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K E N D A L A MAHASISWA PGSD PENJAS D A L A M B E L A J A R 
G E R A K SENAM 

Oleh: 
Heri Purwanto 

Dosen Jurusan FOR FIK UNY 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa kendala 

mahasiswa D2 PGSD Penjas FPOK IKIP Yogyakarta dalam beiajar 
gerak senam. 

Metode yang digunakan adalah survci, teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan kuisioner. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif menggunakan perscntase. Populasi yang digunakan adalah 
mahasiswa D2 PGSD Penjas FPOK IKIP Yogyakarta angkatan tahun 
1992 dan 1993. Oleh karena semua populasi digunakan sebagai 
sampel, maka teknik pengambilan sampel secara population sampling, 
jumlah seluruh sampel 72 mahasis a. 

Hasil penelitian nienLicuai -.csulitan beiajar senam dari faktor: 
(1) Mahasiswa, sangat lidak r..onyulitkan sebesar 4,7%, tidak 
menyulitkan 17,0%, menyulitkan 25,3%, dan sangat menyulitkan 
11,3%. (2) Dosen, sangat tidak menyulitkan sebesar 4,6%, tidak 
menyulitkan 10,1%, menyulitkan 10,6%, dan sangat menyulitkan 
3,9%. (3) Sarana dan prasaranti, sangat tidak menyulitkan sebesar 
0,9%, tidak menyulitkan 4,2%, menyulitkan 5,0%, dan sangat 
menyulitkan 2,4%. Dari ketiga faktor tersebut secara keseluruhan 
menunjukkan bahwa kesulitan beiajar senam karena faktor mahasiswa 
sebesar 58,3%, faktor dosen sebesar 29,2%, dan faktor sarana serta 
sarana sebesar 12,5%, sedangkan 10% sisanya kemungkinan faktor 
lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

Kata kunci: Kendala, mahasiswa PGSD, beiajar, senam 
'Tulisan ini sudah seijin dari an^^ota peneliti yang lainnya. yaitu: Subagyo dan 

Sudardiyono 
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PENDAHULUAN 
Program PGSD merupakan program pendidikan yang para 

lulusannya disiapkan untuk mengajar pada jenjang pendidikan sekolah 
dasar. Demikian juga program PGSD pendidikan jasmani (penjas) 
adalah program pendidikan yang lulusannya disiapkan untuk mengajar 
penjas di sekolah dasar. Untuk itu, mahasiswa PGSD adalah seseorang 
yang telah lulus pada pendidikan SLTA dan yang sederajat, dan telah 
lulus serta memenuhi kriteria tes yang dipersyaratkan oleh Lembaga 
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penjas. Dalam hal ini LPTK 
yang ditunjuk untuk mempersiapkan salah satunya adalah Fakultas 
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) IKIP Yogyakarta. Hal itu 
sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor: 0851/0/1989, tertanggal 30 Desember 1989, tentang 
pengadaan dan penyetaraan guru sekolah dasar. 

Dalam SK Menteri P dan K tersebut ditetapkan bahwa 
kualifikasi dasar pendidikan guru sekolah dasar perlu ditingkatkan dari 
jenjang tamatan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yaitu sekolah 
pendidikan guru (SPG) dan sekolah guru olahraga (SGO), menjadi 
jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan diploma dua (D2) 
pendidikan guru sekolah dasar (PGSD). Secara nasional pelaksana 
program D2 PGSD teknisnya dilaksanakan pada bekas SPG dan SGO 
yang diintegrasikan ke dalam unit-unit pelaksana program (UPP) di 
bawah naungan lembaga pendidikan tenaga pendidikan, yaitu IKIP 
setempat. Oleh karena itu, FPOK IKIP Yogyakarta mendapatkan 
mandat salah satunya mengelola program D2 PGSD untuk guru bidang 
studi penjas. 

