
Ahstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui krnerja doserr prodi

PJKR yang dilihat dari dua aspek, yaitu: (l) kinerja yang bersifat umum
yang diukur berdasarkan ekuivarensi wakru mengajar penuh (EWMpr dan
(2) kiaeaa khusi:s yang didasarkan penilaia' rnahasisq,a terhadap cara
dosen t'erperan dalarn proses belajar mengajar (pBM). popuiasi peneirrian
ini adaiah dosen FIK trNY yang mengajar di prodr pJKR. peneambiian
sanpel unhrk mengetahui krnerja um,_rm diteepkan 5ss4a kuod Cengan
jumiah 2i orang <iosen. sedangkan 

'ntuk 
rrrngetahui kinerja rJirsus

ditetapkan berdasi.l:al kucta se;,;:d:h !2 cra:g Ccsee. peaganbilaa
...---! ,,^n.L *.'raiipci uiun iii:i.?:a5rsri'l ciiaic.riGn scc3r-e t-di;{:t;;;, sebairyak iilii uiang
unh-rk menil.ai kinei;r i,i crang doser daia:n ppl,{. Lictocasij:-\,ai c-x.g&x
teknik angket digunakan dalam penelitian ini, sedangkan analisis data
dengan menggunakan analisis des}riptif ruantitatif.

Hasil penelitran menunjukkan bahwa secara rrrrnrrn (insrj4 dqss6
prodi PJKR adalah cukup. Kinerja bidang pendidlkan dan p--nga;aran
dikategorik:n baik, tetapi kineqa bidang penelitian ;r'pengaoclian pad.a
masyarakat dikategcrikan kurang. Di sisi lair4 mahasiswa berper&pat
bahwa kinerja dosen pada waktu berperan dalam pBM secara .mum
adalah cukup, bahkan krnerja dosen dalam har ketepatan waltu dalam
perlirliahan adalah baik. l{eskipun demikian, dalam menjelaskan rnateri
dan tujuan perruliaha4 menggunakan mctode mengajir, den <iaiam
mengadakan perbaikan perkuliahan dinilai oleh mahasiswa cukup.

Kata kunci: kine{a, doserl dnn prodi pJKR

Prodi Pendidikan Jasrnani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR)
merupakan bagan dari lembaga pendidikan tinggi keolahragaan tidak
bisa lepas dari tanggung jawab unruk rneningkatkan relevansi dan
berfungsinya pendidikan tinggi dalam pembangunan masyarakat. lni
') $ merupakan hasil penelitian kelonpok dengan judul ..Kinerja Dosen

Prodi PJKR". Pemuaran ini atas izin ketua kelonpok.

KINERJA DOSEN PROGRA}I SI UDI
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI-)

Oleh:
Yustinus Sukarmin

Dosen Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi
FIK UNY
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_ mengandung arti, bahwa prognm studi PJKR hanrs lebib bekerja
keras dan dituntut tanggung jawab unnrk manghasilkan lulusan yang
berkualitas. Lembaga ini mempunyai peran pentlg guna mengantarkan
para mahasiswa menjadi tenaga pendidik dalam bidang pendidikan
jasmani yang berkualifikasi sesuai .{engan tuntutan masyarakat.

untuk menghasilkan lulusan yang diharapkan, yairu tenaga
nendidik yang berh-ralitas drtunt:t konsentrasi tinggi dan usaha kens dad
dosen dan mahasiswa agar terjadi proses belajar mengaju yang
kondusif, efektif, dan efisien. pihak dosen dituntut untuk berusaha
n-f:lrsinr:a! fonrfqno ,-l^l-- 

-a-^+i.,^-: -^r.^^:^.-. -:^+ L^t-:-- n--:uarsir iiiliiiv.i via.r iiiij.iiai5iJ'Wa aaan 6iaa Oeiaidl. U.at-t
pihak niahasiswa diharapkan ada usaha-usaha rnaksimal pul4 seperti
penuh kesungguhan mengikuti kuliah, berlatih olahraga dengan tekun,
mengembangl:a:r diri 'Jengan membaca buku-b'dku yang <iiwajibkal, dan
banyak lagr kegratan penunjang lainnya. Kendatipun demikian, menurut
Arma ab<ioeiian ( i yyu). kenvataan sesungguhnva just-nr ada ke^san

kem'-mduran dalarn hal intensitas belajar di kalangan mala-sjswa
sekarang, khususnya dibandingkan dengan periode Sekolah Tinggi
Olahraga (STO).

