
Bidang Ilmu : Sains, Teknologi, dan Olahraga 

 

 

PENELITIAN KOMPETITIF UNGGULAN  

PERGURUAN TINGGI (PKUPT-UNJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGEMBAGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI  

MAGISTER  PENDIDIKAN JASMANI PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

 

 

TIM PENELITI 

 

Ketua Peneliti : Dr. Widiastuti, M.Pd NIDN : 0001125911 

 

 

 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

OKTOBER, 2018  



 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN KOMPETITIF UNGGULAN 

PERGURUAN TINGGI (PKUPT-UNJ) 

 

Judul Penelitian   : Pengembangan Kurikulum Program  Studi Magister 

Pendidikan Jasmani Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 

Kode/Bidang Ilmu  : Sains, Teknologi, dan Olahraga 

Identitas Ketua Peneliti : 

a. Nama Peneliti  : Dr. Widiastuti, M.Pd 

b. NIDN   : 0001125911 

c. Jabatan Fungsional  : Pembina Utama Muda 

  Pendidikan Jasmani Pascasarjana UNJ 

d. Program Studi  : Pendidikan Jasmani 

e. Nomor HP   : 081202587798 

f. Alamat Email  : widiastuti@unj.ac.id 

Identitas Anggota Peneliti 1 : 

a. Nama Lengkap  : Karisdha Pradityana 

b. NIDN   : 

c. Jabatan Fungsional  : 

d. Pogram Studi  : Pendidikan Jasmani 

Identitas Anggota Peneliti 2 : 

a. Nama Lengkap  : Bahtiar Firmansyah 

b. NIDN   : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Pogram Studi  : Pendidikan Olahraga 

Biaya Penelitian   : Rp. 45.000.000 

 

Jakarta, 29 Oktober 2018 

Mengetahui 

Plt. Direktur Pascasarjana UNJ    Peneliti,  

 

 

Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A     Dr. Widiastuti, M.Pd 

NIP. 195906221986032001     NIP.195912011986102001 

Menyetujui, 
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Negeri Jakarta 

 

 

 

 

Dr. Ucu Cahyana, M.Si 

NIP. 196608201994031002 

 

 



 

 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................................  i 

DAFTAR ISI................................................................................................................................  
ii 

RINGKASAN ..............................................................................................................................  
iii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................  1 

A. Latarbelakang Masalah ........................................................................................................  1 

B. Urgensi Penelitian ...............................................................................................................  2 

C. Tujuan Khusus Penelitian ....................................................................................................  3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................................. 4 

A. Pengembangan Kurikulum ................................................................................................  6 

B. Konsep Kurikulum ............................................................................................................   5 

C. Kurikulum pendidikan Jasmani ........................................................................................  6 

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ..............................................................   8 

BAB IV METODE PENELITIAN .............................................................................................. 9 

A. Metode Penelitian.............................................................................................................. 10 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................................................... 10 

C. Sumber Data ...................................................................................................................... 10 

D. Tempat Pengumpulan Data ............................................................................................... 11 

E. Teknik Analisa Data .......................................................................................................... 11 

BAB V HASIL LUARAN ......................................................................................................      13 

A. Visi dan Misi Prodi ........................................................................................................... 14 

B. Tujuan Prodi Pendidikan Olahraga ................................................................................... 14 

C. Penyelenggaraan Perkuliahan ........................................................................................... 15 

D. Keadaan Dosen Prodi S2 Pendidikan Olahraga ................................................................ 16 

E. Pengembangan Komponen-Komponen Kurikulum Program Studi S2 Pendidikan 

Olahraga Pascasarjana UNJ .............................................................................................. 16 

1. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Olahraga pada Komponen 

Tujuan ......................................................................................................................... 16 

2. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Olahraga pada Komponen 

Konten ......................................................................................................................... 21 



 

 

3. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Olahraga pada Komponen 

Metode......................................................................................................................... 23 

4. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Olahraga pada Komponen 

Evaluasi ....................................................................................................................... 25 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................... 26 

A. KESIMPULAN ................................................................................................................. 26 

B. SARAN ............................................................................................................................. 27 

REFERENSI 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 

 

RINGKASAN 

Mengingat perubahan Visi UNJ kompetensi yang bersaing pada tingkat Asia Disrupsi 

yang harus dihadapi oleh lulusan Program Studi Pendidikan Olahraga maka sangat penting 

Program Studi Magister Pendidikan Olahraga merancang kembali Kurikulum Program Studi 

Magister Program Studi Pendidikan Olahraga agar lulusan memiliki dan era Disrupsi.  

Kurikulum Program studi magister Pendidikan olahraga pascasarjana UNJ saat ini 

mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dirasa harus dapat 

mengembangkan kurikulum yang menyesuaikan dengan perkembangan revolusi industry 4.0 

tanpa menghilangkan kekhasan dari program studi Pendidikan olahraga yaitu aktivitas fisik. 

Hal tersebut akan menjadi tantangan bagi pelaksana Pendidikan di lingkup program studi 

Pendidikan jasmani kreatif dalam melakukan pengembangan-pengembangan terkait 

kurikulum. Dengan upaya tersebut, diharapkan orientasi kurikulum Pendidikan jasmani di 

program studi Pendidikan jasmani magsiter pascasarjana UNJ bersifat, filosofis, rasional serta 

visioner dapat tercapai 

Penelitian ini menggunakan mixed methods yaitu kuantitatif data berupa angka-angka 

Dengan mengambil sampel representatif yang mampu mewakili populasi sebenarnya dari 

pelanggan atau pengguna prodi magister Pendidikan jasmani Pascasarjana UNJ. Sedangkan 

data kualitatif, artinya data dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang 

bersifat deskriftif yang berasal dari naskah wawancara, survei, FGD, catatan lapangan, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Sehingga hasilnya akan tergambar realita 

empiric di balik fenomena saat ini secara rinci, mendalam dan tuntas. Oleh karena itu peneliti 

akan mensingkronisasikan antara realita empiric dengan teori yang berlaku menggunakan 

metode deskriptif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu alumi, 

pengguna, mahasiswa dan ahli dalam bidang Pendidikan jasmani serta kurikulum.. 

  



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

D. Latar belakang  

Perubahan dunia saat ini semakin pesat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

tak terbendung. Segala sesuatu seolah tanpa batas dengan hadirnya era digital, hal tersebut di 

pengeruhi oleh perkembangan internet yang begitu masif.  Dengan hadirnya internet Semua 

aktivitas manusia saat ini dapat dengan mudah dilakukan dan dapat di konektivitaskan 

dengan  mesin. Hal tersebut membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap dinamika 

kehidupan Bersmasyarakat. Salah satu isu terkait dengan perubahan zaman yang sedang 

hangat diperbincangkan yaitu terkait revolusi industri 4.0. Dimana pada revolusi industri 4.0   

“internet & supporting technologies serve as backbone to integrate physical objects, human 

actors, intelligent machines, product lines and processes to form a new kind of intelligent, 

networked and agile value chain” (Erol, Schumacher, & Sihn, 2016). Dengan menjadikan 

internet dan teknologi sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan 

mesin sehingga teknologi informasi akan menjadi basis dalam kehidupan manusia.  

