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A. Pendahuluan

Pendidikan nasional, sebagai wahana untuk mempersiapkan generasi 

penerus bangsa sudah saatnya menata ulang tujuan dan sitem pendidikan. 

Pendidikan nasional dituntut untuk siap memberikan respon yang positif dan tepat 

akan kebutuhan di atas. Kesiapan ini diharapkan komprehensif sifatnya, mencakup 

kesiapan sebagai lembaga dan kesiapan personelnya. Sebagai sebuah lembaga 

pendidikan perlu memiliki visi dan misi sesuai dengan kebutuhan jaman yang jauh 

jangkauannya, dalam wadah organisasi yang sehat dan kompetitif, sedangkan 

lulusan guru yang dihasilkannya dituntut memiliki kompetensi yang memadai 

(Depdiknas, 2004).

Berkenaan dengan upaya pengembangan pendidikan tinggi, dalam Higher 

Education Long Term Strategies (HELTS 2003-2010) digariskan tiga kebijakan 

dasar yang mencerminkan paradigma baru dalam pengembangan dan pengelolaan 

pendidikan tinggi, yaitu (1) Daya Saing Bangsa, yang menekankan perlunya 

penguasaan ilmu dan teknologi informasi mutakhir sebagai mesin pertumbuhan dan 

perkembangan; (2) Otonomi, yang mengindikasikan pluralisme dalam perencanaan 

dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan kapasitas/kemampuan yang 

dimiliki masing-masing lembaga; dan (3) Kesehatan Organisasi, sebagai kondisi 

paripurna yang memungkinkan sebuah organisasi berfungsi mengejawantahkan visi 

dan misinya (Depdiknas, 2004).



3

Karya tulis ini disusun atas dasar pemikiran; pertama, karier menjadi guru 

pendidikan jasmani di sekolah peluangnya sangat kecil terkait dengan kebijakan 

pemerintah dalam hal penerimaan pegawai negeri sipil. Setiap tahun pemerintah 

mengadakan seleksi untuk menerima pegawai negeri sipil, namun pegawai yang 

akan diterima dalam formasi guru pendidikan jasmani jumlahnya sangat terbatas. 

Tidak dapat dipungkuri bahwa menjadi pegawai negeri adalah sebuah pilihan karier 

yang dianggap masyarakat dapat memberikan rasa aman dengan jaminan di hari 

tuanya dan sebagai simbul pengakuan sosial. Pandangan seperti ini tidak gampang 

untuk diubah, akan tetapi perlu kiranya memberikan gambaran kepada masyarakat 

bahwa peluang-peluang untuk berkarier di era globalisasi ini sangat luas pada 

berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan jasmani, sehingga upaya untuk 

melakukan pembaharuan terhadap tujuan pada Program Studi PJKR mendapat 

tanggapan yang positif dari masyarakat. Semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan 

sejak krisis moneter menurut pemantauan Idocommit (2006) ada beberapa 

penyebab; (1) jumlah peluang kerja yang ada tidak berimbang dengan jumlah 

pencari kerja, (2) kualitas lulusan sekarang ini baru siap tahu dan belum siap pakai 

atau lebih tepat siap kerja, dan (3) paradigma telah bergeser, rekruitmen tidak lagi 

atas dasar IQ tetapi juga EQ, faktor kepribadian turut menjadi pertimbangan. 

Kedua, peluang-peluang karier dalam pendidikan jasmani dan olahraga 

semakin luas seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat di dunia 

modern ini. Estimasi yang telah dilakukan Markiewicz (1991, dalam Steir, 1993) 

pada tahun 1991 menunjukkan bahwa di Amerika ada kira-kira 4,5 juta pekerjaan 

terkait dengan bidang olahraga pada semua tingkatan. Pekerjaan pemasaran (1,5 

juta), entrepreneurship (1,15 juta), administrasi (500 ribu), representation (370 
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ribu), media (300 ribu), bidang lain yang terkait dengan olahraga (720 ribu). Wuest 

dan Bucher (1995:304), juga mengemukakan bahwa karier-karier selain mengajar 

di sekolah meningkat secara nyata, seperti di pusat-pusat kegiatan masyarakat dan 

klub-klub komersial (misalnya di klub senam, tennis, renang, dan lain sebagainya). 

Minat berkarier selain mengajar semakin besar, banyak guru pendidikan jasmani 

mengejar karier di bidang kebugaran di klub-klub kesehatan dan di pusat-pusat 

kebugaran. Terkait dengan hal ini, guru pendidikan jasmani bekerja di bidang-

bidang manajemen olahraga, kesehatan olahraga, dan media olahraga. Lebih lanjut 

dikemukakan pula bahwa selama sepuluh tahun terakhir peluang-peluang karier 

dalam pendidikan jasmani dan olahraga telah mengalami perluasan. Luasnya 

peluang karier dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebutuhan untuk menjadi 

“fit” dan kesadaran akan kesehatan telah mendorong jutaan orang Amerika dari 

semua lapisan masyarakat memulai program-program kebugaran dan aktivitas fisik. 

