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Abstract
JORPRES terbit secara berkala 2x dalam 1 tahunnya. Penulis yang hendak
memasukkkan tulisan karya ilmiah pada JORPRES dapat berasal dari civitas akademika di
luar jurusan PKL maupun di luar FIK UNY dengan catatan dapat menyesuaikan dengan
ketentuan – ketentuan yang telah berlaku dan tertuang dalam JORPRES. Ruang lingkup
pokok bahasan JORPRES sendiri cenderung ke arah pembahasan olahraga prestasi atau
kepelatihan olahraga. Namun dalam perkembangan berjalannya penerbitan JORPRES pada
setiap edisinya dari awal terbentuk dan terbitnya sampai saat ini, belum pernah diadakan
studi pelacakan mengenai karya – karya ilmiah yang masuk ke JORPRES itu sendiri.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud meneliti dan menemukan informasi sebanyakbanyaknya dari suatu fenomena tertentu secara kualitatif. Variabel dalam penelitian ini
adalah variable tunggal yaitu refleksi analisis jurnal olahraga prestasi (JORPRES). Metode
yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survei dengan observasi. Pada penelitian ini,
peneliti memilih teknik analisis data komponensial.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Jurnal Ilmiah adalah sarana komunikasi antara ilmu dan masyarakat (orang awam). Di
setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik lingkup perguruan tinggi nasional
maupun internasional, sudah merupakan bukan sesuatu hal yang asing lagi jikalau setiap
perguruan tinggi harus membuat langkah – langkah kemampuan akademis civitas akademika
(khususnya) para pengajar (dosen) di sebuah perguruan tinggi tersebut. Sesuai dengan kaidah
tri dharma perguruan tinggi seperti; mengajar, pengembangan kemampuan ilmiah (meneliti,
membuat karya ilmiah, dan lain sebagainya), dan pengabdian kepada masyarakat.
Karya ilmiah, yang merupakan salah satu bentuk pengabdian tenaga pengajar di
perguruan tinggi (dosen) merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan

akademik. Wujud dari karya ilmiah itu sendiri pula dapat dituangkan di dalam sebuah jurnal
ilmiah, baik yang berupa seputar kajian teoritik seputar bidang kajian ilmu tertentu, maupun
karya ilmiah yang berupa hasil penelitian. Jurnal ilmiah sendiri mempunyai fokus utama
pembahasan sesuai dengan bidang kelembagaan yang mengeluarkan dan juga penerbitan
secara berkala jurnal karya ilmiah itu sendiri tergantung dari kebijakan sebuah lembaga itu
sendiri pula.
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri
yang ada di Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki 6 fakultas yaitu; Fakultas
Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas
Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Fakultas Teknik (FT)
dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK). Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) memiliki 3
jurusan dan 4 program studi yaitu; (1) Jurusan Pendidikan Olahraga (POR) dengan 2
program studi yaitu prodi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi (PJKR) dan pendidikan
guru SD (PGSD), (2) Jurusan pendidikan kesehatan dan rekreasi (PKR) dengan program
studi ilmu keolahragaan (IKORA), (3) Jurusan pendidikan kepelatihan (PKL) dengan
program studi pendidikan kepelatihan olahraga (PKO).
Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan sudah terdapat satu wadah untuk menuangkan
ide, gagasan, pikiran, maupun karya hasil penelitian para dosen di lingkungan FIK UNY
maupun civitas akademika yang dari luar FIK UNY, yaitu Jurnal MAJORA (Majalah Ilmiah
Olahraga) yang terbit secara berkala. Pada setiap jurusan di lingkungan FIK UNY juga sudah
terdapat jurnal ilmiah seperti; JPJI (jurnal pendidikan jasmani indonesia) yaitu jurnal ilmiah
berkala yang diterbitkan oleh jurusan POR (pendidikan olahraga), MEDIKORA yaitu jurnal