Dewa'sa ini brikan suatu raha-sia lagi bahwa mahasiswa daram
pioses belajar mengajar lebih bersifat pasif. Artinya, kultur kelas masih
bersifat searah dosen aktif, sedangkan mahasiswa duduk nvrnis, diam,
atau mencatat. Komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dalam
proses belajar mengajar belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Fenomena ini hampir terjadi .ji seluruh pergunran tinggi, termasuk di
kalangan mahasiswa progratu studi PJKR. FIK uNy. Kondisi dengan
mahasiswa sangat menggantungkan diri pada dosen, menjadikan
kedudukan dan fungsi dosen sangat menentukan dalam prcses belaiar
mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan di perguruan tinggr.

Kemacetan dialog dalam proses pembelajaran antara mahasiswa
dan dosen r^rerupakan masalah klasik yang dihadapi oleh dosen harnpir di
semua perguruan tinggi. Menurut Adnan (1990), persoalan ini harus
dipandang sebagai persoalan yang serius, sebab perubatran perilaku untuk
mencapai fujuan pendidikan banyak bergantung pada proses ini.
Djojonegoro (1995), mengatakan bahwa pendidikan disebut bermr-lr.

ffina



ditinjau dari segi proses, jika proses pembelajaran berlanpung secara

efektil sehingga peserta didik akan mengalami pembelajaran yang

bermakna. Oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan isu sentral di
tingkat perguuan tinggr. fuli persoalannya antara lain ialah bagaimana
memperkuat proses pengalihan informasi sehingga materi per*uliahan
dapat dikuasai oleh mahasiswa. Adnan (1990), mengatakan bahwa
dewosa ini ada kecender-,rngan umum bahwa mahasiswa masih banyak
rnengandalkan rtosennya s eb agai surnber infbqnasi.

Kondisi dengan rnahasiswa sangat menggantunglan diri pada

dosen, menjadikan keCudukan dan fungsi dosen sangat menentukan
l^l^- L^f^:^-^-,'-a'.1, *^-^^-^: +":"^- -^-,1:l:l-o- u{:uciiiiiii ijiUJUJ Puiii- Uarojaaar a{rlurr tltwilvcpcr lu-lucrr pvlrurunar ur

perguruan tinggi. Djoko Santoso (2000), mengatakan bahwa ditinjau dari
pelaksanaan tugas sehari-hari peran dosen sangat penting karena

memiliki. fungsi sebag::i pernimpin, pengajar, sena{., dan pelaksana

akademik. Oleh kareria itu, dosen harus hanjai Calarrr bidangnya dan

bark, seiungga mereka mamDu mencrotakan suasana akademrk yang

kcnCusif. Suasana akademik ad.ala,h suatu keadaan Calam proses

pelaksanaan kegiatan akademik beryalan dengan lancar sehingga
produktivitasnya dapat diukur dengan :ta:rdar mutu yang ditetapkan.
Agar suasana akademik da,,-'at tercipta kegratan di dalam k-ampus liarrrs
ada peiaku yang ruciakukan kegiatan, -vaitu riosen.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dosen di kampus ada

berm"cam-macam yang pada umumnya dikelompokkan ke dalam tiga
aspek yang disebut dengan tridanna perguruan tinggi, yaitu program
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pangabdian kepada
masyarakat. Proses pembelajaran merupakan kegiatan transfer dari
berbagai pengetahuan yang telah direncanakan dalam benhrk kurikulum,
serta program-program lainnya yang hams selalu diperkuat dan
diperkaya oleh dosen.

