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ABSTRACT
This study aims to find out student opinion of Physical Education Health 

and Recreation Study Program, Sport Science Faculty,Yogyakarta State 
University (YSU) about Curriculum 2009 of Physical Education Health and 
Recreation Study Program, Sport Science Faculty,YSU.

This study is a descriptive method. The instrument used in this study were 
questionnaire, questionnaire given to students of Physical Education Health and 
Recreation Study Program, Sport Science Faculty,YSU year 2009 amounting to 
32 students. Before completing the questionnaire, students were given the 
socialization of the curriculum in 2009 Physical Education Health and Recreation 
Study Program. The data analysis technique used is quantitative descriptive.

Results showed that students Physical Education Health and Recreation 
Study Program year 2009 was agreed at all to the curriculum Physical Education 
Health and Recreation Study Program in 2009.

Kata kunci: Students Opinion, Curriculum of PEHR 2009

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 

seumur hidup, peranan Pendidikan Jasmani adalah sangat penting, yakni 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka 

pengalaman belajar melalui aktifitas jasmani, bermain dan olahraga yang 

dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan 

untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang 

hayat (Depdiknas, 2003: 5).

Demikian pula dengan pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah, 

sebagai bagian yang integral dari pendidikan yang mempunyai banyak tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai melalui berbagai ragam aktivitas jasmani. Tujuan 

dan manfaat dari pendidikan jasmani yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk 

membantu memerangi tantangan kemanusiaan seperti kemiskinan, konflik, dan 

HIV/AIDS. Selain itu pendidikan jasmani juga sebagai upaya dukungan terhadap 

militerisme, olahraga dan nasionalisme, peningkatan kesehatan, dan sekarang 

sebagai perang melawan obesitas. Akan tetapi klaim manfaat pendidikan 

jasmani belum mampu menolong posisi pendidikan jasmani di era ekonomi 
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global yang menempatkan teknologi, matematika, dan sains sebagai mata 

pelajaran garda depan. Oleh sebab itu, usaha untuk menempatkan pendidikan 

jasmani dalam posisi sentral pada pembicaraan pendidikan dan politik tentu saja 

terletak di pundak para profesional pendidikan jasmani itu sendiri. 

Pada permasalahan ini, peran Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) pendidikan jasmani sangat penting yakni menjembatani 

antara idealitas yang sering dibangun dalam teks kebijakan pendidikan jasmani 

dan realitas praktis pendidikan jasmani di sekolah. Artinya, ide-ide segar tentang 

bagaimana menyiapkan guru pendidikan jasmani yang berkualitas dan 

profesional sangat diperlukan. Peran guru dalam bidang pendidikan sangatlah 

penting sehingga seorang guru haruslah yang berpotensi dan profesional untuk 

menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi.

Salah satu ide tersebut yaitu gagasan tentang bangunan kurikulum yang 

di dalamnya terdapat Pengetahuan Isi Pedagogis. Seorang guru sangatlah 

membutuhkan hal tersebut dalam rangka membantu siswa dalam belajar. Guru 

akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang pendidik dan 

pengajar karena dia dapat mengetahui karakteristik siswa, strategi pengajaran 

yang sesuai, dan tujuan yang akan dicapai. Guru membutuhkan Pengetahuan Isi 

Pedagogis sehingga apa yang telah mereka mengerti tentang karakteristik siswa, 

strategi pembelajaran, tujuan program pendidikan jasmani, aktivitas, sekolah, 

siswa dan komunitas dapat dirangkum dalam suatu paket dalam rangka 

membantu siswa belajar (Griffin, dkk, 1996).

Tentang pemberitahuan bahwa pada tahun 2008 Prodi PJKR telah 

menyusun kurikulum baru yang telah dilaksanakan pada tahun ajaran

2009/2010. Dalam proses pelaksanaanya untuk mencapai kesempurnaan 

sebuah kurikulum semestinya perlu mendapat masukan dari para stakeholder 

(pemangku kepentingan). Stakeholder yang dimaksud dalam hal ini adalah 

pihak-pihak yang terkait dengan kurikulum PJKR yang bertindak sebagai pihak 

yang menerima lulusan Prodi PJKR sesuai dengan bidangnya.