ilmiah berkala yang diterbitkan oleh jurusan PKR (pendidikan kesehatan dan rekreasi), serta
JORPRES (jurnal olahraga prestasi).
JORPRES terbit secara berkala 2x dalam 1 tahunnya. Penulis yang hendak
memasukkkan tulisan karya ilmiah pada JORPRES dapat berasal dari civitas akademika di
luar jurusan PKL maupun di luar FIK UNY dengan catatan dapat menyesuaikan dengan
ketentuan – ketentuan yang telah berlaku dan tertuang dalam JORPRES. Ruang lingkup
pokok bahasan JORPRES sendiri cenderung ke arah pembahasan olahraga prestasi atau
kepelatihan olahraga. Namun dalam perkembangan berjalannya penerbitan JORPRES pada
setiap edisinya dari awal terbentuk dan terbitnya sampai saat ini, belum pernah diadakan
studi pelacakan mengenai karya – karya ilmiah yang masuk ke JORPRES itu sendiri.
Dikarenakan belum pernah ada studi seputar itu, maka disini tim peneliti mencoba
mengungkap permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian ”Refleksi Analisis
Penerbitan Jurnal Olahraga Prestasi (JORPRES) Jurusan Pendidikan Kepelatihan Fakultas
Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta”.
B. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui perubahan bentuk lay out (tampilan) JORPRES dari waktu ke waktu..
2. Mengetahui model (gaya) tulisan para nara sumber dalam JORPRES yang sering di
gunakan.
3. Mengetahui rata – rata isi tulisan dari nara sumber dalam JORPRES mengupas seputar
pembahasan ilmiah tertentu.

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori
1. Hakikat Refleksi
Refleksi menurut tim prima pena (2006 : 403) bahwa refleksi adalah renungan
atau pemikiran atau pertimbangan; jenis kata kerja yang ditujukan kepada diri sendiri.
Dalam pengertian lain refleksi adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu
tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi (Sunny, 2009 : 1).
Lewat refleksi kita akan berusaha (1) memahami proses, masalah, persoalan, dan
kendala yang nyata dalam tindakan strategik, dengan mempertimbangkan ragam
perspektif yang mungkin ada dalam situasi tertentu, dan (2) memahami persoalan dan
keadaan

di

mana

kegiatan

tersebut

dilaksanakan.

2. Hakikat Analisis
Analisis / analisa adalah uraian, kupasan, pengkajian terhadap suatu peristiwa,
penguraian dan penelaahan secara menyeluruh dan mendalam (Tim Prima Pena, 2006 : 30).
Hal lain juga diungkapkan oleh Zaenal Fikri (2007 :1) bahwa Analisis adalah proses
mengurai konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana, sedemikian rupa sehingga
struktur logisnya menjadi jelas.
Sofa (2008 : 1) menjelaskan dengan gamblang mengenai analisis yaitu, Analisis
merupakan proses mengurai sesuatu hal menjadi berbagai unsur yang terpisah untuk
memahami sifat, hubungan, dan peranan masing-masing unsur. Analisis secara umum sering
juga disebut dengan pembagian. Dalam logika, analisis atau pembagian berarti pemecah-

belahan atau penguraian secara jelas berbeda ke bagian-bagian dari suatu keseluruhan.
Bagian dan keseluruhan selalu berhubungan. Suatu keseluruhan adalah terdiri atas bagianbagian. Oleh karena itu, dapat diuraikan.
Abd. Rohim (2008 : 1) juga mengutarakan pendapatnya mengenai analisis yang
diutarakan kepada 2 klasifikasi tujuan (baik teoritik maupun praktik) yaitu, analisis dapat
didefinisikan :
1. Memisahkan atau menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian – bagiannya untuk
mendapatkan sifat, proporsi, fungsi, relasi, dan sebagainya dari bagian – bagian tersebut.
2. Praktik mempelajari ranah persoalan untuk mendapatkan spesifikasi dari kelakuan
eksternal yang dapat diamati; pernyataan kebutuhan yang lengkap, konsisten dan layak;
lingkup karakteristik fungsional dan operasional yang terkuantifikasi (misalnya
keandalan, ketersediaan, kinerja).
Sesuai dengan banyak teori penunjang tersebut, peneliti membuat rumusan
mengenai analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana kita dapat menganalisa
(menguraikan) setiap perubahan – perubahan pada tampilan lay out JORPRES, trend
seputar karya ilmiah yang telah diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir, gaya penulisan
yang banyak dipakai oleh penulis.
3. Hakikat JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi)
Jurnal olahraga prestasi (JORPRES) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan
oleh jurusan pendidikan kepelatihan (PKL) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dimana selaku dewan Pembina JORPRES adalah
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta dengan penanggung