Menurut Tilaar (2000) ciri dunia kampus adalah sebagai pusat
peng- embangan dan drseminasi ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, setiap
dosen haruslah merupakan seorang peneliti dan menerbitkan hasil
penelitiannya atau pemikirannya di dalam media masa (umal ihniah)
atau buku agar dapat dimanfaatkan oleh dunia ilmu pengetatruan. Djoko
S:ntoso (2000), menegaskan bahwa uk;ran te4adinya a.tti.,'itas,lkjnerja
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ciosen <ialam bidang peneritian adalah dihasilkannya karya-karyailmiah
9ulT majalah-maj?lah. i-lTiah bereputasi nasional, bahk# i't"-*ionar,
dan dalam seminar ihniah bereputasi nasional balrkan intemasional. olehkarena itu, menurut Suyanto dan Hiqram 

-lzootli-^oa* 
prosespembelajaran di perguruan tinggi dosen memiliki peran yang amat

strategis.

Kendatipun demikian, Arma Abdoelrah (1990) beipendapat, bahwadi antara dosen masih ada yang tidak sempat meiuanskan waknr unhrk
membaca dan menambah ilmr.uiva. Dikatakannya lebih lanjur data yzmgdiperoleh dari perpustakaan IKIP yogyakarra (sekarang LrNy)
menunjukkan keci! sekali p.oporsi dosen yang nenbaca di peryustaka:n,
1'akni sekitar dua persen. Artinya- dosen masih beru-'n manipu tampil
sebagai sosok pendidik yang dapat dicontoh, sehingga masuk arrar jika
maha'siswanya juga enggan untnk membaca. {iorja-kken (r9gg),
mengatakan ilmu pengetahuan tidak pemah beku dan tidak panoanj
wakiu. i'i berarti, seiiap orang periu secara lerus menerus meng-
embangkan pengetahuannya dengan membaca.

upaya ,ntuk meningkatkan kinerja dosen procii PKJR teiah
dilakukan di antaranya melalui program Due-Likeyang telah berlangsung
selama tiga tahun. seluruh sivitas akademika .nrrr*h harapan besar
akan ada'ya perubaha'dalarn banyak hai di prorJi piKR, seper-ti: icineq'a
ciosen meningkat, proses pembelajaran membaik, dan ikrim akademik
menjadi kondusif, Semuanya ini pada gilirannya akan bermuara pada
meningkatnya kualitas lulusan dengan indikator: IpK mahasiswa tinggi,
masa studinya pendek, dan cepat memperoleh pekerjaan bagi para
!ulusan.

Penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran tentang kine{a
dosen prodi PJKR setelah memperoleh dukungan dana dari program
DUE-Ltke. Hasil penelitian ini diharapkan dapai memberikan masukan
pada jurusan PoR khususnya prodi Frrn aatam upaya meningkatkan
*dll* dan pembinaan kineta dosen di masa 

'd"p*, 
juga dapat

dijadikan bahan evaluasi diri- dalam upaya meningkatkan kinerj4
terutama dalam proses pembelajaran di prodi PJKR.
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I

IMETODE
Populasi dan Sampel 

i

Populasi penelitian ini adalah dosen FIK yang mengajar di 
i

prodi PJKR. Pengambilan sampel dilakukan dengan menetapkan
kuota yang tujuannya adalah mengambil sampel sebanyak jumlah
tertentu yang dianggap dapat merefleksikan ciri populasi (Saifuddin
Azwar, 2001; Nasution, ),001, Nazir, 1988). Pengambilan sampel
dikelompok*kan berdasarkan rnata kuliah 1,ang ada (MKDK dan
MKK) serfa berdasar pada pengelompokan bidang ilmu/cabang
olahraga. Selengkapnya data sampel tersebut dapat dilihat pada tabel
1l.