Adapun stakeholder yang dimaksud adalah guru penjas, kepala sekolah, 

orang tua mahasiswa/wali, dinas pendidikan, mahasiswa, lembaga penjaminan 

mutu pendidikan, serta instansi lain yang mungkin terkait dan menyerap alumni 

dari Prodi PJKR. Salah satu stakeholder yang diharapkan bisa memberi 

masukan dalam penyusunan tersebut adalah mahasiswa. Mahasiswa diharapkan 
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bisa memberi masukan terhadap kurikulum yang baru, karena segmen yang 

ingin dituju untuk bisa ditingkatkan kualitasnya adalah mahasiswa itu sendiri. 

Penggalian opini dari mahasiswa ini telah dilakukan oleh Caly Setiawan,dkk pada 

tahun 2008 dalam penelitiannya yang bertujuan untuk memetakan Pengetahuan 

Isi Pedagogis terhadap kurikulum 2002 Prodi PJKR FIK UNY.

Adanya Undang-undang Guru dan Dosen mengakibatkan perlu adanya 

penyesuaian kurikulum dengan UU tersebut. Persyaratan Guru harus lulusan S1 

mengakibatkan perlunya pengembangan kurikulum calon guru pendidikan 

jasmani yang baik. Fleksibilitas kurikulum memang merupakan syarat kurikulum 

yang baik karena dengan permeabilitas itu program studi dapat menyesuaikan 

diri dengan perkembangan kemajuan IPTEK-nya. Pada akhirnya kurikulum yang 

flesksibel dapat menghasilkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan 

perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan 

sekolah yang membutuhkan guru yang profesional di bidangnya.

Dengan melihat latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian 

mengenai opini mahasiswa Prodi PJKR FIK UNY terhadap Kurikulum 2009 Prodi 

PJKR, FIK UNY. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dalam evaluasi atau penyempurnaan Kurikulum 2009 Program Studi Pendidikan 

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas 

Negeri Yogyakarta yang pada akhirnya dapat berguna bagi mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 

Universitas Negeri Yogyakarta.

KAJIAN PUSTAKA

Hakikat Kurikulum

Definisi kurikulum yang berkembang dan dianut oleh ahli pendidikan 

sangatlah beragam dan tidak hanya satu macam dalam pendidikan jasmani, 

beragam pakar mendefinisikan kurikulum. Kurikulum sering dipandang oleh guru 

pendidikan jasmani sebagai seluruh bidang studi yang ditawarkan kepada 

peserta didik atau diidentifikasi sebagai bidang studi. Secara umum ada dua 

aliran yang mendefinisikan kurikulum menjadi dua sudut pandang, yaitu (a) 

kurikulum secara mikro, dan (b) kurikulum secara makro (Suherman, 2004: 5)

a. Kurikulum dipandang secara mikro
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Pandangan ini mewakili mereka yang beranggapan bahwa yang dimaksud 

dengan kurikulum adalah materi suatu mata ajar yang harus disampaikan 

kepada peserta didik. 

b. Kurikulum dipandang secara makro

Kurikulum didefinisikan sebagai seluruh pengalaman yang diatur dalam 

kehidupan persekolahan, mulai dari mata pelajaran di kelas sampai kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Annarino, Cowell, dan Hazelton (1980:4) menggambarkan kurikulum 

sebagai serangkaian pengalaman yang dipandu dan berarti yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan yang spesifik, yaitu instrumen dasar dalam proses 

pendidikan. Kurikulum merupakan media di mana konsep teori dan filosofis 

diterjemahkan menuju rencana atau desain yang efektif yang akan 

mempengaruhi proses pengajaran.

Menurut beberapa ahli kurikulum tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa, kurikulum merupakan seperangkat pedoman yang digunakan sebagai 

dasar untuk mencapai tujuan-tujuan dan perilaku yang diharapkan dalam 

kehidupan persekolahan. Pengembangan segala materi dalam kurikulum dapat 

dilakukan sepanjang tidak melenceng dari asas-asas kurikulum dan karakteristik 

kurikulum yang baik.