Di depan telah dijelaskan bahwa mahasiswa PGSD adalah 
seseorang yang telah lulus pada pendidikan SLTA dan yang sederajat, 
dan telah lulus serta memenuhi kriteria tes yang dipersyaratkan oleh 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penjas. Artinya, 
semua lulusan SLTA dan yang sederajat dapat mendaftarkan diri 
menjadi mahasiswa D2 PGSD. Dari berbagai jenis pendidikan di 
SLTA tersebut, nampaknya para mahasiswa D2 PGSD memiliki 
karakteristik dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. 
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Kondisi itu sangat berbeda dengan pada waktu masih menjadi SGO, 
para siswanya benar-benar dipersiapkan secara tcori maupun praktek 
untuk menjadi guru penjas di sekolah dasar. Oleh karena itu, j ika 
lulusan SGO mendaftarkan diri ke FPOK tentu tidak terlalu 
mengalami kesulitan dalam hal beiajar keterampilan gerak, khususnya 
senam. Berdasarkan kenyataan tersebut, terbukti bahwa mahasiswa D2 
PGSD yang diterima di FPOK IKIP Yogyakarta banyak mengalami 
kendala khususnya pada mata kuliah gerak senam. Hal itu disebabkan 
oleh keanekaragaman latar belakang asal pendidikan para mahasiswa 
pada jenjang pendidikan sebelumnya. 

Mata kuliah gerak senam merupakan salah satu mata kuliah 
wajib lulus bagi mahasiswa D2 PGSD Penjas FPOK IKIP Yogyakarta. 
Hal itu dikarenakan mata kuliah gerak senam merupakan mata kuliah 
wajib dan sebagai dasar untuk membekali calon guru penjas di SD. 
Untuk itu, agar setelah lulus nanti para calon guru SD tersebut mampu 
mengajar gerak senam dengan aman dan menyenangkan. Pada 
akhirnya tujuan pembelajaran penjas di SD dapat tercapai sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil pembelajaran gerak senam pada mahasiswa 
angkatan tahun ajaran 1991/1992 terbukti masih ada sejumlah 5% 
mahasiswa yang belum lulus mata kuliah gerak senam. Selanjutnya, 
mahasiswa angkatan tahun 1992/1993 meningkat menjadi 7,6% yang 
belum lulus pendidikan gerak senam. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, 
maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: apakah 
kendala yang dialami oleh mahasiswa D2 PGSD Penjas FPOK IKIP 
Yogyakarta dalam beiajar gerak senam? Dari hasil penelitian ini 
diharapkan dapat mengetahui berbagai kendala mahasiswa dalam 
beiajar gerak senam. Selanjutnya, dapat mencarikan solusi yang tepat 
guna membantu kelancaran para mahasiswa dalam mengikuti mata 
kuliah pendidikan gerak senam. 

Beiajar di Perguruan Tinggi, sama halnya dengan beiajar 
dalam arti luas, yang tujuan utamanya adalah terjadinya suatu 
perubahan perilaku yang diperlukan untuk situasi tertentu. Perubahan 
perilaku yang diharapkan antara Iain dicapainya suatu pengetahuan. 
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kemahiran, keterampilan, kepribadian, sikap, dan kebiasaan. Hal itu 
diperkuat oleh Good dan Brophy (1990: 124) bahwa beiajar 
merupakan proses perubahan yang relatif permanen meliputi 
pemahaman, sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan, dan 
keterampilan individu melalui pengalaman. Oleh karena yang 
disajikan dalam mated kuliah gerak senam, maka perubahan yang 
diharapkan antara lain berupa tercapainya pemahaman, sikap, 
pengetahuan, informasi, dan kemampuan (keterampilan) mahasiswa 
terhadap gerak senam. Selain itu, proses pendidikan dikatakan 
berhasil bila terjadinya perubahan perilaku mahasiswa dicapai dalam 
waktu yang telah ditentukan. Perkuliahan gerak senam selama satu 
semester dengan 16 kali tatap muka, diharapkan setelah mahasiswa 
menempuh selama waktu tersebut, pada akhir perkuliahan dievaluasi 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam beiajar. 