Tabel . lilasillkasi Jumlah Penelitian,ffiffi
- "''Sxhmq[, -.-'* ]i*iiniifibE:€iffi-reRrfti*irid

I.
A +l ^dl- A +:^+:1.

L. Ke1":ell

J. JC Ualll Sei-ram

4 Olahraga Permainan Bola Voli d,n Sepakbola 2
5. Bela Diri Pencak Silat
K Sosioloc f)lohro.o Sosiologi Olahrasa 1

1. Psikoloe: Olabrasa Psikoiosi Oblraea
8 Bromekanika Ol4hraga Biomekani OR. dan Kinesiologi

oR.
2

9. Sejarah Olahraga Seiarah Olahrasa I
10. Filsafat Olahraga Filsafat Ilmu I
i1 Kesehatan Olahraga Kesehatan Olahraga

Gizi Olahraga
Masase Olahraga
Faal Olahrasa

I
I
I
1

t2. Ereofisioloei Anatomi t
13. Pcdagogi Olahraga Teknologi Pembelajaran Penjas

Kajian Ku.ilc:l':n
Tes dan Pengukuran Penias

I
I
1

t4. Mata Kuliah Pemurjang
Tugas Akhir

Metodologi Penelitian 1

JumIah 2l
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Sampel tersebut di atas dijadikan bahan anarisis kinerj" dosenyang diuku berdasar pada 
"tuiu"t"*i *rkr--;;ilj-i- il;(E*MP), sedangkan *iut -"ogrt"hui persepsi mut asilwa tentangkinerja dosen yang terkait dengal cara aor"n ur.poun JJam pBM,

nama mata kuliah/dosen pengampu yang menjadi sampel dapatdilihat pada tabel2.

Definisi Operasional Vari abel
Peneiirian ini hanya memiriki safu variabel, yaitu kinerja dosen.Variabel tersebut ai(e^n{sitan r"uugui kine{a dosen dalam kurunrvaktu tiga tahun (1gg.g-20ai) ya'g dTukur u"iaur"rtun awrrr* yurrgterdiri atas lima indikator, yuit*r li; p.ng*rpuan mata kuiiah; (2,ibidang pendidikan dan pengaj**;)(iiudang peneritian; (4) bidangpengabdian kepada masy'arakai; ,Jiar isy o,imnisirasi. Khusus untukmengetahui kine{a.bicang pengajaran dan pen,Si,iika' Jan diceksilang dengan nendanaf *uftuair*u terhad:n lrir..onq ,{^^-- ..^-_. -_t_^:. J __ ----.***t, uvowil tdiE

'-'daii c€ii':in ca;a 'dcscn belperaii dai.,-i' piiM.luga ier<iiri ur* i*iindikatoi 'vaitu: ii) menjeiasica' riiateri tian iu;uan perkuiiahan; (2)mengadakan perbaikan daram materi perkuliahan; (:i u"*rri*idala'n. mengg'anakan metode mengajar; (4) tepat waktu dalarnmengajar; dan (5) memberikan t liruingan secara selektif dalammengajar.

o,.AHRAGAvotuuebffi
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Tabel2. Nama Mata Kuliah

Olahraga Penrainan

Bela Dki

Dia u Dosen

e *^ 1.1..^ t^ulyAvvra

v"n"ut Silui

86

Sosiologi Oiahraga

7. i Psikologi Olabraga Psikologi Olaiuaga

6. I Biomekanika Olaiuaga

3cjarah Olahraga Sejarah Olahraga
L-.-L-+^- rrl^L-^-^
rllowlBur D--A:r;l-^- [/ ^--l^..^+^-r vlluruhql t\lovr4ugKll

Instrumendan Teknik Pengumpulan Data
lnstrumen dan teknik pengumpulan darz, yang digunakan dalam

peneliti- an ini berupa angkei, baik untuk meiigungkap l:jnerja dosen
secara urnum maupun kinerja dcsen menurut perse.osi mahasisrn'a
tentang cara dose.n berperan dalam pBM.

