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luar biasa, harusnya mendapatkan hak yang sama 
dengan siswadi 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 

Sugeng Purwanto *) 
Sujarwo**) 

Kata kunci: kompetensi profesiona/, guru SLB, pembelajaran penjas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi profesional guru 
Sekolah Luar Biasa dalam mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani. Pene/itian 
ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya guru yang be/um mengajar sesuai dengan 
bidangnya khususnya di Sekolah Luar Biasa. 
Metode penelitian yang digunakan da/am penelitian ini, penelitian kualitatif, dimana 
menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosia/, yaitu melihat 
dunia dari apa adanya, bu/can dunia yang seharusnya, ma/ca seorang peneliti kualitatif 
harus/ah orang yang memiliki sifat open minded. Pedoman wawancara, dan tape 
recording digunakan sebagai a/at bantu instrumen penelitian. Subjek penelitian yaitu 
guru sekolah luar biasa di kabupaten Bantu/ dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan snowball sampling. 
Basil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi profesiona/ 
guru Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bantu/ masih rendah, dan masih perlu 
peningkatan kompetensinya. Hal tersebut ter/ihat khususnya dalam ha/ penguasaan 
bidang studi yang masih /emah, dan juga pengembangan diri dalam ha/ penelitian 
atau karya ilmiah yang su/it sekali untuk mau melaksanakanr.ya. Sehingga saran 
yang diajukan oleh peneliti disini perlu adanya pendidikan strata bagi guru yang 
bukan dari bidang pendidikan jasmani setara dengan pendidikan SJ atau juga bisa 
dilaksanakan diklat, pe/atihan atau workshop bagi guru non penjas yang mengampu 
pendidikan jasmani di Sekolah Luar Biasa. Kemudian untuk masa/ah penelitian 
hendaknya diadakan pendampingan khusus bagi guru-guru khususnya yang kesulitan 
dalam menyusun karya ilmiah dan juga penelitian. 

*) dan ••) Dosen Jurusan Pendidikan Kepelatihan 0/ahraga FIK UNY 

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) 
SE-KABUPATEN BANTUL DALAM MENGAJAR PENDIDIKAN JASMANI 

Pendahuluan 

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 
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mereka kepada sekolah. Kenyataan di lapangan 
masih banyak ditemukan guru yang mengampu di 
sekolah khususnya sekolah luar biasa yang mengajar 
khususnya pendidikanjasmani, belum memiliki skill 
ataupun kemampuan profesional atau ahli 
dibidangnya yaitu pendidikan jasmani. 

Profesionalisme guru disini sangat penting, 
karena dengan guru profesional dalam bidangnya 
maka materi dan pembelajaran yang dilakukan 
benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, dan 
juga mampu mengenal karakteristik siswa, sehingga 
dapat mengoptimalkan kelebihan siswa, dan mampu 
mencari solusi untuk kekurangan siswa, menjadi 
suanrkelebihan. Oleh karena itu kemampuan guru 
khususnya pendidikanjasmani di sekolah luar biasa 
diharapkan untuk dapat memahami secara 
mendalam karakteristik anak didik dan mampu 
memberikan rnateri yang dipilih yang sesuai dengan 
kemampuan anak didik dan juga tuntutan dari 
kurikulum di masing-masing sekolah. 