Dampak dari revolusi industry tersebut akan muncul ekses yang kurang baik seperti 

pola pikir masyarakat yang rasionalis serta menjadi budak teknologi sehingga Kemajuan 

dianggap lebih penting daripada stabilitas. Oleh karena itu, sebagai langkah preventif perlu 

ada upaya agar menjadi masyarakat Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa 

menghilangkan nilai-nilai humanisme. Salah satu Lembaga yang dapat membetuk sumber 

daya manusia yang berkualitas yaitu melalui perguruan tinggi. Peran Perguruan tinggi 

diharapkan mampu menjadi  garis depan dalam merespon kebutuhan masyarakat di era 

industry 4.0. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan 

tinggi mengatakan ada lima elemen  yang harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan daya saing di era revolusi industry 4.0. Salah satu nya yaitu mempersiapan 

system pembelajaran yang lebih inovatif diperguruan tinggi dengan menyesuaikan kurikulum 

pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam  hal data Information 

technology (IT), Operational technology (OT), Internet of Things (IoT), dan Big Data 

Analitic,mengitegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan 

perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data literacy, 

technological literacy dan human literacy.  



 

 

Dengan tuntutan zaman yang demikian, penyesuaian kurikulum pada program studi di 

sutau Pendidikan tinggi menjadi urgensi. Atas dasar tersebut, sebagai program studi yang 

memilik peminat sangat tinggi di Universitas Negeri Jakarta, program studi magister 

Pendidikan jasmani harus merespon perkembangan zaman tersebut sehingga menciptakan 

lulusan yang kompeten. Program studi Pendidikan jasmani menyadari keberadaan kurikulum 

pada program studi ini cepat atau lambat mengaharuskan adanya perbaikan atau 

pengembangan-pengembangan ke arah yang lebih baik lagi, sehingga mampu menuntun dan 

memberi arah pada peserta didik untuk memecahkan berbagai persoalan multidimensi 

ditengah  perkembangan teknologi disktruktif.  

Kurikulum Program studi magister Pendidikan jasmani pascasarjana UNJ saat ini 

mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dirasa harus dapat 

mengembangkan kurikulum yang menyesuaikan dengan perkembangan revolusi industry 4.0 

tanpa menghilangkan kekhasan dari program studi Pendidikan jasmani yaitu aktivitas fisik. 

Hal tersebut akan menjadi tantangan bagi pelaksana Pendidikan di lingkup program studi 

Pendidikan jasmani kreatif dalam melakukan pengembangan-pengembangan terkait 

kurikulum. Dengan upaya tersebut, diharapkan orientasi kurikulum Pendidikan jasmani di 

program studi Pendidikan jasmani magsiter pascasarjana UNJ bersifat, filosofis, rasional serta 

visioner dapat tercapai.  

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah kurikulum  program 

studi magister Pendidikan jasmani pascasarjana UNJ mampu memenuhi kebutuhan  era 

revolusi industri 4.0 dan bagaimana rancangan kurikulum yang tepat bagi program studi 

magister Pendidikan jasmani pascasarjana UNJ dalam membentuk magister bidang 

Pendidikan jasmani dan olahraga yang dapat mengaplikasikan teori dalam kehidupan di era 

revolusi industry 4.0. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dilakukan secara kontinyu selama tiga tahun, Pada penelitian 

awal ini tujuan utama nya yaitu untuk mendeskripsikan pengembangakan kurikulum pada 

program studi magister Pendidikan jasmani pascasarjana UNJ, diharapkan dengan melakukan 

penelitian tahap pertama peneliti dapat megetahui kerangka kurikulum yang tepat untuk 

diterapkan pada pada tahun 2021, guna mencapai visi Pascasarjana UNJ 2030  Unggul & 

Menjadi Rujukan di Kawasan Asia.  

 

 



 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pengembangan program studi pendidikan olahraga. Secara spesifik, kegunaan dari penelitian 

ini dapat ditinjau dari dua aspek diantaranya adalah:  

1. Manfaat Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi dan pedoman bagi pengembangan kurikulum program studi  Pendidikan 

Olahraga. 

2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan acuan bagi 

pengembang kurikulum program studi pendidikan olahraga dalam upaya mewujudkn 

Pascasarjana UNJ 2030  Unggul & Menjadi Rujukan di Kawasan Asia. 

G. Urgensi Penelitian 

Pengembangan penelitian kurikulum magister Pendidikan jasmani pascarsarjana UNJ ini 

menjadi urgensi, untuk menselaraskan dengan Visi pascarajana UNJ yaitu Pascasarjana UNJ 

2030  Unggul & Menjadi Rujukan di Kawasan Asia. Untuk mencapai cita-cita tersebut 

program studi magister Pendidikan jasmani UNJ langkah awal yang dapat dilakukan yaitu 

mengembangkan kurikulum sehingga terciptanya proses yang terarah dalam mencapai tujuan 

tersebut.  

 

 

  



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum hendaknya berjalan sejalan dengan perkembangan teori dan praktik 

pendidikan, serta bervariasi sesuai dengan tujuan Pendidikan yang dianutnya. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang-Undang Dikti No. 12 Tahun 2013 menyatakan kurikulum 

pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran  untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Jelas terlihat bahwa kurikulum 

merupakan suatu pedoman yang wajib dimiliki oleh suatu Lembaga Pendidikan tinggi. 

Kurikulum hendaknya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga 

output nya menjadi siap pakai. Oleh karena itu pengembangan kurikulum yang sesuai dengan 

perubahan zaman menjadikan perguruan tinggi berlomba untuk memperbaikinya. This is 

because faculty are coming under increasing pressure to design courses that incorporate 

modern educational innovations, in the teaching of core scientific knowledge and skills, 

which will more specifically address the expectations of students, employers, and other 

stakeholders. (Woodin, Carter, Fletcher.2010). Seiring dengan perkembangan yang begitu 

pesat, kurikulum hendaknya menghadirkan kebermaknaa dari suatu proses belajar, artinya 

lulusan Pendidikan tinggi mampu menerapkan teori menjadi praktik. In practice, this 

requires a curriculum that includes training and practice in asking testable and meaningful 

questions, thinking critically about problems, designing and undertaking rigorous research, 

and generally coming to realize what it means to be a scientist. (John, Rogan & Anderson, 

2011). 

Selaras dengan visi pascasarjana UNJ, Prodi Pendidikan jasmani memiliki visi 

Mewujudkan program magister Pendidikan Jasmani sebagai pusat pengembangan dan 

pengkajian pendidikan, ilmu dan teknologi keolahragaan sehingga menjadi “teaching 

institution” dan “research institution” guna memenuhi kebutuhan pembangunan 

keolahragaan bangsa Indonesia agar mampu bersaing secara regional maupun international.  

Sebagai langkah strategis mencapai visi tersebut yaitu dengan mengembangkan 

kurikulum program studi Pendidikan jasmani. Dalam pengembangan kurikulum peneliti 

mengacu pada prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas dan praktis (Sukmadinata, 2002). 

B. Konsep Kurikulum 



 

 

Secara etimologi menurut Wiles dan Bondi istilah kurikulum pertama kali di temukan di 

Skotlandia pada awal tahun 1820. Istilah kurikulum berasal dari curere / to run atau berlari. 