Teknik Analisis Data
Psr.clitian ini menggunakan satu macam teknik analisis data,

yaitu anaiisis desicriptif kuantiratii. Teknik ini <iigunakan untuk
menganalisis data yang berwujud angka-angka (Surakhmad., l9g9).
Di samping itu, analisis ini digunakan untuk memberikan informasi
tentang keadaan suatu kelompok subjek yang dijadikan sampel.

Statistik yang digunakan meliputi mean, median, modus, dan
simpangarr balcu. unhrk mempermudah pengidentifikasian dan
pendeskripsian variabel dengan masing-masing lima indikator
digunakan patokan mean ideal (xi) dan simpangan baku ideal (si)
dengan konversi skala 3 (Sutrisno Hadi, 1991).

OLAHRAGA VOLUME 8, EDISI AGUSTUS 2OO2
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HASIL PENELITTAN

Kinerja dosen daram penelitian ini ditinjau dari dua aspek, yaitu (1)kinerja secara umum; dan (2) kinerja sSal lJrrls* ,** 
"rnait 

dengancara dosen berperan daram pBM yang dier'aluasi or"r, -ir, iswa. untukmengungkap kinerja dosen secara'umum digunakan instrumen yang
dikembangkan dari EwMp. Ada 2r orang dosen (pengampu 2i matakuliah) yang akan diungkap kinerjanya. Kine{a ,!.*i khusus, yaitu
yarig ierkait ticlgarr cara dosen berperan ciaiam privi <iievaiuasi oieh
scbanyak 188 mahasiswa y'ang ditetipkan secara rantioni,untuk meniiai
kinerja 12 orang dosen (pengampu 12 mata kulia-h). Fiasil peneritian
tentang kinerja <iosen secara umum ciisajikan pada ta-nei :r.

Tabei 3 menunj'kkan bahwa rnayoritas kinerja cirsen prodi pJK*.
nada hidang pendidikan dan pengalaran adarah uart 1zo 9/o), begitu pura
pada biriang adminisirasi sebagian besar (4g ozi,) kine{anya adaiah traik.
Meskipun demikian, pada tigu bidang yang lain yaitu peneritian,
nengabriian nsdr n':as.,ta!"akat (PPI.,{). r-{rn t cmerc- ---.:^-^* r^-
p.',J id i i.'r'' tainnyz t in.lu'a,,-;; 

= 

;;'t;-R Jrr rn- #.*d, 1&;' r;;bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat too "1" kinerjanya
Iyfng Kendatipun demikian, secara umum (52 %) kinerja do."n iroiiPJKR adalah cukup, sedangkan sisrmla *uring_*king 2i %
menunjukan kinerja ba:k dan kurang.

Kinerl'a dosen yang terkait dengan cara dosen berperan dalam pBM
dievaluasi oleh mahasiswa sebanyak 1gg orang yang dipilih secara
random untuk menilai 12 mata kuliah yang diajarkan ioiu*pul dosen.
sebagimana disebutkan di atas bahwa instrumen yang digunakan untuk
menilai kinerja ini adalah angket yang terdiri atas limalndikator. Adapun
\in%* dosen yang terkait dengan cara dosen berperan dalam pBM
disajikan dalam tabel 4.
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Tabel3. Kin I)osen PJKR Secara Umum
No.

d*
1 Dasa{asar Penias B K K C K
2. Sosiologi Olahrasa B K K C K
3. 'Filsafat Ilmu C K K C K
4 PendiC;*an Keselamata n B K K C B

i__f_.;__l9lma'1eqtraoisionai i a i n i

i b j Kajian K;ikutun- i- E ---r, -
i 1. i Statistik

'L. I R-ena

ls KiK

I ll ill,""Iesehata T-_if-
i i: i_1".n_d.I::"aniAdaprif . B I K_ i K- C I s ij lt ] r'ltotogtotulFqg.

16.