Beiajar merupakan istilah yang sudah biasa terdengar dalam 
kehidupan sehari-hari. Menurut Kimble dalam Hergenhahn (1976: 3) 
learning is a relatively permanent change in behavioral potentiality 
that occurs as a result of reinforced practice. Selanjutnya, mrnurut 
Keogh dan Sugden (1985: 6) beiajar merupakan bagian dari 
pengalaman dan sebagai fungsi dari perkembangan. Untuk itu, beiajar 
merupakan proses perubahan pada individu sebagai hasil dari 
pengalaman atau latihan melalui aktivitas yang berulang-ulang (Craig, 
1983: 12). Dengan demikian, pengertian beiajar mengandung tiga 
elemen, yaitu: (1) merupakan perubahan perilaku yang dapat 
mengarah ke perilaku yang lebih baik atau yang lebih buruk, (2) 
perubahan terjadi melalui proses latihan atau pengalaman, (3) hasil 
perubahan bersifat relatif permanen (Sukadiyanto, 2006: 22). Untuk 
memahami kegiatan beiajar, perlu dilakukan analisis untuk 
menemukan persoalan yang ada dalam kegiatan beiajar. Menurut 
model analisis sistem, kegiatan beiajar dapat digambarkan sebagai 
berikut. 

INPUT ^ PROSES => OUTPUT 
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Pendekatan sederhana yang bermula dari output (hasil beiajar), 
yang selanjutnya dari output dicari keterangan mengenai input dan 
proses. Proses beiajar tidak dapat diamati secara langsung, tetapi 
hanya dapat diketahui dari hasilnya. Sebab proses merupakan 
perubahan yang bersifat internal yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat 
diduga dari perilaku/penampilan {performance) (Wuest dan Bucher, 
1995: 214). Untuk itu, perubahan dari beiajar bersifat permanen 
(konstan) dan perubahan itu terjadi setelah individu melakukan 
interaksi dengan lingkungan. 

Hasil beiajar berupa perubahan kemampuan individu yang 
berlangsung selama waktu tertentu dan perubahan yang terjadi bukan 
karena faktor pertumbuhan (Gagne, 1985: 2). Oleh karena itu 
pengalaman dan pengetahuan juga merupakan hasil beiajar. Dalam 
pendidikan gerak senam, hasil beiajar mahasiswa antara lain ditandai 
dengan meningkatnya keterampilan mahasiswa D2 PGSD penjas di 
bidang pendidikan gerak senam. Selain itu, hasil beiajar mahasiswa 
merupakan cerminan dari apa yang disajikan oleh dosen selama proses 
beiajar mengajar mated pendidikan gerak senam. Cara "^.engetahuinya 
melalui tes, pengukuran, dan evaluasi, yang berupa w keterampilan 
yang telah disiapkan oleh dosen senam untuk mcnguku: keterampilan 
mahasiswa. Setelah diadakan tes dan pengukuran sccar.i keterampilan, 
langkah selanjutnya dievaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan 
atau pencapaian mahasiswa. Dengan demikian hasil beiajar yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian nilai akhir 
mahasiswa setelah diadakan tes, pengukuran, dan evaluasi mated 
pendidikan gerak senam. Di mana hasil beiajar mahasiswa dalam 
mated pendidikan gerak senam berupa akumulasi nilai yang diperoleh 
mahasiswa selama pembelajaran, yang dilakukan tes pada ujian 
tengah semester ditambah hasil ujian akhir semester dibagi dua. 

Pada dasarnya hasil beiajar mahasiswa dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang 
lainnya, di antaranya adalah faktor dad dalam did siswa dan dan luar 
siswa (Entang, 1985: 13) atau menurut Syamsu Mappa dkk. (1983: 
25) bahwa yang mempengarui proses beiajar berasal dad faktor 
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internal dan eksternal. Selanjutnya beberapa faktor yang 
mempengaruhi hasil beiajar siswa adalah (1) kemampuan siswa, (2) 
minat, perhatian, dan motivasi beiajar, (3) kebiasaan beiajar, (4) 
pengetahuan awal, (5) karaktedstik siswa, (6) sumber beiajar dan 
sarana beiajar, (7) kudkulum, dan (8) kemampuan guru mengajar 
(Nana Sudjana, 1989: 143). Hal itu diperkuat oleh Siti R.H (1976: 14) 
beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hasil beiajar siswa adalah 
(1) cara penyajian bahan, (2) hubungan guru dengan mudd, (3) 
hubungan sesama murid, (4) penetapan standar hasil beiajar siswa, (5) 
tersedianya peralatan, (6) kudkulum, (7) waktu, (8) keadaan gedung 
sekolah, dan (9) tingkat kedisiplinan. 