Kajian Pustaka 

1. Profesionalisme Guru 
Guru profesional seharusnya memiliki 

empat kompetensi, yaitu kompetensipedagogis, 
kognitif, personaliti, dan sosial. Oleh karena itu, 
selain terampil mengajar, seorang guru juga 
memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat 
bersosialisasi dengan baik. Mereka harus ( 1) 
memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan 
idealisme, (2) memiliki kualifikasi pendidikan clan 
latar belakang pendidikan yang sesuai dengan 
bidang tugasnya, (3) memiliki kompetensi yang 
diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Di 
samping itu, merekajuga harus (4) mematuhi 
kode etik profesi, (5) memiliki hak clan kewajiban 
dalam melaksanakan tugas, ( 6) memperoleh 
penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 
prestasi kerjanya, (7) memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan profesinya secara ber- 
kelanjutan, (8) memperoleh perlindungan hukum 
dalam melaksanakan tugas profesionalnya, clan 
(9) memiliki organisasi profesi yang berbadan 
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 harus 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 penanggungjawab pendidikan harus 
mengambil langkah. Salah satu tujuan pendidikan 
klasik (Yunani-Romawi) adalah menjadikan 
manusiamakinmenjadi ''penganggurtemonnat'', 
dalarn arti semakin memiliki banyak waktu luang 
untuk mempertajam intelektualitas (mind) dan 
kepribadian (personal). (4) Peningkatan 
kesejahteraan. Agar seorang guru bermartabat 
danmampu "membangun"manusiamudadengan 
penuh percaya diri, guru harus memiliki 
kesejahteraan yang cukup. (Waskur: 2010). 

2. Pendidikan Jasmani adaptif . 
Secara mendasar pendidikan jasmani 

adaptif adalah sarna dengan pendidikan jasmani 
biasa. Pendidikanjasmani 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 semuajenis ketunaanAnak Lu9I' Biasa 
merniliki masalah dalam ranah psikomotor. 
Masalah psikomotor sebagai akibat dari 
keterbatasan kemampuan sensomotorik, 



keterbatasan dalam kemampuan belajar. 
Sebagian Anak Luar Biasa bermasalah dalam 
interaksi sosial dan tingkah laku. Dengan 
demikian dapat dipastikan bahwa peranan 
pendidikan jasmani bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) sangat besar dan akan mampu 
mengembangkan mengkoreksi kelainan dan 
keterbatasan tersebut. Sifat program pengajaran 
pendidikan jasmani adaptif merniliki ciri khusus 
yang menyebabkan nama pendidikan jasmani 
ditambah dengan kata adaptif. 
Adapun ciri tersebut adalah: 
• Program Pengajaran Penjas adaptif 

disesuaikan denganjenis dan karakteristik 
kelainan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan kepada siswa yang 
berkelainan berpartisipasi dengan aman, 
sukses, clan 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 Oleh karena itu pendidikan jasmani 
adaptif akan dapat membantu dan menolong 
siswa memaharni keterbatasan kemampuan 
jasmani clan 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 padamekanika 
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 mengembangkan dan meningkatkan 
kemampuanjasmani individuABK. Untukitu 
pendidikan jasmani adaptif mengacu pada 
suatu program kesegaran jasmani yang 
progresif, selalu berkembang clan atau latihan 
otot-otot besar. Dengan demikian tingkat 
perkembanganABK akan dapat mendekati 

tingkat kemampuan teman sebayanya. 
Apabila program pendidikanjasmani adaptif 
dapat mewujudkan hal tersebut 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 dilingkungan- 
nya. (Fnpinky: 2010). 

3. Profesionalisme Guru Pendidikan Jasmani 
Adaptif 

Berdasarkan kajian pustaka tentang 
profesionalisme dan konsep pendidikan jasmani 
di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan 
bahwa profesionalisme guru pendidikanjasmani 
adalah kemampuan ahli dari guru pendidikan 
jasmani untuk menyampaikan materi secara 
presisi, kepada siswa berkebutuhan khusus, 
dimana tuntutannya adalah guru mampu 
mengoptimalkan kekurangan menjadi kelebihan 
dari siswa berkebutuhan khusus tersebut. 
Sehingga sebagaimana yang diamanatkan oleh 
undang-undang dasar 1945 bahwa setiap warga 
negara memiliki hak yang sama dalam 
mendapatkan pendidikan. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian 
kualitatif, dimana menggunakan teknik wawancara 
mendalam terhadap subjek penelitian. Penelitian 
kualitatif ada1ah penelitian yang bertujuan mernahami 
realitas sosial, yaitu rnelihat dunia dari apa adanya, 
bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti 
kualitatifharuslah orang yang memiliki sifat open 
minded Karenanya, melakukan penelitian kualitatif 
dengan baik dan benar bearti telah memiliki jendela 
untukmernahami dunia psikologi dan realitas sosial. 

Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, 
tema, topik, danjudul penelitian berbeda secara 
kualitatif maupun kuantitatif. Baik substansial 
maupun materil kedua penelitian itu berbeda 
berdasarkan filosofis dan metedologis. Masalah 
kuantitatif umummerniliki wilayah yang luas, tingkat 
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variasi yang kompleks namun berlokasi 
dipermukaan. Akan tetapi masalah-masalah 
kualitatifbetwilayah padaruang yang sempit dengan 
tingkat variasi yang rendah namun memiliki 
kedalaman bahasa yang tak terbatas. Penelitian 
kualitatif dilakukan padakondisi alamiah dan bersifat 
penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah 
instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus 
memiliki bekal teori clan wawasan yang luas jadi bisa 
bertanya, menganalisis, clan mengkonstruksi obyek 
yang diteliti menjadi lebihjelas. Pe�elitian ini lebih 
menekankan pada makna dan terikat nilai. 

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah 
belum 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 terkandung hal- 
hal yang diatur secara sistematis, hal-hal yang 
diwajibkan, dianjurkan, dan atau dilarang. Sama 
seperti hokum dan aturan lainnya, metodologi 
diciptakan dengan tujuan untuk dijadikan pedoman 
yang dapat menuntun dan mempermudah 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 keinbali atau pengulangan 
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 hal yang diteliti. Adapun pengertian 
penelitian kuliatatif dapat dilihat dari beberapa teori 
berikut ini: 
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a) Creswell ( dalam Herdiansyah, 20 I 0: 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 konteks social 
secara alamiah dengan mengedepankan proses 
interaksi komunikasi yang mendalam antara 
peneliti dengan fenomcna yang diteliti 
(Herdiansyah, 2010: 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 instnnnent kunci, 
pengambilan sampel sumber data dilakukan 
secara purposive dan snowbaa/, teknik 
pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif/kualitaif, clan basil 
penelitian kualitatiflebih menekankan makna 
dari pada generalisasi. Dari beberapa teori-teori 
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. 



b) Bagan/alurpenelitian: 

Mengangkat 
pennasalahan 

• Memuncul.kan 
pertanyaan penelitian 

• Mengumpulkan data 
yang relevan 

• Melakukan Analisa 
data 

l 
Menjawab pertanyaan 

penelitian 

Subjek penelitian yang akan diteliti adalah 
guru sekolah luar biasa yang mengampu 
pendidikan jasmani di kabupaten Bantul, dimana 
data tersebut diperoleh dari KKG guru sekolah 
luar biasa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan snowball sampling. 

Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Hasil Penelitian 

Berdasarlcan ham! penggalian infonnasi dari 
guru pendidikanjasmani 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 danmendalam. Kemampuan guru 
untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara 
efektif dan efesien dengan peserta didik masih 
kurang, belum banyak wawasan dan 
pengalaman, dari 7 sekolah hanya 2 sekolah 
yang diampu oleh guru yang berlatar belakang 
guru penjas, untuk 5 sekolah lainnya diampu 
guru kelas yang bersertifikasi penjas". 

b. 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 
remedial kepada siswa yang mengalami 
kendala", namun guru sudah mampu 
mengenal potensi peserta didik, dan memberi 
pelatihan khusus kepada siswa yang 
dipandang dapat berprestasi. 

c. Kemampuan guru mengelola kelas sudah 
baik, seluruh siswa dengan senang dan aktif 
dalam mengikuti pembelajaran penjas. Namun 
dari 7 sekolah ''rnasih ada 1 sekolah yang guru 
kelas masing-masing 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. 