17.
i8.
19.

n
2L

Atletik B K C
Senam B K v C B
Teori Bernairr r\ t! ( {

l\
iJlomekanika Oiaiurga
Tes & Pengukuran OR
Kinesiolosi

K K K C
D

B
K
K

K:BaI c
B
B

Keterangan:
P&P = Pendidikan dan pengajaran
PNL : Penelitian
PPM : Pengabdian pada Masyarakar

ffl- = Kegiatan pengajaran dan pendidikan Lainnya
ADM : Administrasi
B : baik
C :cukup
K :kurang

. Tabei 4 mengatakan bahwa penilaian mahasiswa terhadap caradosen ialam menjelaskan materi dan tuluan perku'ahan separuh
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mengatakan baik dan separuh lagi mengatakan cukup. cara dosen daiam
mengadakan perbaikan perkuliahan menurut mahasiswa juga cukup (52
%). Begitu pula kinerja dosen daram menggunak* *.tJou mengajat
sebagian besar (67 %) mahasiswa berpenduput .ut up. Hal yang samajuga terjadi pada peran dosen daram memberikan bimbingai yang
selektif kepada mahasiswa pada saat proses pBM mayoritas mahasiswa
nrenilai cukup. Menurut mahasiswa kctepatan <iosen daiam meng_
guna!:an '.'.'a!:tu per!:u!ialian rnaycritas (92 i/") adclah baik. Kenda*.rp:in
dcnrikian. secara umum mahasiswa menilai bahrva cara dosen berperan
dalam PBM adalah cukup.
'l'abel 4 Kuier-ja Dosen Berperan dalam pBlvi Bertlasarkan Evaluasi
Mahasiswa

Kcterangan:
Xi : menjelaskan materi dan tujuan perkuliahan
X2 : mengadakan perbaikan Celem materi perkuliahan
X3 : bervariasi dalam menggunakan metoda mengajar
X4 : tepat waktu dalam mengajar
X5 : membenkan bimbingan secara selektif dalam pBM
B : baik
C :cukup
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I Senam I
B

B (l
B C B C
C B B C

Pencak Silat B B C B R
Sosiologi Olahraea C C IJ C
Psikoiogi Olahr B (. C B C
Kinesiologi Olahraga B B B B C
Seiarah Olahraga C C C C C
Pend Keselamatan C C C B C
Anatorru C C C B C
Kajian Kur. Penias B B B B C



PEMBAHASAN
Hasil analisis sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa

.myoritas kinerl'a dosen pada bidang pendidikan a"n p"nguj".* adarahbaik' Pada dua bidang lain dari iridurn'u perguruan tinggi, yaitupenelitian dan pengabdian pada masyarakat, tini4a dosen p-rKR adarahrendah. Teq'adinya kesenjangan kinerla dosen iersebut harus dirihat
sebagai persoalan serius, sebab dosen sebagai pelaksana akademik dalamaiii ger-rerik yaiig iiias, a,ial-', dapat melaksa.,raka,. tri,Ja,.ra peigiiniar-i
tinggi yang mencakup ketiga aspek tersebut (Djckc Santoso, 2000).Kine{a yang rendah pada bidang penelirian ;" p*;;iC,un puOu
masyarakai dauai dipandang bahwa cio-sen Fi!\-ii k-rirang op"iimai sebagai
peiaksana aliademik.

Hasil analisis yang menun-iukkan bahwa dosen pJKR memounvai
ki'ei'ia va'g baik 'ialai' iririaiig per'iidikan darr pengajar"., o-;i; ;iJ;;i
dengan bijak dan instrospeksi ie dalam, artinya perlu acia O;;;;din apa-kah itu telah benar-benar menggambarr:an hal yang
sesungguhn-va. Santoso -Q. Hamiioy.o eAA\ me-n.":_.I.:an L,a.r\r,".a dalamhal kasus pemberdayaan rembaga pendidikan tirgg; ada selumlahpersyaratan yang haru.s dipenuhi. persyaratan-p"..yu*tun 