Dan dalam bahasa Yunani disebut dengan Curicula yang memiliki arti : (1) tempat 

perlombaan (2) suatu jarak untuk pedati atau perlombaan (3) perlombaan yang dimulai dari 

star sampai finis (Jhon Wiles ; 1989: 5). Kurikulum hendaknya berjalan sejalan dengan 

perkembangan teori dan praktik pendidikan, serta bervariasi sesuai dengan tujuan Pendidikan 

yang dianutnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dikti No. 12 Tahun 2013 

menyatakan kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran  untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Jelas 

terlihat bahwa kurikulum merupakan suatu pedoman yang wajib dimiliki oleh suatu Lembaga 

Pendidikan tinggi. 

Kurikulum hendaknya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga 

output nya menjadi siap pakai. Oleh karena itu pengembangan kurikulum yang sesuai dengan 

perubahan zaman menjadikan perguruan tinggi berlomba untuk memperbaikinya. This is 

because faculty are coming under increasing pressure to design courses that incorporate 

modern educational innovations, in the teaching of core scientific knowledge and skills, 

which will more specifically address the expectations of students, employers, and other 

stakeholders. (Woodin, Carter, Fletcher.2010). Seiring dengan perkembangan yang begitu 

pesat, kurikulum hendaknya menghadirkan kebermaknaa dari suatu proses belajar, artinya 

lulusan Pendidikan tinggi mampu menerapkan teori menjadi praktik.  “ In practice, this 

requires a curriculum that includes training and practice in asking testable and meaningful 

questions, thinking critically about problems, designing and undertaking rigorous research, 

and generally coming to realize what it means to be a scientist”. (John, Rogan & Anderson, 

2011). 

Selaras dengan visi pascasarjana UNJ, Prodi Pendidikan jasmani memiliki visi 

Mewujudkan program magister Pendidikan Jasmani sebagai pusat pengembangan dan 

pengkajian pendidikan, ilmu dan teknologi keolahragaan sehingga menjadi “teaching 

institution” dan “research institution” guna memenuhi kebutuhan pembangunan 

keolahragaan bangsa Indonesia agar mampu bersaing secara regional maupun international.  

Sebagai langkah strategis mencapai visi tersebut yaitu dengan mengembangkan 

kurikulum program studi Pendidikan jasmani. Dalam pengembangan kurikulum peneliti 

mengacu pada prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas dan praktis (Sukmadinata, 2002). 



 

 

C. Kurikulum Pendidikan Olahraga di Perguruan Tinggi 

Program studi Pendidikan olahraga memiliki tujuan menjadikan lulusan nya menjadi 

Pendidik bidang Pendidikan Olahraga tingkat Sarjana di perguruan tinggi negeri maupun 

swasta, Peneliti yang kompeten dan menghasilkan penelitian dalam bidang Pendidikan 

Jasmani yang inovatif dan teruji serta mendapat pengakuan nasional dan internasional, 

Konsultan yang berkompetensi dalam bidang Pendidikan Jasmani untuk memberikan 

konsultasi pada sekolah-sekolah olahraga atau club-club kebugaran dalam mengembangkan 

sumber daya manusia, Manajer dalam aktifitas keolahragaan baik pada instansi pemerintah 

ataupun intansi swasta. 

Sejauh ini kurikulum  program studi Pendidikan olahraga dalam memenuhi profil 

lulusan nya sudah berjalan baik, akan tetapi untuk  lebih maksimal perlu adanya perbaikan 

system yang sudah ada. Sebagaimana penjelasan dari Zhou (2013)  The evaluation of 

university physical education curriculum is a means that the administrative department uses 

to monitor the teaching quality of university physical education under the contemporary 

education system and also a helpful measure of assuring constant improvement of teaching 

quality of physical education. Evaluasi  kurikulum Pendidikan jasmani merupakan cara yang 

dilakukan oleh suatu Lembaga untuk memantau kualitas pembelajaran.  

Program magister Pendidikan olahraga pascasarjana UNJ pada saat  ini memiliki 

kurikulum berbasis KKNI yang merupakan kerangka penjenjang kualifikasi sumber daya 

manusia  Indonesia yang menyadingkan,menyetarakan dan meninterritaskan sector 

pendidikan dan pelatihan dalam satu skema. Dalam KKNI terdapat Sembilan jenjang, dimana 

setiap jenjang memiliki kualifikasi capaian pembelajaran , program magister menempati 

jenjang ke delapan, dimana lulusan dari program magister di tuntun untuk dapat : 

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya 

inovatif dan teruji. 

2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam 

bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. 

3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. 

(Dokumen KKNI Pendidikan Prodi Penjas). 

Melihat acuan dari kurikulum tersebut, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 

Oleh karena nya peneliti akan menganalisis mengenai 1) Pengembangan kurikulum program 

studi magister Pendidikan jasmani pada komponen tujuan 2) Pengembangan kurikulum 

program studi magister Pendidikan jasmani  pada komponen metode 3) Pengembangan 

kurikulum program studi magister Pendidikan jasmani pada komponen konten dan 4) 



 

 

Pengembangan kurikulum program studi magister pendidikan olahraga  pada komponen 

evaluasi.  



 

 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini (penelitian tahap) adalah untuk mendiskripsikan sebagai 

berikut : 

1. Mendeskripsikan pengembangan komponen-komponen kurikulum Program Studi 

Magister Pendidikan Jasmani di Pascasarjana Universitas Jakarta. 

2. Mendeskripsikan model pengembangan kurikulum Progam Studi Pendidikan Jasmani 

di Pascasarjana Universitas Jakarta. 

B. Manfaat Penelitian 

Penelitian pengembangan kurikulum magister Pendidikan Jasmani direncankan terbagi 

menjadi tiga tahap, adapun tahapan diuraikan sebagai berikut : 

 

Table 1. Penelitian tahun pertama 

Kegiatan 

Penelitian 

Hasil Yang ingin 

Dicapai 

Pendekatan 

yang 

Digunakan 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Analisis Data 

Pengembagan 

kurikulum 

program studi 

magister  

pendidikan 

jasmani 

universitas 

negeri jakarta 

1) Hasil kajian 

pengembanga

n komponen-

komponen 

kurikulum 

Program 

Studi 

Magister 

Pendidikan 

Jasmani di 

Pascasarjana 

Universitas 

Jakarta 

2) HKI 

Kurikulum 

Program 

Studi 

magister  

Penjas  

berbasis 

Penelitian 

Pendekatan 

deskriptif 

eksploratif, 

studi pustaka 

Observasi  

Partisipatif, 

Indepth 

interview 

Analisis 

Kuantitatif dan 

Kualitatif 

 

Tabel 2. Tahapan Penelitian Tahun Kedua 



 

 

Kegiatan 

Penelitian 

Hasil Yang ingin 

Dicapai 

Pendekatan 

yang 

Digunakan 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Analisis 

Data 

Benchmarking 

kurikulum 

Program Studi 

PENJAS pada 

Univertas di 

tingkat Asia 

Mensingkronkan 

hasil penelitian 

tahap pertama 

dengan Hasil 

kajian 

benchmarking 

kurikulum 

Program Studi 

Magister 

Pendidikan 

Olahraga pada 

Univertas di 

tingkat Asia  

Pendekatan 

penelitian 

kualitatif,  

pendekatan 

deskriptif 

eksploratif 

Observasi  

Partisipatif, 

Indepth interview 

Analisis 

Kualitatif  

 

 

Tabel 3. Tahapan Penelitian Tahun Ketiga 

Kegiatan 

Penelitian 

Hasil Yang ingin 

Dicapai 

Pendekatan 

yang Digunakan 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Analisis 

Data 

Implementasi 

kurikulum 

Program studi 

Magister 

PENJAS 

berdasarkan 

hasil penelitian 

tahap dua. 

