Pembina Manding 

bagi guru taman kar.ak-kanak Se-Kab Bantu I 
Bantu I 

2010 s.d Pelatih bolavoli Sekolah Kelas Bakat SMA N 1 Sewon 
I sekarang lstimewa Olahraga 
12010 Pembelajaran permainan bolavoli (net SMK N 1 Bantul 
I games) dengan pendekatan taktik (TqfU) I 

2011 Coaching clinic wasit dan pelatih bolavoli SMA N 1 Sewon 
se kab. Bantul .. 

2012 Pelatih tim voli putra POPDA Bantul tahun Bantu I 
2012 

12012 Pelatih tim voli putra POPWIL Ill OIY Ban ten 
2013 Pelatih tim voli putra POPDA Bantul Tahun Bantu I 

2013 
2013 Atlet KORPRINAS DIY Man ado 
2014 Pelatih tim voli putra POPDA Bantul Tahun Bantu I 

2014 
2014 Pelatihan olympisme, komunikasi dan KONI Sleman 

managemen olahraga bagi pengurus 
cabang olahraga di KONI kab. Sleman 

2014 Pelatih tim bola voli POPWIL Ill DIY BALI 
2014 Tim Juri Fair Play dalam 02SN SO se Jakarta 

Indonesia 

SMP 2 Sentolo, 
SMK Maarif Wates, 
SMA N 1 Wates, 
SMP N 1 Wates, 
SMA N 2 Pen asih 

'r'e"l'AiJN. A,i:ii;_,i'._ ,:. :1;.t�\)\'l, ,J��.;t;-;,. 
���.,����;��� � �1. � '*i';ffl !:· � ( . 

Tern at 

Pembimbing FIK UNY 

Pembimbin PKM FIK UNY 

Student Union Grant 
SUG a.n Thori Aziz 

PKM-P "a.n Vera 

2010 

2010 



verandhita dkk" judul: 
"hubungan antara 
kemampuan pukulan 
dan kelincahan dengan 
kemampuan bermain 
tenis meja atlet pemula 
DIY" 

2010 STUDENT EXCHANGE Pembimbing FIK UNY 
BEM (a.n. Yulina 
Pratiwi) lolos ke UPM 
Malaysia 

2010 Student Grant from I- Pembimbing SG FIK UNY 
Mhere project "a.n titis 
nurina" judul "Job .•. 
rotation sebagai upaya 
peningkatan leadership 
mahasiswa FIK UNY" 

2011 PPL DPL-PPL SMP N 1 Sewon, 
SMP N 2 Sewon, 
SMP N 3 Sewon, 
SMA N 1 
Srandakan, SMA N 
1 Sanden 

2011 Student Union Grant Pembimbing F!K UNY 
(SUG). a.n Waryin 

2011 PKM-P (a.n. Yanuar Pembimbing PKM FIK UNY 
Perdana.dkk) judul 
"return on education: 
budaya kemiskinan di 
masyarakat dusun 
karang tengah lmogiri 
Bantu! DIY" 

2012 PPL DPL-PPL SMA N 1 Kretek, 
SMA N 1Sanden, 
SMA N 1 
Srandakan, SMP N 
2 Srandakan, SMK 
N 1 Pandak 

·- 
2013 PPL DPL-PPL SMA N 1 lmogiri, 

SMA N 1 Pleret, 
SMP N4 
Wonosari, SMP N 
3 Wonosari, SMK 
Muh 1 Wonosari, 
SMP 2 Playen. 

2014 PPL DPL-PPL SMA N 1 lmogiri, 
SMP N 4 
Wonosari, SMP N 
3 Wonosari, SMK 

   --·- Muh 1 Wonosari, 

7 



Jabatan/jenjang 
kean otaan 

Panitia Keiurnas Junior 
Panitia POPWIL Ill Bante�_j 

Panitia Ke·urnas Junior -� 
Panitia POPWIL Ill Bali ! 

Pelatih 

u 

u 

Jenis/Nama Organisasi 

Pen kab. PBVSI Bantul 
Klub Bolavoli BAJA 78 Bantul 

KONI Bantul 
ISSA 

Klub YUSO Gunadharma 

ISORI Kab. Bantul 

.. ·• .. 

8 

I SMK 45 Wonosari J 

Tahun 
2008 

Tahun 

Sujarwo, M.Or. 
NIP. 19830314 200801 1 012 

Yogyakarta, 28 Oktober 2014 

2012 
2012 
2014 

2011 
2013 

2008 
2010 

2014 

2010 

2014 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar 
dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 



• 
. ' . . ······· .. ·   ..... ····· ··   ..... ··  ..  ······ ... · .. ·····. 