Hal ini menunjukkan telah berbaliknya kebutuhan para individu, yaitu kebugaran 

menjadi nomor satu dan mereka berlatih sesuai dengan ilmu kepelatihan. Para 

individu menggunakan waktu luang mereka untuk beraktivitas fisik dan olahraga. 

Meningkatnya olahraga kompetitif oleh semua lapisan masyarakat telah mendorong 

tumbuhnya program-program olahraga kompetitif, klub-klub olahraga, liga 

olahraga, dan peluang-peluang karier di dalam melatih, manajemen olahraga, dan 

officiating. Sedangkan Zak dan Sullivan (1992) mengemukakan bahwa selama 20 

tahun terakhir, alternatif program-program persiapan profesi dan sertifikasi di 

bidang pendidikan jasmani telah mengalami perluasan. Menurut Freeman (1987, 

dalam Zak dan Sullivan, 1992),  kondisi sosial, media, dan demografi cenderung 

berubah. Sebagai contoh, menurunnya jumlah murid kelompok umur 12 tahun 
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mengurangi kebutuhan akan guru pendidikan jasmani. Ditambahkan Newell (1990, 

dalam Zak dan Sullivan, 1992), hanya sedikit sekolah yang memerlukan pendidikan 

jasmani. Lebih lanjut dikemukakan bahwa minat para orang dewasa di Amerika 

meningkat dalam memelihara kesehatan dan kebugaran. Hasil identifikasinya 

menunjukkan bahwa terdapat hampir 70 lembaga pendidikan dalam bidang 

pendidikan jasmani, ilmu kepelatihan dan olahraga, kinesiologi, kesehatan, dan 

kebugaran olahraga. Hal inilah yang merupakan faktor-faktor yang menyebabkan 

meningkatnya peluang-peluang karier bagi para ahli pendidikan jasmani. 

Sedangkan menurut Jacoby dan Nieman (1990, dalam dalam Zak dan Sullivan, 

1992) pertumbuhan fasilitas kebugaran dan program-programnya menyebabkan 

bertambahnya jumlah pekerjaan untuk para ahli kepelatihan dan olahraga, seperti 

exercise specialists, corporate fitness directors, wellness consultants, and 

coordinators. Menurut Spears, Swanson, & Smith (1978, dalam dalam Zak dan 

Sullivan, 1992), media juga terpengaruh akibat peluang-peluang karier dalam 

pendidikan jasmani. Kemampuan satelit dan stasiun televisi kabel meningkat, 

seperti Home Team Sports, ESPN, dan jaringan kabel lokal. Media menjadi faktor 

utama meningkatnya penerimaan orang-orang Amerika terhadap latihan dan 

aktivitas fisik. Media telah memberikan kepada publik sebuah perspektif baru pada 

latihan dan aktivitas fisik dan kemungkinan pekerjaan. Terkait dengan perubahan 

ini, Steir (1993) berpendapat bahwa ada bermacam alasan di balik akselerasi dan 

keberlangsungan pertumbuhan program-program persiapan profesi dalam 

pendidikan jasmani, yaitu (1) suatu usaha untuk mempertemukan dengan kenyataan 

di lapangan, kebutuhan mengenalkan pelatihan untuk ahli-ahli dalam bidang 

olahraga, (2) suatu hasil pertumbuhan dari studi olahraga, memandang bahwa 
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pendidikan jasmani adalah sebuah disiplin akademis, dan (3) sebuah usaha sadar 

oleh para ahli dari pendidikan tinggi untuk memberikan sebuah alternatif karier 

akademik. 

Ketiga, luasnya karier dalam pendidikan jasmani dan olahraga menuntut 

sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi khusus. Menurut Wuest dan 

Bucher (1995:304), meningkatnya spesialisasi di bidang pendidikan jasmani telah 

menciptakan peluang-peluang karier. Sebagai contoh, seorang ahli biomekanik akan 

bekerja di pabrik yang mendesain dan menguji peralatan olahraga, seperti sepatu 

untuk lari. Seorang ahli fisiologi akan bekerja di pusat-pusat kebugaran, program 

rehabilitasi di rumah sakit, atau di klinik kesehatan olahraga. Meningkatnya 

pengetahuan di dalam pendidikan jasmani telah mengembangkan subdisiplin dan 

perluasan peluang-peluang karier sebagai ahli biomekanik, ahli psikologi olahraga, 

ahli fisiologi latihan, dan ahli aktivitas fisik. Lambert (1980, dalam Wuest dan 

Bucher, 1995:305) menyatakan bahwa satu arti dari pendidikan jasmani dapat 

membatasi cakrawala. Arti pendidikan jasmani yang hanya sebagai “mengajar 

olahraga, menari, dan melatih olahraga di sekolah” dapat membatasi peluang kerja. 