Tersedia 

Kurikulum 

Program Studi 

Magister 

Pendidikan 

Olahraga guna 

menghasilkan 

lulusan yang 

berkualitas dalam 

rangka mendorong 

visi pascasarjana 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya data dikumpulkan bukan berupa 

angka-angka, melainkan data yang bersifat deskriftif yang berasal dari naskah wawancara, 

survei, FGD, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Sehingga 

hasilnya akan tergambar realita empiric di balik fenomena saat ini secara rinci, mendalam dan 

tuntas. Oleh karena itu peneliti akan mensingkronisasikan antara realita empiric dengan teori 

yang berlaku menggunakan metode deskriptif. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini yaitu alumi, pengguna, mahasiswa dan ahli dalam bidang Pendidikan jasmani 

serta kurikulum. 

B. Tempat dan waktu  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Jasmani Pascasarjana 

Universitas Jakarta. Waktu peneliti Juli – Oktober 2018 

Tabel 4.2 Rencana Jadwal Penelitian 

No Uraian Kegiatan Bulan 

  5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pembuatan Proposal         

2 Persiapan Penelitian         

3 Pelaksanaan Penelitian         

4 Laporan Kemajuan         

5 Seminar Hasil Penelitian         

 

C. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini memiliki dua macam yaitu manusia dan non 

manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci (key informants). 

Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus 

penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, sumber data disebut “responden”, yaitu orang atau 

sejumlah orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diharapkan 

peneliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, posisi nara sumber sangat penting karena ia 

tidak sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Oleh karena itu, ia 



 

 

disebut informan yakni sumber informasi atau sumber data dan pelaku yang juga ikut 

menentukan berhasil tidaknya sebuah peneltian berdasarkan informasi yang diberikan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Secara garis besar, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dibedakan 

dalam dua kategori: teknik yang bersifat interaktif melalui wawancara serta pengamatan dan 

teknik yang bersifat non interaktif dengan dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitian di atas 

yakni kualitatif, maka cara pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu (1) 

wawancara mendalam (indepth interview); (2) observasi; (3) dokumentasi. Instrumen utama 

penelitian ini adalah peneliti dengan dibantu alat bantu seperti pedoman wawancara dan alat-

alat lain yang diperlukan secara insidental. 

E. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui wawancara,observasi dan 

dokumentasi, maka peneliti melakukan analisis melalui pemaknaan atau proses interpretasi 

terhadap data-data yang telah diperolehnya. Analisa yang dimaksud merupakan upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang diteliti dan menyajikan 

sebagai temuan bagi orang lain. Moelong (2015, hlm. 15) mengklasifikasikan tiga model 

analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) metode perbandingan konstan (constant 

comparative method) seperti yang dikemukakan oleh Glaser & Strauss, (2) metode analisis 

data menurut Spradley, dan (3) metode analisis data menurut Miles & Huberman. Diantara 

ketiga metode tersebut, metode yang pertama yang paling banyak digunakan.  

Dalam penenlitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis data menurut Miles 

& Huberman (1984, hlm. 20) yaitu analisis model interaktif. Analisis data  berlangsung 

secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur 

tahapan: pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display) dan kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing & verifying).  



 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Deskripsi Lokasi Penelitian  

Program studi S2 pendidikan olahraga berdiri pada tahun berdasarkan SK  45 Tahun 

1982 merupakan salah satu program studi yang awal terbentuk di pascasarjana Universitas 

Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1982.  

Prodi S2 Pendidikan olahraga UNJ merupakan salah satu prodi yang dikelola pascasarjana 

dan telah terakreditasi A dari BAN-PT. Saat ini Program Studi Pendidikan Jasmani 

memiliki   33  orang dosen, yang terdiri 5 orang Guru Besar dan 28 bergelar Doktor  dari 

bidang studi yang relevan, serta semua dosen yang bergelar Doktor menjadi pembimbing 

dan penguji pada pembuatan Tesis.  

Saat ini mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani berjumlah 387 orang. 

Sebagian besar dari mereka berasal dari guru, pelatih, birokrat, yang berasal dari berbagai 

daerah di Indonesia. Kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa dapat dilihat melalui 

kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.  Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan 

wajib sehingga tidak dapat ditinggalkan.  Selain mengikuti perkuliahan rutin di ruang 

kelas, mahasiswa juga diberi tugas mandiri dan kelompok dalam mendalami suatu mata 

kuliah tertentu.  Sementara itu, mahasiswa juga terlibat aktif dalam kegiatan seminar dan 

diskusi ilmiah lainnya yang diselenggarakan di dalam dan luar kampus serta melakukan 

aktifitas kegiatan keolahragaan baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah 

atau swasta serta kegitan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementrian Pemuda dan 

Olahraga, juga menyelenggarakan even-even pertandingan yang bersifat daerah, nasional 

dan internasional.  

B. Visi dan Misi Program Studi S2 Pendidikan Olahraga 

Sebagai upaya memberikan pedoman, motivasi dan mewujudkan cita-cita yang 

hendak diwujudkan pada waktu tertentu, maka ditetapkan visi dan misi program studi S2 

pendidikan olahraga untuk kurun waktu lima tahun kedepan (2016-2021), Visi dan Misi 

penting dalam upaya menyatukan persepsi, menyamakan pandangan, cita-cita, harapan-

harapan dan impian semua pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan Pendidikan 

Olahraga.  

a) Visi Prodi 



 

 

Mewujudkan program magister Pendidikan Jasmani sebagai pusat pengembangan dan 

pengkajian pendidikan, ilmu dan teknologi keolahragaan sehingga menjadi “teaching 

institution” dan “research institution” guna memenuhi kebutuhan pembangunan 

keolahragaan bangsa Indonesia agar mampu bersaing secara regional maupun 

international. 

b) Misi Prodi 

1. Terbinanya mahasiswa yang cerdas dan menggerakan masyarakat berolahraga. 

2. Terwujudnya mahasiswa cendekia yang bugar dan sehat. 

3. Tercapainya mahasiswa ilmuan yang berbudaya. 

4. Menanamkan Ilmu keolahragaan. 

5. Menyebarluaskan cendekia olahraga keseluruh pelosok tanah air dan segenap 

lapisan masyarakat. 

6. Meningkatkan daya gerak, kebugaran, dan produktivitas masyarakat. 

7. Melestarikan dan meningkatkan olahraga tradisional/rekreasi, olahraga pendidikan 

dan olahraga prestasi. 

8. Meningkatkan kapasitas dan sumberdaya manusia, serta organisasi olahraga 

pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. 

9. Membangun kerjasama dan sinergi yang harmonis dengan lembaga dan instansi 

terkait dalam pembangunan olahraga, baik di daerah, nasional, maupun 

internasional. 

10. Mendidik calon ilmuan memiliki kemampuan analisis kebijakan dan pengambilan 

keputusan. 

 

C. Tujuan Program Studi S2 Pendidikan Olahraga. 

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan melakukan pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin atau transdisiplin melalui bidang evaluasi, pengukuran 

dan penilaian pendidikan 

2. Menguasai pendekatan teori, konsep dan paradigma  yang paling sesuai dengan 

bidang Pendidikan Jasmani. 

3. Mengidentifikasi permasalahan dan IPTEK dalam Olahraga serta  pemikiran  

mutakhir para ahli dalam kawasan  Pendidikan Jasmani.  