Kurikulum merupakan suatu pedoman atau cetak biru pengalaman belajar 

yang memungkinkan siswa dapat mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, 

sedangkan mengajar adalah prosedur yang digunakan oleh guru untuk 

membantu siswa mencapai tujuan program (Suherman, 2004: 5-7).

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian 

dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta 

didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk 

memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi 

yang ada di daerah (http://asn5586.wordpress.com./hakikat-kurikulum/).

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan 

memperhatikan tahap perkembangan siswa yang disesuaikan dengan 

lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi serta kesenian. Dengan demikian sebuah kurikulum menjadi sangat 

penting keberadaannya dalam sebuah organisasi dan sebagainya. Karena akan 

menjadi sebuah cermin pada setiap aktifitas yang dilakukan oleh aktifis-aktifis 

organisasi tersebut.

Dengan adanya kurikulum, maka ada kemungkinan perkembangan 

sebuah organisasi dapat dideteksi perkembangannya. Jadi hal-hal yang tidak 

diinginkanpun juga akan terdeteksi. Bila kedua hal ini sudah dapat dikontrol, 

maka bisa dipastikan kemajuan akan dapat diraih sesuai dengan cita-cita.

Pengembangan Kurikulum

Seperangkat kurikulum yang luwes dan fleksibel harus disiapkan dengan 

baik agar dapat bertahan relatif lebih lama dan sesuai dengan harapan-harapan 

yang tercantum di dalamnya. Kurikulum yang fleksibel akan memberikan lulusan 

kelebihan dan keunggulan sehingga menjadi tenaga-tenaga profesional yang 

siap pakai dan mampu bersaing serta berkompetisi dengan lulusan perguruan 

tinggi lain di dunia kerja. 

Menurut Sukmadinata (2004: 150) salah satu prinsip dalam

pengembangan kurikulum adalah bersifat fleksibel. Bahwa kurikulum hendaknya 

lentur dan fleksibel. Kurikulum mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan 

sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang 

memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Kurikulum harus dapat 

merefleksikan harapan masyarakat yang menginginkan lulusan prodi PJKR 

sebaga sosok guru yang mampu mengajar pendidikan jasmani, dan mampu 

mengelola kegiatan ekstra kurikuler sekolah, tetapi juga mampu mengelola dan 

membina kegiatan olahraga masyarakat. Guru pendidikan jasmani tidak hanya 

mampu mengajar, tetapi juga melatih kegiatan ekstra kurikuler yang ada di 

sekolah. Di masyarakat, terkadang banyak orang menganggap bahwa guru 

pendidikan jasmani adalah sosok yang memiliki  kelebihan pengetahuan dan 

keterampilan yang bermacam-macam tentang olahraga. Guru pendidikan 

jasmani juga sering diberi kepercayaan untuk membina dan mengkoordinir 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan olahraga masyarakat, seperti, 

membina kegiatan bola voli di kampung, membina sepak bola, memimpin 

kegiatan senam bersama, senam aerobik, dll.
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Pada prinsipnya ada dua prosedur (Nasution, 1994: 256) sebagai berikut; 

from the top down dari atas ke bawah yang direncanakan oleh pihak atasan 

untuk kemudian diturunkan kepada lembaga-lembaga bawahan sampai kepada 

staf pengajar, prosedur ini disebut administrative approach, dan yang kedua from 

the bottom up yaitu dimulai dari bawah, artinya gagasan berasal dari tenaga-

tenaga pelaksana kurikulum, seperti staf pengajar, pimpinan lembaga, staf 

administrasi, dan tenaga lainnya.  Bisa juga berasal dari instani-instansi 

pengguna produk kurikulum (lulusan), baik negeri maupun swasta, dalam hal ini 

lulusan program studi PJKR seperti Depdiknas, perusahaan, organisasi 

olahraga, dan lembaga lain. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka 

pengembangan kurikulm prodi PJKR perlu untuk dilakukan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan dunia kerja agar para lulusan dapat bersaing 

secara sehat. 