Hasil beiajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya 
faktor mahasiswa itu sendiri, dosen, mated, metode, dan sarana 
prasarana pembelajaran. Faktor mahasiswa tergantung dari kondisi 
psikologisnya, antara lain tingkat kecerdasan, bakat, minat, aspirasi, 
keterampilan, dan motivasi dalam beiajar. Diasumsikan tingkat 
kecerdasan mahasiswa D2 PGSD penjas FPOK IKIP Yogyakarta 
minimal telah memenuhi standar, sebab mahasiswa yang ditedma di 
FPOK IKIP telah lulus seleksi tes secara tertulis dan tes keterampilan. 
Namun, faktor lain seperti minat, aspirasi, dan motivasi dalam beiajar 
tergantung dari mahasiswa itu sendiri, sehingga kegagalan mahasiswa 
dalam beiajar dapat dikarenakan faktor minat, aspirasi, dan motivasi. 

Tidak ada dosen yang senang bila mahasiswanya gagal dalam 
beiajar, termasuk pada mata kuliah beiajar gerak senam. Untuk itu, 
ditempuh berbagai upaya pembelajaran oleh dosen agar mahasiswa 
cepat terampil dalam menguasai materi beiajar gerak senam. Faktor 
dosen ikut menentukan keberhasilan mahasiswa, sehingga dosen harus 
menguasai teknik mengajar, mated sajian, dan mampu bednteraksi 
dengan mahasiswa agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. 
Apabila hal itu dipenuhi dosen, dimungkinkan proses pembelajaran 
akan berjalan lancar dan hasil beiajar mahasiswa menjadi lebih baik. 
Selanjutnya, kelengkapan sarana dan prasarana merupakan salah 
faktor utama dalam beiajar gerak senam. Sebab, kondisi matras yang 
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tidak memadai akan mengakibatkan mahasiswa takut melakukan 
gerakan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, beberapa faktor yang 
berpengaruh terhadap hasil beiajar siswa adalah faktor: (1) siswa, (2) 
guru (dosen), dan (3) sarana dan prasarana yang meliputi kurikulum, 
alat peraga, dan gedung sekolah. Sejalan dengan hasil penelitian 
Suharjana (1992: 19) bahwa penyebab keterlambatan penyelesaian 
studi mahasiswa Jurusan PKR FPOK IKIP Yogyakarta dipengaruhi 
oleh faktor mahasiswa 11%, dosen dan tenaga administrasi 15%, 
kurikulum dan peraturan akademik 13,5%, sarana dan prasarana 
12,67%, serta faktor lingkungan beiajar sebesar 6,18%. 

Dengan demikian keberhasilan beiajar mahasiswa antara lain 
dipengaruhi oleh faktor mahasiswa, guru (dosen), dan sarana 
prasarana yang dimiliki guna mendukung kegiatan beiajar mengajar. 
Untuk itu, dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan dipakai untuk 
mengumpulkan data penelitian mengenai kendala mahasiswa D2 
PGSD penjas beiajar gerak senam, terdiri dari faktor (1) siswa, (2) 
guru (dosen), dan (3) sarana dan prasarana. 

Cara Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa 

kesulitan yang muncul dan yang dialami oleh para mahasiswa D2 
PGSD Penjas FPOK IKIP Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah survei dan alat yang dipakai untuk 
mengumpulkan data menggunakan kuisioner. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif, yang dilanjutkan dengan penghitungan berdasarkan 
persentase. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa D2 PGSD 
penjas FPOK IKIP Yogyakarta angkatan tahun 1992 dan 1993, yang 
berjumlah 72 orang mahasiswa. Oleh karena semua populasi 
digunakan sebagai sampel penelitian, maka teknik pengambilan 
sampel bersifat population sampling. 