4. Menguasai pengetahuan dan keterampilan  dalam kawasan  pendidikan akademik dan 

profesionalisme dalam bidang olahraga untuk menemukan jawaban dan memecahkan 

permasalahan  kompleks, termasuk  yang bersifat  lintas disiplin ilmu. 

5. Mengkomunikasikan pemikiran  dan hasil karya  dalam bidang  Pendidikan Jasmani, 

baik terhadap  teman  sejawat, institusi  maupun  masyarakat luas. 

6. Menghasilkan tenaga ahli di bidang Pendidikan Jasmani yang mampu meningkatkan 

pelayanan profesi pendidikan melalui penelitian dan pengembangan, bidang 

Pendidikan Jasmani, dengan cara penalaran ilmiah. 



 

 

7. Menumbuhkan sifat terbuka serta tanggap terhadap perubahan  dan kemajuan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan  akademik dan profesionalisme 

dalam olahraga. 

 

D. Penyelenggaraan Perkuliahan  

1. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori dan praktikum. 

2. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji teori, konsep dan 

prinsip suatu bidang studi. 

3. Praktikum adalah kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk 

kerja secara nyata di lapangan. 

4. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka,terstruktur, dan mandiri. 

5. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa 

saling berkomunikasi secara langsung, yang berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, 

seminar atau kegiatan akademik lainnya 

6. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, mahasiswa 

melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen yang berupa tugas-tugas 

pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian dan kegiatan lain 

yang sejenis 

7. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk 

memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur yang 

berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan nara sumber atau kegiatan yang 

sejenisnya.  



 

 

E. Keadaan Dosen Program Studi S2 Pendidikan Olahraga 

Program studi S2 Pendidikan Olahraga memiliki 33  orang dosen, yang terdiri 5 orang 

Guru Besar dan 28 bergelar Doktor  dari bidang studi yang relevan. Ketersediaan tenaga 

pengajar yang memadai, baik dari kuantitas maupun kualitasnya merupakan faktor 

penentu dalam eksistensi sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap tahunnya 

program studi S2 pendidikan jasmani berusaha mengupgrade kompetensi para dosen 

untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan bidang keahlian dalam 

kompetensi akademik mahasiswa. Dengan kondisi tenaga pengajar yang memadai 

menjadi modal guna mengembangkan program studi yang dapat bersaing di tingkat Asia.  

F. Pengembangan Komponen-Komponen Kurikulum Program Studi S2 

Pendidikan Olahraga Pascasarjana UNJ 

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang peneliti 

kumpulkan bersumber dari human resources dan human non resources. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam yaitu  teknik dokumentasi, wawancara dan 

observasi. Penggunaan teknik pengumpulan data tersebut berdasarkan kepada kebutuhan 

penelitian.  

Dalam proses pengumpulan data, langkah-langkah yang peneliti lakukan yaiutu 

peneliti menetapkan fokus penelitian, menyusun temuan-temuan sementara, 

menyederhanakan data dan menetapkan informan. Selanjutnya peneliti menganalisi data 

dari mulai pengumpulan data sampai kepada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 

pengumpulan data penelitian ini, peneliti menetapkan informan yang representatif, yaitu 

sebagai subyek penelitian atau sumber data yang bisa memberikan informasi valid. 

Pemilihan informan ini, pertimbangannya adalah sesuai dengan tujuan atau diperolehnya 

data yang diharapkan (purposive). Dengan demikian teknik yang digunakan adalah 

purposive sampling yakni teknik pengambilan atau penentuan sampel sumber data dengan 

cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. 

Dalam penelitian ini, subyek yang ditetapkan adalah yang paling mengetahui dan 

mengerti tentang informasi yang diperlukan, bersifat terbuka dan mau memahami 

kepentingan penelitian. Oleh karena itu, informan dan subyek penelitian yang peneliti 

anggap dapat memenuhi kriteria tersebut adalah sebagai berikut: Prof. Dr. Achmad 

Sofyan Hanif, M.Pd sebagai mantan coordinator program studi pendidikan olahraga 



 

 

periode 2010-2015, Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd selaku dosen senior sekaligus mantan 

direktur pascasarjana UNJ periode 2013-2017 dan dosen-dosen prodi pendidkan olahraga. 

Sedangkan dari mahasiswa, peneliti memilih perwakilan dari setiap angkatan yang 

dianggap mengetahui kondisi prodi pendidikan olahraga. Pada Laporan ini peneliti akan 

memaparkan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Fokus penelitian ini yang 

pertama adalah mendeskripsikan pengembangan komponen-komponen kurikulum 

program studi Pendidikan Olahraga, yang dimulai dengan pengembangan kurikulum dari 

aspek tujuan, bahan atau materi, metode dan aspek evaluasinya. fokus permasalahan yang 

kedua yaitu mengenai model pengembangan kurikulum prodi pendidikan olahraga. Latar 

belakang pengembangan kurikulum yang ada di lingkung pascasarjana UNJ khususnya 

program studi S2 pendidikan olahraga.  

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi dengan memperhatikan tahap 

perkembangan mahasiswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan 

pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan 

jenis pada jenjang magister. Pengembangan kurikulum yang dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan internal dan eksternal yakni kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan masyarakat 

sekitar menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum prodi pendidikan olahraga ini 

berlandaskan faktor-faktor sebagai berikut: 1) Berkembangakanya ilmu pengetahuan dan 

teknlogi. 2) Tuntutan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang untuk mengahdapi 

revolusi industry 4.0. 3) Merealisasikan Visi dan Misi Pascarjana UNJ untuk mampu 

bersaing di tingkat asia. Selain itu, prodi  S2 Pendidikan Olahraga juga memperhatikan 

beberapa prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip tersebut yang 

cukup signifikan diterapkan dalam pengembangan kurikulum, adapun prinsip tersebut 

yaitu prinsip relevansi, fleksibelitas dan kesinambungan (kontinuitas).  

Pertama, prinsip relevansi yaitu kesesuaian antara lulusan prodi pendidikan olahraga 

dengan tuntutan kehidupan yang ada pada masyarakat. Berdasarkan studi dokumentasi, 

diketahui bahwa profil lulusan Program Studi Pendidikan S2 Pendidikan Olahraga 

menunjukkan alumni- alumninya banyak yang berkecimpung dalam dunia baik sebagai 

guru maupun sebagai dosen.  

Kedua, prinsip fleksibelitas (keluwesan); artinya tidak kaku, dan ada semacam ruang 

gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Kebebasan peserta mahasiswa dalam 

memilih program studi-program studi yang disenangi dan diminati. Sedangkan bagi 



 

 

pendidik (dosen) adalah kebebasan untuk mengelola dan mengembangkan program-

program pengajaran sendiri dengan berpedoman pada ketentuan yang digariskan dalam 

kurikulum. Dosen di Prodi S2 Pendidikan Olahraga dalam hal ini adalah dosesn-dosen 

diberi tugas dan wewenang oleh pimpinan untuk mengelola, menerapkan dan 

mengembangkan metode pembelajaran yang akan digunakan oleh mereka sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan mahasiswa. Namun tidak terlepas dari KKNI yang yang telah 

dirumuskan. 