Pasal J 
l'embiayaan 

Ille 
Illa 

196503l5 2005011 002 
198303 14 20080 I I O 12 

Wakil Dekan I Fakulias llmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Yogyakarta ( FIK UNY ) selaku Penanggung Jawab Kegiatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
Dusen Fakultas llmu Keolahragiton Univcrsitas Negeri Yugyakana 
se laku Pe lak sana Kcgiaran Pcucl it ian K elompok Keuhl ian, Selanjutnya disebut PIHAK KEDL'A 

Kt.!Ylt.:N l'lHIAN PEND IOI KAN DAN KEBUDA YAAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alamat: Kampus FIK UNY JI. Kolombo I, Telp. 513092 

I: .Dr. Sugi:;ng Purwanto, M.Pd 
2. Sujarwo, M.Or 

I. Or. Panggung Sutapa, M.S 

2 Dr. Suge.ng Purwanto, M.Pd 

Dengai1 persoriil pcneliti: 

1'11IAK · PERTAMA memberikan tu gas kepada I'llI AK K [OU A . dan Pl HA K K EDU.A 111enerima tu gas dari PIHAK·PERTAMA untuk melaksanakan kt·giatan Peneluia» Kelompok Keahlian. FIK UNY Tahun 2014 dengan judu� · 

Kedua belah pihak secara bersarnasama telah Sc:pakat mengadaka.. Perj,mjian Pelaks,rnac1c Pem:litian Kelumpuk Keahlian, · PIK ·UNY Tahun 2014 sebagaimans dalam Surat Keputusan Dekan No I J 7 Tahun 2014, dengan kcteruuan sebagar berikut: 

Komi;ieteris_i Profesional Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) se Kabupaten Bantul Dalam Mengajar 
Pendidikan Jasmani 

Pasal I 

Tujuan 

Kegiatan Penelirian Kelompok Keahlian FIK UNY Tahun 2014 bertujuan seriap dosen bisa menghasilkan Karya llmiah t.iowk:.Lr1enunja1.1g kegiaian Tri Dltarma Perguruan Tinggi 

Pada hi1ri inr,: Jl/m'at tanggal T,ga l'uluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Ernpai Belas, yang benanda tangan di bawah ini : 

PERJANJIAN PELAKSANAAN PF.NELITIAN OOSEN 
ANTAllA 

WAKIL UEKAN I SELAKU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 
DENG AN 

DOSEN PENEUTI 
NOMOR: 532.21 /UN34.16/PL/2014 

Kegiatan Penelitian Kelompok Keuhlian, Fl K UNY Tahun 2014 dibiayai dari Da111t lJWA. l;niversitas Negeri 
' 

Yogyakarta Talnin 2014, Nomor DI PA .02 3-04 .2 I 89946/2014 tanggal 5 Desembcr 20 I 1 
(I) Biaya pelaksanaan l'e11eli1ia11 Ke lompnk Keahlian, FJK UNY sebesar Rp 7.500 000,00 (Tujuh Jura 

Lima Ratus Ribu Rupiah ) . .lumlah bi;1).i tcrschur akan dibayarkan Pll1.t\K PLRT.·\\I,\ kcpada PIHAK KEDUA dengan ketcnturn: ,..:ln�·.11 hcrik u: 

Pasal 2 
Lingkup Kcgiatan 

(I) .PH·lAK'PERTA.MA mcnyerahkan kepada PIHAi<. KEDUA, dan PIHAK KEDUA mcncrima dari PIIIAK · PER'fAMA, untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Kelompok Keahlian, FIK UNY Tahun 2014. 
(2) PIHAK' KEDU.A. ht:rkewajiban melaksanakan seluruh kegiaran Pcnclitian Kelompok K�ahlia11. FIK UNY Ya.h.un 2014 dan menyerahkan laporan kepada PIH.AK PERTAMA. 



(a) Tahap Pertarna sebesar 70% x Rp. 7.500.000,00 = Rp 5.250 000,00 clibayarkan seielah 
penandaianganan kontrak oleh kedua belah pihak. 