Variabel dalam penelitian ini adalah kendala mahasiswa D2 
PGSD penjas dalam beiajar gerak senam. Instrumen yang dipakai 
dalam mengumpulkan data terdiri dari faktor: (1) siswa, (2) guru 
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(dosen), dan (3) sarana dan prasarana, yang kisi-kisi instrumennya 
seperti terangkum pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1: Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Variabel Faktor Nomor butir 

Kendala 
mahasiswa 
D2 PGSD penjas 
beiajar senam 

Mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 

Kendala 
mahasiswa 
D2 PGSD penjas 
beiajar senam 

Dosen 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22 

Kendala 
mahasiswa 
D2 PGSD penjas 
beiajar senam Sarana dan 

prasarana 23, 24, 25 

Kuisioner dalam penelitian ini mengacu pada modifikasi dari 
Skala Likert, yaitu memakai altematif empat jawaban. Oleh karena itu, 
setiap pertanyaan dalam instrumen penelitian memiliki altematif 
empat jawaban, yaitu sangat tidak menyulitkan (STM), tidak 
menyulitkan (TM), menyulitkan (M), dan sangat menyulitkan (SM). 
Adapun besarnya nilai jawaban untuk kategori STM = 1, T M = 2, M = 
3, dan SM = 4. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui 
langkah-langkah (1) penghitungan kesahihan butir, (2) keandalan tes, 
(3) normalitas, dan (4) penghitungan secara deskriptif persentase. 

Dalam penghitungan kesahihan butir memakai statistik korelasi 
bagian total, yang selanjutnya dipakai program statistik dari SPSS 
dengan memakai taraf signifikansi 5%. Setelah dilakukan analisis data, 
dari 25 butir pertanyaan yang disusun gugur satu, yaitu butir nomor I 
yang berasal dari faktor mahasiswa. Selanjutnya, berdasarkan 
rangkuman hasil penghitungan kesahihan butir tes diperoleh 24 
pertanyaan yang sahih sebagai instrumen untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini. Untuk itu, ke 24 butir pertanyaan tersebut sebagai 
instrumen yang memiliki kesahihan imtuk mengumpulkan data 
mengenai berbagai kendala mahasiswa D2 PGSD penjas dalam beiajar 
gerak senam. 

Berdasarkan rangkuman hasil penghitungan keandalan butir tes 
yang memakai penghitungan statistik dari Alpha Cronbach, hasilnya 
menujukkan bahwa semua instrumen yang digunakan adalah handal 
(R„ = 0,877 dan p = 0,000). Hal itu mengandung arti bahwa semua 
instrumen yang ada memiliki keandalan bila digunakan untuk 
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mengumpulkan data mengenai berbagai kendala mahasiswa D2 PGSD 
penjas dalam beiajar gerak senam. 

Selanjutnya, berdasarkan rangkuman hasil penghitungan 
normalitas data yang menggunakan uji kai kuadrat hasilnya % = 
10,373, p = 0,511. Hasil tersebut menujukkan bahwa semua data 
jawaban dari sampel berdistribusi normal. Dengan demikian dari hasil 
penghitungan kesahihan, keandalan, dan normalitas, hasilnya 
menunjukkan bahwa instrumen dan data yang diperoleh memenuhi 
syarat untuk diolah. Hal itu mengandung arti bahwa analisis 
parametrik dapat dilakukan guna analisis lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil penghitungan secara statistik yang 
menggunakan tabulasi silang, diperoleh hasil yang menyulitkan (M) 
dan sangat menyulitkan (SM) pada mahasiswa D2 PGSD penjas dalam 
beiajar gerak senam urutannya disebabkan oleh faktor (1) mahasiswa 
sebesar 36,6%, (2) dosen sebesar 14,5%, dan (3) faktor dari sarana 
prasarana sebesar 7,4%. Sebaliknya hasil yang tidak menyulitkan 
(TM) dan yang sangat tidak menyulitkan (STM) pada mahasiswa D2 
PGSD penjas dalam beiajar gerak senam urutannya disebabkan oleh 
faktor (1) mahasiswa sebesar 21,7%, (2) dosen sebesar 14,7%, dan (?) 
faktor dari sarana prasarana sebesar 5,1%. Secara keseluruhan baik 
hasil yang sangat menyulitkan maupun yang sangat tidak menyulilkan 
mahasiswa D2 PGSD penjas dalam beiajar gerak senam urutannya 
disebabkan oleh faktor (1) mahasiswa sebesar 58,3%, (2) dosen 
sebesar 29,2%, dan (3) faktor dari sarana prasarana sebesar 12,5%. 
Selanjutnya, hasil penghitungan untuk setiap faktor selengkapnya 
seperti yang terangkum pada tabel 2 di bawah ini. 
Tabel 2. Rangkuman untuk setiap Faktor 