Untuk metode pembelajaran yang akan diterapkan oleh Dosen-dosen pendidikan 

olahraga. Dosen diberikan kewenangan untuk mengelola proses belajar mengajar, mereka 

dapat mencari dan menentukan metode yang relevan baik dengan materi maupun dengan 

kemampuan mahasiswa. Setiap semester dosen harus menyerahkan outline yang 

didalamnya menjelaskan metode-metode apa saja yang telah mereka terapkan. Untuk 

meningkatkan kompetensi para dosen pascasarjana memberikan pelatihan-pelatihan 

tentang metode pembelajaran. 

Ketiga, prinsip kesinambungan (kontinuitas); yaitu adanya saling keterkaitan antara 

tingkat pendidikan, jenis program pendidikan dan bidang studi. Dari hasil studi 

dokumentasi, pada penerapan kurikulum yang baru yakni kurikulum KKNI, materi atau 

mata kuliah-mata kuliah yang ada pada program studi pendidikan olahraga telah 

menunjukkan prinsip kontinuitas. maka peneliti akan menguraikan dan menjelaskan hasil 

penelitian ini mengenai pengembangan komponen-komponen kurikulum pendidikan 

olahraga yaitu yang meliputi komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen 

metode dan komponen evaluasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan fokus penelitian 

yang kedua yaitu model pengembangan kurikulum S2 pendidikan olahraga pascasarjana 

UNJ. 

1. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Olahraga pada 

Komponen Tujuan. 

Program studi S2 pendidikan olahraga memiliki tujuan kurikuler yang telah 

ditentukan yaitu bertujuan menghasilakan guru, dosen, pelatih dan akademisi dalam 

bidang pendidikan khusunya pendidikan olaharaga yang memiliki kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional 

dalam pembelajaran pendidikan pendidikan olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah di sekolah dan universitas. Di samping itu, prodi pendidikan olahraga ini juga 



 

 

bertujuan untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam 

mengahadapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat pengguna. 

Dari hasil studi dokumentasi, dapat diketahui bahwa tujuan program studi magister 

pendidikan olahraga sudah memiliki arah yang jelas dalam upaya Menghasilkan lulusan 

yang mempunyai kemampuan melakukan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin atau 

transdisiplin melalui bidang evaluasi, pengukuran dan penilaian pendidikan. Menguasai 

pendekatan teori, konsep dan paradigma  yang paling sesuai dengan bidang pendidikan 

olahraga, Mengidentifikasi permasalahan dan IPTEK dalam Olahraga serta  pemikiran  

mutakhir para ahli dalam kawasan  pendidikan olahraga. Menguasai pengetahuan dan 

keterampilan  dalam kawasan  pendidikan akademik dan profesionalisme dalam bidang 

olahraga untuk menemukan jawaban dan memecahkan permasalahan  kompleks, 

termasuk  yang bersifat  lintas disiplin ilmu. Mengkomunikasikan pemikiran  dan hasil 

karya  dalam bidang  Pendidikan Jasmani, baik terhadap  teman  sejawat, institusi  

maupun  masyarakat luas. Menghasilkan tenaga ahli di bidang Pendidikan Jasmani yang 

mampu meningkatkan pelayanan profesi pendidikan melalui penelitian dan 

pengembangan, bidang Pendidikan Jasmani, dengan cara penalaran ilmiah. 

Menumbuhkan sifat terbuka serta tanggap terhadap perubahan  dan kemajuan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan  akademik dan profesionalisme dalam 

olahraga. 

Tujuan-tujuan program studi pendidikan olahraga ini ditentukan berdasarkan 

kerjasama dengan alumni-alumni pengguna masyarakat dan stakeholders yang telah 

memberikan masukan-masukan dan saran untuk mengembangkan komponen kurikulum 

program studi pendidikan olahraga pada aspek tujuan. Dari hasil wawancara dengan 

pengguna lulusan dan lulusan menunjukkan bahwa profil lulusan program studi 

pendidikan olahraga memiliki relevansi yang cukup bagus dengan kebutuhan masyarakat 

setempat yang masih membutuhkan pelatih olahraga dan tenaga pendidik dalam 

pendidikan jasmani.  Dengan begitu, tujuan lulusan prodi pendidikan olahraga tersebut 

telah mengikuti salah satu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu prinsip 

relevansi. Dengan kata lain, relevansi adalah kesesuaian, keserasian pendidikan dengan 

tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut 

berguna secara fungsional bagi masyarakat.  



 

 

Pada hasil dokumentasi didapatkan sebagian besar alumni tersebut lebih banyak 

berkecimpung dalam dunia pendidikan dan kepelatihan olahraga. Artinya, sebagian besar 

dari mereka telah berprofesi sebagai tenaga pengajar di berbagai lembaga pendidikan 

yang tersebar di seluruh  Indonesia pada lembaga sekolah negeri maupun lembaga 

swasta. Dengan diketahuinya profesi-profesi lulusan pendidikan olahraga tersebut, maka 

profil lulusan pendidikan olahraga telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan-tujuan 

prodi pendidikan olahraga yang telah ditetapkannya.  

Berdasarkan hasil telaah dokumentasi, menunjukkan bahwa sedikit banyak telah 

terjadi pengembangan atau perubahan yang dilakukan untuk mengembangkan kurikulum 

yang tinjau dari aspek tujuan. Perubahan dan pengembangan tersebut terjadi pada 

perumusan fungsi lulusan atau yang disebut profil lulusan pada KKNI. Indikator adanya 

pengembangan pada profil lulusan ini dilihat dari keterfokusan tujuan- tujuan atau profil 

lulusan Prodi pendidikan olahraga tersebut untuk menghasilkan dan mencetak calon 

tenaga pendidik yang professional kompetitif. Di samping itu, juga penentuan profil 

lulusan tersebut pada kurikulum yang KKNI lebih relevan, mendalam dan akan lebih 

mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat-masyarakat sekitar di zaman 

sekarang ini.  

Namun dalam upaya menjadikan pascasarjana UNJ yang unggul di ASIA perlu ada 

aspek yang harus diperbaiki dan harus mendapat penguatan. diketahui bahwa telah 

dilakukan pengembangan yang signifikan dalam aspek tujuan ini. Tujuan profil lulusan 

tersebut lebih bersifat spesifik, hal itu karena dalam merumuskan kembali tujuan tersebut 

telah dilakukan analisis terhadap kurikulum khususnya pada komponen tujuan 

sebelumnya yang masih bersifat umum dan kompleks. Di samping itu, tujuan ini juga 

lebih komprehensif dari sebelumnya artinya meliputi tujuan yang ingin dicapai di 

lembaga, bukan hanya penyampaian informasi, akan tetapi juga keterampilan berfikir, 

dan hubungan sosial. 

2. Pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Olahraga 

pada Komponen Konten 

Penerapan kurikulum pendidikan olahraga Pascasarjana UNJ telah mengalami 

perubahan. Sebagaimana diketahui saat ini kurikulum yang dipakai sudah merujuk pada 

KKNI. Dengan berlakunya KKNI sebagai  upaya dalam mengembangkan kurikulum 

pendidikan olahraga agar memiliki kesesuaian atau relevansi baik relevansi yang bersifat 



 

 

ke dalam maupun relevan yang ke luar. Artinya relevan yang ke dalam adalah terdapat 

keseuaian antara komponen-komponen pengembangan kurikulum yang telah diterapkan. 

Kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum tersebut mulai dari; a) tujuan 

program studi, b) isi atau materi mata kuliah mahasiswa dalam kegiatan prodi, c) metode 

atau strategi pembelajaran an belajar mengajar dan e) evaluasi. Sedangkan relevansi ke 

luar artinya kurikulum yang diterapkan memiliki kesesuaian dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat lokal, nasional maupun pada tingkat internasional. Berdasarkan 

studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, didapatkan bahwa materi yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa terdapat  perubahan dan pengembangan dari materi-materi 

pada kurikulum sebelumnya. Perubahan atau pengembangan pada aspek isi atau materi 

ini dilakukan untuk menyesuaikan antara tujuan intruksional dengan materi-materi kuliah 

yang harus disajikan sehingga lulusan-lulusan prodi pendidikan olahraga ini sesuai 

dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, didapatkan bahwa materi 

yang harus ditempuh oleh mahasiswa telah mengalami perubahan dan pengembangan 

dari materi-materi pada kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum yang lama, terdiri dari 

tiga komponen mata kuliah yaitu: Mata kuliah umum, Mata Kuliah Pendukung dan mata 

kuliah Program Studi. Sedangkan pada kurikulum yang baru terdapat satu komponen 

yang ditambahkan yaitu mata kuliah pilihan. Dari empat komponen tersebut ada 

beberapa matakuliah didalamnya Matakulian umum terdiri dari Metodologi Penelitian, 

Statistika dan Filsafat Ilmu dengan total 9 SKS. Mata kuliah pendukung terdapat satu 

matakuliah yaitu Orientasi dalam pedagogi, Mata kuliah program studi terdiri dari 

Sejarah, Azas dan Falsafah Sistem Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Fisiologi Gerak, 

Pembelajaran Keterampilan Gerak, Desain dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Jasmani, Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Tes dan Pengukuran dalam 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga dengan total 18 SKS dan terakhir mata kuliah pilihan 

yang terdiri dari strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Media Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani pada komponen ini mahasiswa diharuskan memilih salah satu 

matakuliah yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Pada kompenen tesis 

kurikulum dulu hanya terdapat seminar proposan dan tesis namun kini dikembangkan 

menjadi tiga yaitu kolokium, seminar proposal dan tesis dengan jumlah SKS 10 SKS. 

Total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa magister prodi pendidikan olahraga 

minimal 43 SKS. 



 

 

3. Pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Olahraga 

pada Komponen Metode. 

Metode pembelajaran yang akan diterapkan oleh para dosen Program Studi 

pendidikan olahaga memiliki metode yang menggunakan beberapa alternatif strategi 

pembelajaran bagi mahasiswa. Asumsinya, mahasiswa- tersebut telah mampu berfikir 

kritis, kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, penyampaian materi perkuliahan dengan 

menggunakan metode yang variatif dan tentunya akan melibatkan mahasiswa secara aktif 

dengan tujuan agar mereka mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar serta untuk 

menumbuhkan daya kreativitas yang pada gilirannya mampu membuat inovasi-inovasi. 

Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mengikuti perkuliahan pada mata 

kuliah pada beberapa matakuliah. Pada beberapa matakuliah yang peneliti amati dalam 

proses kegiatan belajar mengajar dilakukan diskusi atau dialog interaktif yang kemudian 

pada 20 menit terakhir Dosen mengklarifikasi persoalan-persoalan dalam diskusi tersebut 

yang masih belum terselesaikan. Namun, dalam proses kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan dengan diskusi tersebut masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya antusias dan interest dari sebagian mahasiswa di kelas, juga 

karena kurangnya penguasaan mahasiswa terhadap materi-materi yang didiskusikannya. 

Dari hasil studi dokumentasi dari beberapa RPS atau silabus para dosen pengampu 

matakuliah di prodi pendidikan olahraga, dapat diketahui bahwa strategi atau metode 

pembelajaran yang diterapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar di antaranya 

menggunakan metode Ceramah, Diskusi, Resitasi/ Portofolio, Penugasan dan sudah 

mulai ada bebrapar yang menggunakan braided learning. Metode-metode tersebut 

digunakan oleh sebagian dosen disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan serta 

berdasarkan kemampuan baik dosen maupun peserta didik. Dengan demikian, dalam 

penerapan metode pembelajaran, pihak Prodi pendidikan olahraga tidak 

menginstruksikan metode tertentu terhadap para dosen, mereka diberi kewenangan untuk 

menentukan dan menerapkan metode yang dianggap relevan dan fleksibel. Dengan 

begitu, dalam pemilihan dan penerapan metode pembelajaran, prodi pendidikan olahraga 

ini juga telah melaksanakan prinsip fleksibelitas yang merupakan salah satu prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum. Fleksibelitas dalam mengembangkan program-

program pengarajan yang dalam hal ini penerapan metode pembelajaran berarti memberi 

kesempatan pada dosen-dosen untuk mengembangkan sendiri. 



 

 

Prinsip fleksibelitas menunjukkan bahwa kurikulum adalah tidak kaku. Tidak kaku 

dalam arti bahwa ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam 

bertindak. Hal ini berarti bahwa di dalam penyelenggaraan proses dan program 

pembelajaran harus diperhatikan kondisi perbedaan yang terdapat dalam diri peserta 

didik. Oleh karena itu, pengajar yang dalam hal ini dosen harus diberi otoritas dalam 

mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan mahasiswa. 

Untuk itu, di prodi pendidikan olahraga  juga telah menerapkan prinsip fleksibelitas ini 

dengan cara memberikan wewenang atau otoritas kepada dosen-dosen dalam 

menggunakan dan mengembangkan metode pembelajaran yang akan diterapkan sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan baik kemampuan dosen tersebut dalam menerapkan 

suatu metode tertentu maupun kemampuan mahasiswa dalam menjalankan metode 

tersebut. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, penerapan metode diskusi disertai dengan 

ceramah yang lebih sering digunakan oleh beberapa dosen. Walaupun ada yang 

menggunakan metode resitasi/ portofolio dan penugasan, tetapi dari beberapa metode 

tersebut, metode diskusi dan ceramah yang seringkali diterapkan oleh dosen-dosen. 

Penerapan metode pembelajaran tersebut masih menunjukkan Penerapan metode 

pembelajaran tersebut masih menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam tataran 

aplikasinya. Kekurangan- kekurangan tersebut disebabkan oleh kurangnya penguasaan 

mahasiswa terhadap materi yang didiskusikan, kurangnya antusiasme dan motivasi untuk 

ikut serta berpartisipasi dalam proses belajar mengajar tersebut. 

4. Pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Olahraga 

pada Komponen Evaluasi. 

Evaluasi proses dan hasil belajar adalah bagian integral darikegiatan proses belajar 

mengajar untuk mengukur dan menilai kemampuan dan kecakapan, sikap dan 

keterampilan mahasiswa dalam menerima, memahami dan menguasai materi yang 

dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. diganti dengan adanya keterlibatan 

stakeholder dan alumni-alumni dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum. 

Sedangkan untuk sistem evaluasi pembelajaran, secara umum dosen-dosen  

mengevaluasi hasil belajar mahasiswa dengan menilai aspek keaktifan, kehadiran dan 

portofolio tugas mahasiswa. Dengan demikian, sistem evaluasi yang dilakukan di prodi  

pendidikan olahraga masih sebatas evaluasi produk atau hasil. Artinya menilai 



 

 

keberhasilan kurikulum hanya dari aspek produk atau hasil yang dicapai oleh mahasiswa. 