1,ang terkait
ftigun bidang pendidikan dan pengajaran di anraranya acatal sebagaiberikut: (i) dosen seraru tepat'dalam menyerahkan nirai hasir ujian
9T!ruAS); (2) doscn mengajar sesuai dengan satuan ul*^ p"ngu;*un(sAP); (3) dosen secara teratur dan serekiiis"t^tu *..u;rt puou uutu,riset, dan realitas daram masyarakat untuk n.'.rprilu* wawasan
mahasiswa; (4) dosen dalam batas-batas umum SAp, memiliki prakarsattntuk mengadakan penyempumaan isi d,Nt scope kunkulum daiambentuk penggantian atau penambahan; (5) clrsen selaiu mengadaka'bimbingan-penyuluhan secara selektif untuk meningkatk; *uru u.tui-mahasiswa; dan (6) i1*!* secara periodik -.ngiduku,, s"mirru, miniyang terkait.den-san pokok bahasan hasil riset t..u"u*, tu;iJ buh, ataupengalaman intektual untuk menambah kepekaan intelektu;I.

Oleh karena itu, pertanyaarnya aOatatr 
"p"krt il;;a yang baiktersebut sudah benar-benar mencerminkan aspek-aspek tersebut. Djoko

*:::"gl!| meyesaskan bahwa surur, rap.an sering terjadi daiam.t"1!i aspek tungsi pengaj aran ini seorah-oiill;i"; ;'"r, iriJn; ur*tun
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-
fungsinya sebagai tenaga pengajar tugasnya
berdasarkan apayang harus dilakukan dosen
dan 25 % tugas yang harus dijalankan.

relah dijalankan. Kenyataan
hanya memenuhi tidak lebih

Penelitian merupakan kegiatan yang besifat harus bagi seorang
dosen. Dengan melakukan penelitian, kenrampuan profesional akan
meningkat (Djoko santoso, 2000). Nilai strategis bidang penelitian dan
kajian ilmiah lainnya <iaiam dimensi iairr juga disampaikan oleh
TralScOot {rlr'larrr l-\iam.q!rrdin 4nc4L 1nO0\ k.,1 ..,^ ..,^l^.,^..- -^-^.t.^+, r,rvvii, ,uU,ir;, i;uiiiv; .,viiiauiiu;: pangKai
clan gelar akademik mungkin terkait dengan krlnrpetcnsi seseorang, tapi
pcrlu diingat bahr:r'a kompetcnsi scscorang bcrtlasarkan gelar akademik
lr1!..11! h:!. L^*^l.^-. 1,rc t.L.,- ...- T ^L:L :^__L n:^_-_t_-JJj,_ 

^._,,1irgrr/4 urrc uvr!4rrsrr rrFa rarrurr JaJd. LsDlli -idijn iji<ll-llaiUdrjiit .alilcOii
(2000), mr,njelasl:an bahwa bila seorang doktor tidak rnenarnLrah
pcngetahuzurnya secara aklif setelah dia mempcroleh gelar doktor. setelah
i.iga tahun dia ticak lagi merniliki kompetensi scbagai dokror. Dcmikian
puia halnya untuk pcnlaudang selar akadcrnik dan jabatan akadcrnik
iainnya.

Ga_.,.ut denqan hal ini jelas. bahrva kineria dosen p.IKR dalam
bidang jenelitian sebagaimana terungkap dan hasii penelitian memang
cukup merisaukan apabila dikaitkan dengan pcmberdayaan dan kemajuan
keilmuan dan lembasa di masa depan. ciri cltrnia kampus adalah sebagai
pusai pcngembangan <ian ciiseminasi iimu pcngetiilruan. oieh sebab itu.
setiap dosen haruslah merupakan seorang peneliti dan menerbitkan hasil
penelitiannya atau pemikirannya di dalam rnedia masa fiurnal ilmiah)
atau buku agar dapat dimanfaatkan oleh dunia ilmu pengetahuan.