Faktor-faktor Persentase (%) Faktor-faktor 
STM T M 7, M SM T. Total 

Mahasiswa 4,7 17 21,7 25,3 11,3 36.6 58,3 
Dosen 4,6 10,1 14.7 10,6 3,9 14.5 29,2 
Sarana dan 
prasarana 

0,9 4,2 5.1 5,0 2,4 7,4 12,5 

41.5 58.5 100 
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PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penghitungan yang dirangkum seperti dalam 

tabel 2 di atas, dari faktor mahasiswa sebesar 58,3% yang terbagi 
menjadi 21,7% kategori tidak menyulitkan dan kategori menyulitkan 
sebesar 36,6%. Dengan demikian sebesar 36,6% kendala yang 
menyebabkan mahasiswa D2 PGSD Penjas FPOK IKIP Yogyakarta 
mengalami kesulitan dalam beiajar gerak senam dikarenakan faktor 
mahasiswa itu sendiri. Hal itu dapat terjadi karena yang mendaftar 
menjadi mahasiswa D2 PGSD Penjas FPOK IKIP Yogyakarta latar 
belakang pendidikan sebelumnya heterogen. Artinya, mahasiswa D2 
PGSD Penjas FPOK IKIP Yogyakarta berasal dari SMU, SMK, M A N 
dan yang sederajat. 

Dari latar belakang asal sekolah mahasiswa D2 PGSD Penjas 
FPOK IKIP Yogyakarta yang heterogen menyebabkan bekal 
keterampilan penjas yang didapat pada saat pendidikan sebelumnya 
tentu berbeda-bcda. Meskipun kurikulum penjas yang dipakai adalah 
sama untuk semua sekolah tersebut, tetapi kepemilikan kualitas guru, 
sarana, dan prasarana untuk penjas belum tentu sama. Kondisi seperti 
itu, tentu akan berdampak pada kemampuan dan kualitas para lulusan 
SMTA dalam menguasai materi penjas. Hal itu masih diperparah lagi 
selama siswa di SMTA tidak pernah mendapatkan pelajaran gerak 
senam yang memadai, karena berbagai kendala seperti kurangnya 
sarana dan prasarana, sehingga guru penjas tidak dapat mengajarkan 
senam secara memadai. 

Untuk itu, meskipun faktor mahasiswa merupakan kendala 
terbesar dalam menguasai materi perkuliahan gerak senam, namun 
dibalik itu semua FPOK IKIP Yogyakarta sebagai salah satu lembaga 
pendidikan tinggi penghasil tenaga pendidik di bidang penjas, periu 
melakukan instropeksi. Artinya, perlu dikaji ulang mengenai proses 
penyiapan calon guru penjas di FPOK IKIP Yogyakarta. Jika 
penyiapan calon guru penjas memenuhi standar kualitas, tentu 
dampaknya akan sampai kepada para siswa di sekolah-sekolah seperti 
di SD, SMP, dan SMTA. Dengan demikian dari hasil penelitian ini 
merupakan cara yang bijak untuk melakukan mawas diri pada lembaga 
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FPOK IKIP Yogyakarta khususnya dan lembaga sejenis pada 
umumnya. Oleh karena mahasiswa D2 PGSD penjas di FPOK IKP 
Yogyakarta berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga 
dampak dari penelitian tersebut merupakan tanggung jawab lembaga 
FPOK dan JPOK yang ada di Indonesia. 