Kurikulum 2009 Prodi PJKR FIK UNY

Kurikulum prodi PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Yogyakarta (FIK UNY) telah mengalami pengembangan mulai Kurikulum 1992, 

Kurikulum 1994, Kurikulum 1997, Kurikulum 2000, sampai Kurikulum 2002. 

Pengembangan kurikulum tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat 

sehingga perlu adanya kajian terhadap kenyataan tersebut. PJKR adalah salah 

satu program studi yang ada pada Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu 

Keolahragaan.

Lembaga ini memiliki kewenangan mendidik dan menyiapkan para calon 

tenaga pengajar di sekolah yang berprofesi sebagai guru khususnya program 

studi pendidikan jasmani. Hal ini didukung oleh visi FIK-UNY (dalam kurikulum 

2002) yang ingin menjadi lembaga pendidikan tinggi keolahragaan terkemuka 

yang bertugas mengembangkan sumberdaya manusia bermoral Pancasila, yang 

memiliki kemampuan akademik dan atau profesional dalam bidang ilmu Bio-

medika Olahraga, Psiko-sosio Olahraga, Kepelatihan Olahraga, melalui Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, dan selalu berusaha memadukan penguasaan Ilmu 

Kependidikan dan Non Kependidikan bidang keolahragaan, membina, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu keolahragaan kepada masyarakat 

untuk mendukung pembangunan nasional. Kurikulum 2009 merupakan satuan 

pendidikan terbaru dalam dunia pendidikan, terutama di Prodi PJKR FIK UNY. 

Kurikulum ini dipersiapkan mengganti kurikulum 2002 yang pada saat ini masih 
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dipergunakan. Kurikulum 2009 mulai diterapkan pada mahasiswa Prodi PJKR 

FIK UNY angkatan 2009/2010 dan angkatan selanjutnya, sedangkan mahasiswa 

pada angkatan sebelumnya masih menggunakan kurikulum 2002. Kurikulum 

2009 ini memuat berbagai materi ajar baru yang tidak terdapat pada kurikulum 

2002. 

Pergantian kurikulum pada Prodi PJKR FIK UNY ini bertujuan untuk 

menyiapkan dan membekali mahasiswa menjadi calon pengajar atau tenaga 

didik yang jauh lebih matang dan berkompeten. Sebagai gambaran terdapat 

beberapa materi ajar yang lebih memfokuskan ke arah pendidikan jasmani. 

Dengan pergantian kurikulum ini diharapkan ada peningkatan kualitas lulusan 

dan mutu pendidikan dari pada yang menggunakan Kurikulum 2002. Data 

tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Struktur Kurikulum Prodi PJKR

Kriteria Mata Kuliah Jumlah SKS

M.K Universitas 24
M.K Kependidikan 17
M.K Fakultas 45
M.K Jurusan 27
M.K Keprodian 31
Jumlah 144

Sumber: Kurikulum FIK 2009

Karakter Mahasiswa Prodi PJKR FIK UNY

Mahasiswa merupakan salah satu objek pembelajar dalam tingkat 

pendidikan di Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini 

mahasiswa turut berperan penting dalam memajukan kualitas pendidikan 

maupun kualitas Perguruan Tinggi dimana mahasiswa tersebut menuntut ilmu. 

Mahasiswa sudah dipersiapkan untuk diterjunkan di masyarakat ataupun dalam 

suatu lembaga yang bergerak dalam berbagai bidang.

Prodi PJKR FIK UNY yang berada dalam lingkup dunia pendidikan yang 

bergerak dalam dunia olahraga. Dalam Prodi PJKR ini mencetak calon tenaga 

didik yang bergerak pada bidang olahraga yang berkompeten dan mempunyai 

pemikiran yang kreatif terhadap keterbatasan sarana prasarana yang terdapat di 

lembaga pedidikan baik tingkat dasar (SD) maupun tingkat menengah 
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(SMP/SMA). Adapun Visi dan Misi serta kompetensi lulusan Prodi PJKR FIK 

UNY adalah sebagai berikut (Kurikulum PJKR 2009)

a. Visi Prodi PJKR
Terciptanya tenaga pendidikan jasmani dan olahraga yang unggul 

secara moral, fisik, intelektual, mental, dan sosial.
b. Misi Prodi PJKR

1). Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang 
mendukung penguasaan ilmu dan keterampilan dalam bidang 
pendidikan jasmani dan olahraga.

2). Menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan jasmani 
dan olahraga yang mendukung pengembangan bidang pendidikan 
jasmani dan olahraga.

3). Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang 
mendukung pengembangan dan sosialisasi bidang pendidikan 
jasmani dan olahraga.

4). Mengembangkan IPTEK dalam pendidikan dan pengajaran.
5). Menumbuhkan suasana akademis yang kondusif dalam berbagai 

kegiatan yang bersifat akademis.
6). Mengembangkan serta menjaga nilai, etika dan moral akademis.
7). Meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan melalui 

berbagai kegiatan sosial dan kerjasama dengan pihak lain.
8). Mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui berbagai 

kegiatan penalaran, minat dan bakat dan kesejahteraan.
c. Kompetensi Lulusan Prodi PJKR

Para lulusan prodi PJKR diharapkan memiliki:
1). Kemampuan akademis atau profesional sesuai dengan 

perkembangan keilmuan dalam bidang pendidikan jasmani dan 
olahraga. 

2). Kemampuan pedagogis dalam melakukan pembelajaran dengan 
memadukan penguasaan bidang ilmu keguruan, ilmu olahraga, 
dan ilmu pendidikan.

3). Kepribadian dan kemampuan sosial yang baik dalam 
melaksanakan fungsi pendidikan dan pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah survei, penelitian ini yang ingin 

menggambarkan pandangan-pandangan mahasiswa terhadap kelayakan 

kurikulum prodi PJKR 2009 melalui teknik angket yang disebarkan kepada 

mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi, Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu penelitian ini adalah pada 

bulan Juni-Oktober tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner. Kuesioner

tersebut terlebih dahulu disusun oleh peneliti disertai masukan dari tim 
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pengembang kurikulum Prodi PJKR 2009. Kuesioner yang dibuat bersifat 

tertutup, karena responden dihadapkan para pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

tersedia alternatif jawabannya (ya/tidak).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data yang berwujud 

angka-angka menjadi frekuensi dan persentase. 

HASIL PENELITIAN

Berikut adalah hasil survei dengan menggunakan angket terhadap 32 

mahasiswa PJKR angkatan 2009 yang telah mendapatkan sosialisasi tentang 

kurikulum PJKR 2009.

Tabel.2. Opini mahasiswa PJKR angkatan 2009 terhadap kurikulum PJKR 2009

Interval skor Frekuensi (%) Kriteria
> 49 23 71,87 Sangat setuju

46-49 6 18,75 Setuju
42-45 1 3,13 Tidak setuju
< 42 2 6,25 Sangat tidak setuju

Jumlah 32 100

Dari data tersebut di atas, persentase kriteria opini dari mahasiswa PJKR 

dapat dilihat lebih jelas dalam gambar 1 berikut ini:
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      Gambar 1. Opini Mahasiswa PJKR angkatan 2009 Terhadap Kuikulum 

PJKR tahun 2009
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Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa para mahasiswa PJKR 

FIK tahun angkatan 2009 sangat setuju sekali  terhadap kurikulum Priodi PJKR 

tahun 2009. hal ini akan berdampak positif, terutama pada diri mahasiswa, 

karena para mahasiswa sudah mempunyai pola pikir yang relatif sejalan dengan 

tujuan serta visi dan misi kurikulum ini, sehingga mereka benar tahu apa yang 

mesti dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan yang hendak dicapai yaitu 

untuk menjadi seorang guru penjas yang profesional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa Prodi PJKR 

FIK UNY tahun angkatan 2009 sangat setuju sekali dengan kurikulum tahun 

2009 Prodi PJKR FIK UNY.
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