Rektor [,fNY pada saat penerimaan lulusan S2/S3 (Jumat, g
November 2001), mengatakan bahwa dari 75 artikel yang dimuat di
media masa trdak satu pun yang berasal dari dosen FIK. Har ini
merupakan realitas lain atas rendahnya kinerja dosen FIK umum,iya dan
dosen PJKR khususnya daiam bidang kajian ilmiah yang bersifat
intelektual. ukuran kine4'a dosen dalam bidang penelitian adalah
dihasilkannya karya-karya ilmiah dalam majalah-majalah ilmiah
bereputasi nasional atau internasional, dan rlalam seminar ilmiah
bereputasi nasional atau internasional.

Uraian di atas kiranya dapat memperkuat hasil penelitian ini, bahwa
dalam bidang penelitian kinerja dosen PJKR adalah rendah. oleh karena
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itu, untuk mem'acu or+1. dalam rangka mengejar ketertinggalan daram
bidang penelitian dan kajian ilmiah l"au uo,u-r,yu, perru dibuat suatu
mekanisme untuk mengukur kompetensi penyandang g.r- ukud".nik danjabatan akademik lainnya. Misarny4 -.nug*i mereka membuat
makalah setiap tahun yang mengacu pacia perrernbangan baru dalamdunia ilmu yang digelutinya atau melalui kuqi ilmiah yang
dipublikasikan.

KTSIMPLTLAN DAN SARAN
Kesimpulan

Ber'jasaitaii iiriaii 'ji aia:. ,jaii daiarl baias-iralr^s 1_rurrcliiiair irri,
maka Capar cirsirnpuikan beberapa hal sebagai berikut:
a' Kineqia dosen prodi pJiiR secara umum dapat dikategonkan cukup.

ierutama kineqa pada bidang pendidikan dan pengajarl. Kendatip-an
demikian, pada dua bidang lain dari tridarma pe.gu** tinggi, yaitu
brdang penelitian dan pensabdietr pada masyarfuat LppM) adalah
kurang.

b. Evaluli mahasiswa terhadap kineq'a dosen yang terkait dengan cara
dosen berperan dalam pBM adalah cukup.-seJara rebih rinci lagi,
penilaian ;nahasisrva menyebutkan hahwa cara dosen berperan daiarn
perbaikan per- kuliahan cukup, begitu pula penggunaan metocie cian
variasi dinilai cukup. separuh mahasiswa menilai bahwa cara dosen
lalam menjelaskan materi dan tujurur perkuriahan adarah baik,
bahkan untuk ketepatan waktu dosen daram perkuiiahan mayoritas
mahasiswa menilai baik.

Saran

. Beberapa saran yang dapat disampaikan berkenaan dengan hasil
penelitian, di antarany4 yaitu:
a- Perlu dilalmkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja. dosen dalam bidang penelifian. Misalnya, p.rru-Jiuuu, suatu

mekanisme untuk *"ng.,kur kompetensi p.;y#;;g"ru, 
"tuo..itdan jabatan akademik rainny4 seperti menugasi d;;;; membuat

makalah setiap tahun dengan tn"ngu"u pada-perkembangan baru
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dalam dunia ilmu yang digelutiny4 atau melarui karyra ilrniah yang
dipublikasikan.

b. Perlu ditingkatkan kerja sama lintas junrsan dan berbagai bidang
keahlian yang dimiliki dosen, hal ini untuk mengoptimalfan kinerjl
loqen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

c. Untuk lebih mendalami secara komprehensif tentang kinerja dosen
dari sudut pandang mahasiswa periu dilaksanakan penelitian- lanjutan
\./.?n{' me!'i^4lr..n n.r-- !inrrLrrn c..hioL qaa2r. lalrih lrrac tirlclz hqn.,orqr r -Gi5 iiiiSflup JULJCi- n!!a G :'u;i; iu;;, a:u*. ^.*. , *
terbatas pada beberapa dosen PJKR.
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