d. Kemampuan guru dalam pengelolaan dan 
penggunaan media serta sumber belajar di 7 
sekolah masih kurang, dari 7 sekolah "hanya 
I sekolah yang menggunakan media pem- 
belajaran seperti laptop, dan memperlihatkan 
video-video dalam pembelajarannya Sarana 
prasarana sudah memadahi namun variasi 
pembelajaran masih sangat kurang". 

e. Kemampuangurudalam penguasaan landasan 
kependidikan sangat baik, sebagai contoh: 
hubungan sosial guru dengan masyarakat baik, 
bahkan masyarakatjuga melakukan olahraga 
di lingkungan sekolah, seperti voli. Guru 
memahami bagaimana pentingnya pendidikan, 
khususnya untukABK, dan inginmembangun 
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 untukABK. Guru mampu mengenal 
peserta didik, danmemahami karakterindividu 
sehingga guru mampu menjalin kedekatan 
dengan siswa. 
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f Kemampuan guru dalam menilai prestasi 
belajar siswa dari 7 guru hanya 1 guru yang 
mengalami ''kesulitan dalam penilaian prestasi 
belajar siswa, karena terlalu banyak siswa 
yang diampu, sehingga tidak bisa dengan 
cerrnat menilai satu persatu". Guru mampu 
menilai kemampuan dirinya, sehingga selalu 
berusaha untuk terns memperbaiki diri dengan 
menambah wawasan dan pengalaman. 

g. Kemampuan guru memahami prinsip-prinsip 
pengelolaan lembaga dan program pendidikan 
di sekolah sudah dilaksanak.an, "namun ada 
2 guru di 2 sekolah yang belum terlibat secara 
aktif mendukung kegiatan sekolah. Selain 
mengajar penjas", hendaknya guru diberi 
tugas untuk mengampu sebuah kelas, 
membantu kepala sekolah dalam menyusun 
ad.ministrasi sekolah dan juga ekstrakulikuler. 

h. Kemampuan menguasai metode berpikir 
sudah baik, dari 7 guru hanya 2 orang "guru 
yang kurang menguasai metode berpikir, guru 
masih terpaku menggunakan pendekatan 
teknis, sehingga yang diajarkan kebanyak.an 
hanya teknik-teknik dasar". 

L Kemampuan guru untuk meningkatkan 
kemampuan dan menjalankanmisi profesional 
sudah baik, Guru selalu berusaha menambah 
wawasannya dengan memanfaatkan 
kemajuan ilmu pengethuan dan teknologi, 
dengan mencari pengetahuan-pengetahuan 
yang dapat di akses melalui internet, buku- 
buku, dan lainnya, 

J. Keterampilan guru dalam memberikan 
bantuan dan bimbingan kepada peserta didik 
sudah baik. Guru mampu memberikan 
bantuan dan bimbingan kepada peserta 
dengan baik, membantu setiap gerakan siswa, 
dan membenarkan gerakan-gerakan 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 
masih kurang, ada guru yang sudah dan aktif 
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melaksanakan penelitian dibidang pendidikan, 
"guru sudah tahu prosedur penelitian 
pendidikan namun belum mau menyusun atau 
melaksanakan penelitian. Guru mampu 
memahami cara-cara melaksanakan 
penelitian, namun belum ada karya tulis ilmiah 
yang ingin disusun lagi". 

2. Pembahasan 

Berdasarkan basil penelitian di atas, masih 
ada beberapa kemampuan yang harus 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 guru pendidikan jasmani, atau 
sarjana olahraga, Sehingga penguasaan tentang 
bidang studi pendidikan jasmani baik secara 
konsep maupun praktek tentang dasar-dasar 
pendidikan jasmani tidak menguasai. 
Kemampuan Guru dalam pengelolaan program 
belajar mengajar belum secara optimal 
dilaksanakan, hal ini bisa diamati dari basil 
penelitian dimana guru kurang bisa memberikan 
pengajaran remedial terhadap siswa yang 
mengalami kendala, hal ini juga dampak dari guru 
yang tidak berlatar belakang guru pendidikan 
jasmani atau sarjana olahraga, dimana dalam 
keilmuannya dituntut menguasai dan harus lulus 
mata kuliah pendidikan jasmani adaptif. Namun 
bagi siswa yang berprestasi siapapun �ya 
pasti sanggup clan dapat memberikan ruang dan 
mendukung siswa tersebut. 