(b) Tahap Kedua sebesar 30% x Rp 7.500.000,00 .= Rp 2.250.000,00 dibayarkan setelah Pihak Kedua 
menyerahkan laporan kepada Pihak Pertama 

(c] Pernbayarau biaya tahap pertarna r,i.an kedua poiong PPh Pasal 21 dari biaya manajernen 

PIIIAK PERTAMA 
\1''akil Dekan I 
Selaku Penanggung Jawab Kegiatan 

N\.ETUv\l 
T.EM.l'EL ��� 
,.,,,i "!••• ... Gl� 1,,:1:,u 

1C< IC �_,�= 

60% 
15% 

: 25% 

Jurnlah 

\ 
Pll·IAK KEDUA 
Dusen Pend it i 

: 100% 
Pasal 4 

Jangka Waktu Pelaksanaan 

Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Kelornpok Kcahlian, Fil<. UNY Tahun 2014 selarna 
5 (lima ) bu Ian , sejak tanggal. 30 Mei 2014 sarnpai dengan ianggal, 30 Oktober 2014. 

Pasal 5 

PIHAK KL:DUA berianggung jawab atas selesainya pelaksanaan kegiatan Peneliiian Kelornpok 
Kcahlian, Fakultas llmu Keolahragaan UNY Tahun 2014 dalam jangka waktu 5 (lirna) bulan dun 
apabila mclampaui batas iersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar 1°100 (satu permil) setiap hari 
keterlambatan dengan denda maksirnal sebesar 5% (lima person) dari nilai kontrak. · 

Pasal 8 
Lainlain 

Bea materai yang diperlukan untuk surat perjanjian ini menjadi ianggungjawab PlHAK KEDU,\ 
Pasal 7 
Sanksi 

PENELITI.\N DIBIAYAI DENGAN ANGG.ARAN DIPA UNY TAHUN 2014 
SK. DEK;\N NOMOR: 137 TAHUN 2014. TANGGAL 19 MEI 2014 

NOMOR PERJAN.11/\N: 532. 21 /UN34.16/PL·201�, TANGGAL 19 Mei 2014 

Pasal 6 
Bea Materai 

Pihak Kedua harus menycrahkan laporan kegiatan sebanyak 4 Ekp selambatIambatnya ianggal 
JU Okrober 2014 dengan format cover sebagai berikut: 

Penyerahan Laporan 

Segala sesuatu yang belum diatur dalarn Surat Perjanjian atau perubahanperubahan yang dipandang 
perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tarnbahan (Addendum) 
Jan mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari "Surat Perjanjian. 

Pasal 9 
Penutup 

. (a) Surat perjanjian in, disusun dalam rangkap 4 (ernpat) berrnaterai cukup dan masingrnasing 
rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama 

(w)_l Ialhal yang bel um diatur dalarn Surat Perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak sccara 
musyawarah 

(2) Rincian Pengunaan dana sebagai berikut : 
(a) BiayaOperasional 
(b) Biaya Pelaporan 
(c) Biaya Manajernen 

/ : l: '.:�' .. .': .. ;1t,; ,·.::i!it• \i J\I 
/ 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN ' 
UNIVERSITAS NEGERI YOGY AKARTA 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alarnat: Kampus FIK µNY 11. Kolombo 1, Telp. 513092 

--------0----------------------�-------�------------------------------------------ 

: Id�.� .f.f.��h.t . 
: .. f..<?.r:1.f!.��.�: .... f:.'!.f.:?.C?:. ':1/ .. rp.'-!':.u. .. fr��h )':4.°:" 

. fk��� . .<. !��J. . .r: ... f�!t;r!.er:i. .. fl!:'!.-��/. 1:���- .':!-!.'<J:!Yr- 
fe .. &oJ, k,r- Ja.s"'°" 1 ................................................................... 

: �l��-� !!. �! -?�!.'t . 
: .. �H�':j /!-.,q,fRl f(':? l'��r'. .. .f.�"!l.'?'.L:R . 
: Ketua : tY='-� �.hr.'?1. d-: ( !'! .. §,.. M: !'.c!. . 

Sekretaris: .. ./'?'?.�� f:.a_���'?!t.' . 
a. Konsultan orang 

b. Nara Sumber orang 

c. BPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orang 

d. Pe::;erta lain orang 

Jumlah fu ·......... orang 

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 

: .. �!" ��j1!'� f.���-�h� . 
: .. fR.� . 
. f\f . . 