Selanjutnya, faktor dosen memberikan andil sebesar 14,5% 
sebagai kendala yang menyulitkan dan menghambat mahasiswa D2 
PGSD penjas FPOK IKIP Yogyakarta dalam beiajar gerak senam. 
Besar kemungkinan faktor dosen menjadi salah satu penghambat, 
karena materi gerak senam diajarkan secara tim yang terdiri dari 
senam lantai, senam irama, dan senam pembentukan. Di mana ketiga 
materi tersebut diajarkan dan dinilai oleh dosen yang berbeda-beda, 
sehingga perbedaan persepsi pada setiap dosen dalam penilaian dapat 
mempengaruhi pencapaian nilai mahasiswa. Selain itu, perbedaan 
karakter setiap dosen bisa jadi yang mengakibatkan perbedaan 
penilaian pada materi gerak senam. Adapun sistem penilaiannya dari. 
ketiga nilai materi senam itu dijadikan satu, selanjutnya dibagi tiga 
yang hasilnya merupakan nilai hasil beiajar senam mahasiswa. 

Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh 
para dosen yang mengajar pendidikan gerak senam di program D2 
PGSD Penjas FPOK IKIP Yogyakarta sebagai sarana instrospeksi dan 
memperbaiki kinerja dalam pembelajarannya. Hal itu dapat ditempuh 
melalui diskusi atau lokakarya antar dosen pengajar gerak senam di 
lingkungan FPOK IKIP Yogyakarta. Melalui kegiatan tersebut, para 
dosen pengajar gerak senam dapat menyamakan persepsi, diskripsi, 
dan silabus mata kuliah gerak senam, lengkap dengan standar 
penilaiannya. 

Faktor sarana dan prasarana memberikan andil sebesar 7,4% 
dalam menghambat mahasiswa D2 PGSD penjas FPOK IKIP 
Yogyakarta dalam beiajar gerak senam. Pada dasarnya sarana dan 
prasarana untuk senam di FPOK IKIP Yogyakarta sangat lengkap, 
sehingga faktor ini hanya menghambat sebesar 7,4%. Hambatan 
sarana dan prasarana sejumlah itu bisa disebabkan oleh belum 
diopdmalkannya sarana dan prasarana yang tersedia oleh dosen untuk 
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mendukung kegiatan beiajar mengajar senam. Hal itu dapat terjadi 
karena fasilitas untuk menyusun peralatan senam di FPOK IKIP 
Yogyakarta masih sangat terbatas dan kekurangan gedung. Akibatnya 
peralatan senam hanya menumpuk di satu gedung yang dimanfaatkan 
untuk kegiatan yang serba guna, seperti untuk kegiatan bolavoli dan 
bulutangkis. Untuk itu, FPOK IKIP Yogyakarta perlu menambah 
gedung khusus untuk mengatur dan menyusun peralatan senam yang 
dimiliki sangat lengkap, sehingga pembelajaran gerak senam dapat 
dilakukan secara optimal. Dengan adanya gedung khusus senam di 
FPOK IKIP Yogyakarta, pada akhirnya akan berpengaruh positif 
terhadap kualitas lulusan mahasiswa. 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan, maka 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, bahwa faktor mahasiswa 
itu sendiri merupakan faktor terbesar yang menyebabkan kendala 
dalam beiajar gerak senam. Namun demikian faktor dosen dan sarana 
serta prasarana juga memberikan andil, meskipun kecil, terhadap 
penguasaan mahasiswa D2 PGSD dalam beiajar gerak senam. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 
sarana instrospeksi bagi lembaga FPOK IKIP Yogyakarta dalam 
penyelenggaraan program D2 PGSD penjas, khususnya dalam 
membekali mahasiswa pada mata kuliah gerak senam. Meskipun 
penelitian ini sudah dirancang dan dilaksanakan secara seksama sesuai 
dengan prosedur penelitian yang benar, namun tidak menutup 
kemungkinan hasil penelitian ini masih banyak kelemahan. 
Kelemahan tersebut di antaranya adalah sampel yang digunakan masih 
terbatas pada mahasiswa D2 PGSD penjas FPOK IKIP Yogyakarta. 
Selain itu, kemungkinan adanya perasaan takut pada mahasiswa, 
sehingga dalam menjawab kuisioner cenderung ke arah dirinya sendiri 
yang menyulitkan dalam beiajar gerak senam. Jika mereka memilih 
dosen sebagai penyebab kendala dalam beiajar gerak senam, mungkin 
ada perasaan takut mereka tidak lulus mata kuliah senam. Meskipun 
kuisioner yang disusun tidak mencantumkan identitas diri mahasiswa. 
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