Untuk evaluasi konteks dan evaluasi proses masih belum dilakukan secara sistematis dan 

teratur. 

Di samping itu, sistem evaluasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa  

diberlakukan Ujian Komprehensif. Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan 

untuk menguji kemampuan pemahaman dan penguasaan teoretik mahasiswa pada 

matakuliah yang telah dipelajari, Bentuk ujian komprehensif dilaksanakan secara tulisan. 

Tahap evaluasi terhadap mahasiswa setelah ujian komprehensif  yaitu kolokium, 

kolokium mulai diterapkan di pascasarjana UNJ Pada tahun akademik 2018/2019, untuk 

kolokium terdiri daru tim penguji yang dengan ketentuan sebagai berikut: a) memiliki 

kompetensi dalam bidang yang diujikan, b) penguji utama menduduki jabatan minimal 

Lektor Kepala atau Lektor berijazah Doktor. 

  



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1.  Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Olahraga pada Komponen 

Tujuan. 

Pengembangan kurikulum pada komponen tujuan pada program studi pendidikan 

olahraga ini dilakukan pada perumusan profil lulusan prodi ini. Sedangkan untuk tujuan 

program studi pendidikan olahraga tidak ada pengembangan yang signifikan dari tujuan-

tujuan prodi pendidikan olahraga sebelumnya. Adapun profil lulusan program studi 

pendidikan olahraga dilakukan dengan lebih memfokuskan keberhasilan lulusan atau 

outputnya yaitu sebagai calon dosen dan guru di lembaga-lembaga pendidikan baik 

lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Pengembangan kurikulum pada aspek tujuan  

ini dilakukan dengan cara menspesifikkan dan lebih memfokuskan profil lulusan 

program studi pendidikan olahraga sebagai calon dosen dan guru olahraga yang 

profesional dan kompetitif. Dengan demikian, tujuan pendidikan olahraga akan memiliki 

tujuan yang jelas, komprehensif dan sesuia dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. 

2. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Olahraga pada Komponen 

Konten. 

Pengembangan kurikulum program studi Pendidikan Olahraga pada aspek konten 

dilakukan dengan merubah kompetensi yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan 

Olahraga  yaitu dengan membagi menjadi tiga kompetensi. Pembagian kompetensi 

tersebut diantaranya adalah Matakuliah kompetensi umum, Matakuliah kompetensi 

program studi dan Kompetensi Kompetensi Pendukung, Matakuliah kompetensi pilihan. 

Di samping itu, pengembangan kurikulum program studi pendidikan olahraga  pada 

komponen materi ini juga dilakukan dengan menambah mata kuliah-mata kuliah yang 

dianggap urgen untuk disajikan kepada peserta didik.   

3. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Olahraga pada Komponen 

Metode. 

Pengembangan kurikulum pada aspek metode ini dilakukan dengan cara 

menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Tidak ada ketentuan khusus dari pimpinan 

untuk menerapkan metode yang harus digunakan pada proses kegiatan belajar mengajar. 



 

 

Pengembangan kurikulum pada aspek metode ini lebih bersifat fleksibel, artinya tenaga 

pengajar (dosen-dosen) diberi otoritas dan wewenang untuk menentukan dan menerapkan 

sendiri metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan baik kemampuan pengajar maupun peserta didik. Oleh 

karena tenaga pengajar yang lebih mengetahui kondisi dan kemampuan peserta didik, 

maka dengan begitu pengembangan kurikulum pada aspek metode ini diserahkan kepada 

masing-masing pengajar dan diberi otoritas dalam mengembangkan metode pembelajaran 

sendiri sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik. 

4. Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Olahraga pada Komponen 

Evaluasi 

Pengembangan kurikulum pada aspek evaluasi ini dilakukan dengan cara menjadikan 

keberhasilan lulusan program studi Pendidikan Olahraga sebagai dosen dan  guru 

Pendidikan Olahraga sesuai dengan tujuan profil lulusan Pendidikan Olahraga yang 

dijadikan tolok ukur terhadap keberhasilan suatu kurikulum yang telah diterapkannya. 

Dengan demikian, pengembangan kurikulum aspek evaluasi ini dilakukan dengan cara 

menilai dan melihat dari umpan balik alumni-alumni Pendidikan Olahraga terhadap 

masyarakat-masyarakat sekitar. Dengan kata lain, sistem evaluasi yang dilakuakn pada 

prodi Pendidikan Olahraga ini adalah hanya pada sistem evaluasi produk atau hasil. Di 

samping itu, pengembangan kurikulum pada aspek ini juga dilakukan dengan cara 

diterapkannya ujian komprehensif, yang pelaksanaannya dilakukan untuk menguji 

kemampuan pemahaman dan penguasaan teoretik peserta didik, baik dalam bidang 

keolahragaan dan keilmuan sesuai dengan jurusan dan program studinya.   
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Lampiran :  

Pedoman Wawancara 

1. Apa saja alasan-alasan atau latar belakang pengembangan kurikulum pendidikan 

olahraga di pascasarjana UNJ? 

2. Pihak siapa yang memiliki wewenang dalam pengembangan/ perubahan kurikulum 

pascasarjana UNJ? 

3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan kurikulum  

program studi pendidikan olahraga di lingkungan pascasarjana UNJ ini? Apakah 

waktu pengembangan/ penyususan/ perubahan kurikulum telah terjadwal di Prodi 

Pendidikan Olahraga? Bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan olahraga 

pada aspek atau komponen tujuannya? Bagaimana pengembangan kurikulum 

pendidikan olahraga pada komponen materi atau isi? Bagaimana pengembangan 

kurikulum pendidikan olahraga pada komponen metode? Bagaimana pengembangan 

kurikulum pendidikan olahraga pada komponen evaluasi? Bagaimana proses 

pengembangan kurikulum pendidikan olahraga? Pendekatan-pendekatan apakah yang 

digunakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan olahraga? Prinsip-prinsip 

apakah yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan olahraga? Siapa 

saja yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan olahraga? 

4. Terkait dengan evaluasi, bagaimana penyelenggaraan evaluasi yang dilakukan pada 

prodi pendidikan olahraga? Meliputi aspek apa saja dalam proses evaluasi tersebut? 

5. Bagaimana dengan need assesment yang dilakukan pada prodi  pendidikan olahraga? 

Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat proses 

pengembangan kurikulum di pendidikan olahraga? 

6. Bagaimana Bagaimana dengan potensi atau kualitas dosen-dosen prodi pendidikan 

olahraga ? 

7. Bagaimana meningkatkan kualitas baik kualitas dosen maupun kualitas mahasiswa-

mahasiswa prodi pendidikan olahraga? 

  



 

 

1. Bagaimana pelaksanaan kurikulum yang telah berlangsung di Prodi S2 Pendidikan 

Olahraga?  

2. Bagaimana materi-materi/ mata kuliah yang disajikan pada perkuliahan S2 

Pendidikan Olahraga?  

3. Bagaimana metode atau strategi pembelajaran yang diterapkan oleh dosen- S2 

Pendidikan Olahraga? Bagaimana efektivitas kegiatan belajar mengajar di prodi 

S2 Pendidikan Olahraga? 

4.  Apa yang anda ketahui tentang profil-profil lulusan/ alumni prodi S2 Pendidikan 

Olahraga? 

5. Apa saja yang anda ketahui tentang hambatan atau kekurangan-kekurangan dari 

proses pelaksanaan kurikulum? 
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