jawab JORPRES adalah Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Fakultas Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
Alamat penyunting dan tata usaha dari JORPRES adalah di Jurusan Pendidikan
Kepelatihan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Kolombo
No.1 Yogyakarta. 55281. Naskah jurnal yang hendak diterbitkan pada JORPRES bias
juga dikirmkan melalui e-mail bagi yang di luar FIK UNY dengan alamat :
jorpres_pkouny@yahoo.com.

METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif
yaitu penelitian yang bermaksud meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya
dari suatu fenomena tertentu secara kualitatif. Metode deskriptif itu sendiri adalah suatu
metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu
system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat
(Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002 : 33).
Metode kualitatif itu sendiri adalah metode yang dilakukan pada kondisi obyek yang
alami, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif
dan penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sedarmayanti &
Syarifudin Hidayat, 2002 : 33).
Jika dikaitkan dengan substansinya, peneliti ingin menganalisa (menguraikan) setiap
perubahan – perubahan pada tampilan lay out JORPRES, trend seputar karya ilmiah yang
telah diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir, gaya penulisan yang banyak dipakai oleh
penulis.
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah variable tunggal yaitu refleksi analisis jurnal
olahraga prestasi (JORPRES). Dalam pengartiannya, refleksi analisis JORPRES tersbut
adalah; menilai kembali, meninjau ulang bagaimana hasil penerbitan JORPRES dalam
beberapa waktu kurun waktu yang lalu dari beberapa sudut pandang yang akan dinilai.

C. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh JORPRES dari edisi yang
telah diterbitkan kurun waktu tiga tahun terakhir.
D. Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data
1. Instrumen Penelitian
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survei dengan observasi.
Adapun instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu
sendiri atau yang disebut dengan human instrumen, dimana sesuai yang dikemukakan
oleh Sugiyono (2008 : 222) yaitu dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument
atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri yang berfungsi menetapkan focus
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas
temuannya.

2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi.
Observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data primer dan cara pengumpulan
data dengan metode observasi

sesuai menurut Ronny Kountur (2007 : 184) dapat

dilakukan dengan cara mengamati obyek yang merupakan sumber utama data.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat

mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2008 :
244). Analisis data dalam penelitian secara kualitatif ini menyangkut identifikasi apa yang
menjadi perhatian (concerns) dan apa yang merupaka persoalan (issues).
Pada penelitian ini, peneliti memilih teknik analisis data komponensial, dimana
menurut Sugiyono dalam Spradley (2008 : 255) menyebutkan bahwa analisis komponensial
(componential analysis) adalah teknik analisis dengan cara mencari cirri spesifik pada setiap
struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi
maupun bias dengan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan (contras
question).

Jadwal Penelitian
No.

Nama Kegiatan

Bulan
Maret

1.

Pengajuan proposal

2.

Seminar proposal

3.

Observasi ke lapangan

4.

Penyusunan instrument

5.

Uji coba instrument

6.

Pengambilan data/Penelitian

7.

Pelaporan hasil penelitian

8.

Seminar hasil penelitian

April

Mei

Rencana Biaya
No.

Komponen Pembiayaan

Perkiraan Biaya
(Rp.)

1

Gaji dan Upah

1.500.000,-

Juni

Juli

2

Biaya Operasional :
Peralatan Bahan Habis Pakai
Transport

3

Lain-lain
Jumlah

1.000.000,600.000,900.000,5.000.000,-
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