1. Nama Pcnelitian 
2. Jurusan 

3. Fakuras 
4; Status Penelitian 

5. Judul Penelitian 

9. Pesertu yang hadir 

6. Pelaksanaan 

7. Tempat 

8. Dipirnpin oleh 

I 0. Hasil Seminar 
Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika clan 

tata tulis, seminar berkesempulan : Proposal Penelitian tersebut di atas : 

a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan 
@itc�rima, dengan revisi/pembenaban 

c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang 

11. Catatan: 
................................................................. 1 . 

................................................................................................ 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. 

t: fv1.0r 

Sekretaris Sidang, 

,di;.1'9,f.<tp.."! . .,J.: 



KEMENTERJAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN 
UNIVERSIT AS NEGERJ YOOY AKARTA 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alamat: Kampus FII<. µNY JI. Kolombo 1, Telp. 513092 

 .. ·. 

...... . 

................................................................................................. 

y 

tk. dt: . .J�!1., .. �r-o P, MS 
NIP r;Bor; IC, {98lfa3. :l 00 I 

ff. fv1,0r 

• .•.. ��uDI •••• f .e.nel,.h' . 
: .. t.l?.�/'!.��.�: .... f:.e: {..e:.'i:.'?:. ':'/. ,fp,'1�.u f���h )'-!.":" 

. &��� . .<. ��./!JJ. .. r: ... t.�1:t:irt� .. f!::':'. -��/. !:�t��-. f:!.!.�,. 
() (r, ol; o/, /er;, r Ja.r "'°" I . f. � .. - .. 

.. : .. ? � � �.C:: !?. .. -� ! :?� (.'t . 
: .. t'!�� l�ri fr.':?,���� 1.�'!1.c:.� :? . 
: Ketua : !10 �� F:c!.IJff!I. d-: ( !'! �' .. M: f.c!. . 

Sekretaris: f'?i':f.� f.:.a.�/::p.��t.' . 
a. Konsultan orang 

b. Nara Sumber orang 

c. BPP . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orang 

d. Peserta Jain orang 

Jumlah (}_19 orang 

Sekretaris Sidang, 

��!'Q!?!•!.'>iJ 

................................................................................................. 

SERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 
1. Nama e enelitian : .. �� ��£)1!',j .. J':'.���·� . 
2. Jurusan . {'o� ....................................................................... . r,r ..................................................................... 3. Faku.ras 

4; Status Penelitian 

5. Judul Penelitian 

6. Pelaksanaan 
7. Tempat 

8. Dipimpin oleb 

10. Hasil Seminar 
Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan 

tata tulis, seminar berkesempulan: Proposal Penelitian tersebut di atas : 

a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan 
0itc::rima., dengan revisi/pernbenahan 

c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang 

11. Catatan: 

9. Peserta yang hadir 



DAFTAR HAOIR 
Hari.Tanggal 
Jam 
Tern pat 

: Selasa, 13 Mei 2011'1 
: 13.00 - selesai 
: Ruang Sidang FIK UNY 

Acara : Seminar awal lnstrurnen Peuelitian Tahun 201L! 

I 
1 

Panitia Penyelemggara, 

Saryono, M.Or 
NIP. 19811021 200604 1 001 

Mengetahui : 
Wakil Dekan I FIK UNY 

� 
Dr. Panggung Sutapa, M.S 
NlP. 19590728 198601 1 001 

�0

f!:tx:· �4;���-:=E �-- ��1�:\��11··:���r2:&�/�:  ! 
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• . . 

1. Nama Peneliti 
2. Jurusan 
3. Fakultas 
4. Jenis Penelitian 
5. Judul Penelitian 

6. Pelak.sanaan 
7. Tempat 
&. Dipimpin oleh 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alamat: Jalan Kolombo No.l Yogyakarta Telp. 513092 

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN 
. Qr . $�1\J (p fl> �JT?J,, W\, ft-{ . ; ::io.r::::::: :: : : :: .. :: : :: : : : : : : :: : : : : : ::::: ::: :::: :::::::: 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 
·��??k �.W.� : . 
���.S.! f.�.�!P.���:� 
···�--�.t!:�.-�J-� ..... f!!. .. � .. :. 
···�····��y··-�-�-�� .... P..0l1�- 
····pr···························································· 
....... tc ... Y_?:-1�--···�··wwii:fB,ioiMiii' �- MPi. 
Ketua . 
Sekretaris : H� .. �---��- /)'1. f;J · 

9. Peserta yang hadir : a. Konsultan 
b. Nara Sumber 
c. BPP 
d. Peserta lain 

Jumlah : 1A> . 

orang 
orang 
orang 
orang 
orang 

10. Hasil seminar: 
Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan 
tata tulis, seminar berkesimpulan : hasil penelitian tersebut diatas : 

a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan 
@ Diterima, dengan revisi/pembenahan 

c. Dibenahi untuk diserninarkan ulang 

11. Catalan : 

Sekretaris, 

At� Q.b,�, /il},{71- 
.................. 