Kemampuan guru mengelola kelas sudah 
baik, seluruh siswadengan senang danaktif dalam 
mengikuti pembelajarnn penjas. Namunmasalah 
yang utama dalam pembelajaran penjas, jika 
pembelajarannya dilaksanakan dengan cara 
klasikal, guru pasti mengalami kendala dalam 
pengawasannya, apa lagi guru kelas masing- 
masing tidak menclampingi. Kemampuan guru 
dalam pengelolaan dan penggunaan media serta 
sumber belajar di sekolah masih kurang, 
meskipun dalam mareri praktik sudah banyak 



baik alat dan sarana prasarana yang bisa 
digunakan, namun media belajar baik audio 
rnaupun visual yang didalam ruangrnasih kurang. 
Kemampuan guru dalam penguasaan landasan 
kependidikan sangat baik, sebagai contoh: 
hubungan sosial guru dengan masyarakat baik, 
bahkan masyarakat juga melakukan olahraga di 
lingkungan sekolah, seperti voli. G\DU memahami 
bagaimana pentingnya pendidikan, khususnya 
untukABK, dan ingin membangun ABK yang 
berprestasi di masa datang. Guru mampu 
menyampaikan materi pembelajaran secara 
bertahap, disesuaikan dengan perkembangan 
siswa, dan meruahami 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. 
Kemampuan guru dalam menilai prestasi belajar 
siswa sudah baik, namun kasus yang pada I guru 
yang kcsulitan disebabkan karena jumiah siswa 
yang diampu terlalu banyak, sehingga guru 
kerepotan dalam menyusun penilaian terhadap 
siswa. Kemampuan guru memahami prinsip- 
prinsip pengeiolaan lembaga dan program 
pendidikan di sekolah sudah dilaksanakan, 
namun pada2 guru yang belum dilibatkan dalam 
kelembagaan sekolah dikarenakan guru tersebut 
rnasih 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 dipengaruhi 
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 
meningkatkankemampuandanmenjalankanmisi 
profesional sudah baik, Guru selalu berusaha 
menambah wawasannyadengan memanfaatkan 
kemajuan ilmu pengethuan dan teknologi, dengan 
mencari pengetahuan-pengetahuan yang dapat di 
akses melalui internet, buku-buku, dan lainnya 

Keterampilan guru dalam memberikan 
bantuan dan bimbingan kepada peserta didik 

I 
sudah baik. Guru mampu memberikan L..-..cuuu 
dan bimbingan kepada peserta dengan baik, 
membantu setiap gerakan siswa, dan 
membenarkan gerakan-gerakan sehingga siswa 
mampumelakukan gerakan yang lebih baik. Pada 
I guru yang belum bisamembimbing 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 malas untuk 
melakukan penelitian, terutama disebabkan oleh 
faktor usia dan juga dampak yang diperoleh 
dengan adanya penelitian atau karya tersebut 
belum secara sadar mereka paharni. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
maka peneliti menarik kesirnpulan dalam penelitian 
ini adalah: Kompetensi profesional guru Sekolah 
Luar Biasa di Kabupaten Bantu} masih rendah, dan 
masih perlu peningkatan kompetensinya. Hal 
terse but terlihat khususnya dalam hal penguasaan 
bidang studi yang masih lemah, dan juga 
pengembangan diri dalam hal penelitian atau karya 
i1miah yang sulit sekali untuk rnau 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 pendidikanjasmani di Sekolah Luar 
Biasa. Kemudian untuk masalah penelitian 
hendaknya diadakan pendampingan khusus bagi 
guru-guru khususnya yang kesulitan dalam menyusun 
karya ilmiah dan juga penelitian. 
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