--��--�/L!�t- 

Mengetahui 
BP. Penelitian FIK  UNY 

Ketua Sidang, /) 

<;J,L,.� s 
·····1�xi-;····x§ii1Jo_; /O<'Jf NIP � . 

NIP . 

d/wkd/penelitian/beritaacara 



• . 

1. Nama Peneliti 
2. Jurusan 
3. Fakultas 
4. Jenis Penelitian 
5. Judul Penelitian 

6. Pelaksanaan 
7. Tempat 
8. Dipimpin oleh 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alamat: Jalan Kolombo No.I Yogyakarta Telp. 513092 

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN 
. Qr.�I\J(p r0�/Wl,fv{. ;::to:�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 
... �ffi!?��----�!h1.W.� . 
-�-�-! .... f.�.�!P..':!.� .. ,.� 
�·�·�'����� 
···�·--·�--�·iv··························.P:· 
· · · ·Pi.ii· · · · u·_. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - · · - · · · · · - · - - · 
�--��---- ·· -----��-----�··w�i-{ouo�-rs L µ.�. 

et . 
Sekretaris : H���� /}vf. fr)· 

: a. Konsultan 9. Peserta yang hadir orang 

10. Ha�il seminar: 

b. Nara Sumber 
c. BPP 
d. Peserta lair! 

Jumlah 

.................. orang 

................. orang 

................. orang 

: ····�····· orang 

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sisternatika dan 
tata tulis, seminar berkesimpulan : hasil penelitian tersebut diatas : 

a. Diterima, tanpa revisi/pcmbenahan 
Cf) Diterima, dengan revisi/pembenahan 

c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang 

1 I . Catatan : 

··········:···························································································· 

Sekretaris, 

Mengetahui 
BP. Penelitian FIK  Url Y 

�� +::»> 
NIP . 

d/wkd/penelitian/beritaacarr: 



Daftar Hadir Peserta Seminar Hasil Penelitian Tahun 2014 
·" 

Hari, tanggal : Jum'at, 24 Oktober 2014 

No. Nam a � Tanda Tangan 

1 Agus S. Suryobroto, M.Pd 1 � �k 2 Herka Maya Jadmika, M.Pd 

� 

r 

3 : . ·,sujarwo, M.Or 3 rt 4 Sudardiyono, M.Pd 
5�· 

4 

5 Nurhadi Santoso, M.Pd M/ 6 Yudanto, M.Pd 

7 1'- 6 

7 Farida Mulyaningsih, M.Kes I 

8 lndah Prasetyowati, M,Or 8< ;.k 
9 <l/Jh � 

9 Subagyo, M.Pd u 10 A_M. Bandi utama, M.Pd 

11\Y 
10 

11 Dr. Pamuji Sukoco 
12� 

12 Soni Nopembri, M.Pd 

13 Sri Mawarti, M.Pd 13i 

14 t#- 1. 
, •• ,..,011 Prasetvowati, MJ�.d � 

15 p1- 15 Yuyun Ari Wibowo, M.or 

16 Nur Rohmah Muktiarini, M.Pd 16 � 
17 Triani Hastuti, M.Pd 11@· 

18#- 
18 Saryono, M.Or 

1� 19 ii awan, M.Kes 

20 � 20 ��� 11 "o 

Yogyakarta, . 
Panitia Peyelenggara 

Saryono, M.Or 
NIP.19811021 200604 1001 

Mengetahui : 
Wakil Dekan I FIK UNY 

Dr. Panggung Sutapa, M.5 
NIP.19590728 1986011001 



OAFTAR HADiR 

Jam 
Tempat 
Acara 

: 13.00  selesai 
: Ruang Sidang FIK UNY 
: Seminar awal lnstrumen Penelitian Tahun 20.lil 

Hari,Tanggal : Selasa, 13 Mei 201·1 

Mengetahui : 
Wakil Dekan i F1K UNY 

� 
Dr. Panggung Sutapa, M.S 
NiP. 19590728 198601 1 001 

Panitia Penyelemggara, 

Saryono, M.Or 
NIP. 198110212006041001 
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