Jika arti pendidikan jasmani sebagai “seni dan ilmu gerak manusia (art and science 

human movement)”, ”pendidikan olahraga”, “pendidikan kesehatan”, atau 

“pencegahan dan rehabilitasi”, maka banyak peluang karier yang dapat dipilih. 

Menurut Zak dan Sullivan (1992), luasnya peluang kerja, meningkatnya 

pengetahuan dan perlengkapan yang semakin rumit, membutuhkan seorang ahli 

yang dapat menerapkan teori ke dalam praktik. Lebih lanjut dikemukakan Neiman 

(1990, dalam dalam Zak dan Sullivan, 1992), pelatihan anatomi dan fisiologi, 

fisiologi latihan dan kinesiologi dalam mempelajari gerak manusia akan 
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memberikan dasar keilmuannya. Mahasiswa membutuhkan spesialisasi aspek 

khusus dalam latihan dan olahraga, seperti rehabilitasi penderita penyakit jantung 

dan pemasaran olahraga. Lebih lanjut Kjeldsen (dalam Vendien dan Nixon, 1985) 

mengemukakan terdapat delapan peluang karier olahraga di masa depan, yaitu 

karier yang terkait dengan pertunjukkan olahraga komersial, karier dalam 

partisipasi olahraga komersial, karier dalam administrasi olahraga amatir, karier 

dalam industri rekreasi dan kebugaran, karier dalam pelayanan olahraga, karier 

dalam kesehatan olahraga, karier dalam sport academic dan “fringe” career in 

sport. Kelompok kajiannya pada bidang-bidang teori dan bidang-bidang terapan. 

Bidang teori meliputi exercise science (fisiologi, anatomi, kinesiologi, program 

kondisi fisik, dan keterampilan), sejarah dan filosofi, serta ilmu sosial dan perilaku 

(psikologi, psikologi-sosial, sosiologi, dan ekonomi). Bidang terapan meliputi 

perlengkapan dan pakaian olahraga, sport tourism service, dan athlete 

representation. 

Keempat, penyiapan sumberdaya manusia sangat penting dilakukan sejak 

sekarang terutama oleh Fakultas ilmu Keolahragaan, sehingga lulusan yang 

dihasilkan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam 

alinea 7 Pola Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tenaga Kependidikan Program 

Studi Pendidikan Jasmani S1 (Depdiknas, 2004) tercantum bahwa salah satu aspek 

relevansi yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan kurikulum adalah 

keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat yang tidak bersifat statis melainkan 

terus berkembang (dinamis). Menurut Steir (1993), kebutuhan tenaga kerja dari ahli 

olahraga pada saat ini dan masa yang akan datang mengharuskan seseorang 

memiliki kedalaman pengetahuan dan kompetensi khusus dalam bisnis dan 
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olahraga, agar berhasil menyesuaikan dengan setiap perubahan dan masalah-

masalah yang berkaitan dengan bisnis olahraga. Hal ini terkait dengan sejarah dan 

pertumbuhan manajemen olahraga sebagai sebuah subdisiplin; latar belakang 

pertumbuhan; kontroversi dan masalah; scope manajemen olahraga pada saat ini 

dan di masa yang akan datang. Informasi ini dapat digunakan fakultas dalam 

pengembangan kurikulum. Sedangkan UNCW HAHS Department mengemukakan 

bahwa banyak jenis pekerjaan saat ini memerlukan mahasiswa yang dapat menulis 

dan berbicara dengan baik, memecahkan masalah, mempelajari informasi baru 

dengan cepat, dan bekerja dengan baik dalam tim. Hal ini dapat diartikan bahwa 

pendidikan di perguruan tinggi dilakukan dalam bidang yang luas, dan karier pada 

masa yang akan datang akan lebih berhubungan dengan minat pribadi, nilai-nilai 

pekerjaan, dan transfer keterampilan. 

Tujuan penulisan dalam karya tulis ini adalah mengkaji Kurikulum 2002 

FIK/Prodi PJKR dari dimensi ruang lingkup isi kurikulum dan tujuan program 

pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan sebagai bahan 

pertimbangan bahwa karier dalam pendidikan jasmani dan olahraga tidak hanya 

menjadi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga di sekolah. Peluang karier 

yang terkait dengan pendidikan jasmani dan olahraga di masyarakat sangat luas, 

bahkan dengan minat dan kemampuan akademis yang dimilikinya, mahasiswa 

dapat menciptakan sendiri kariernya. Pandangan ataupun gagasan ini memiliki 

jangkauan panjang dan implementasinya memerlukan waktu yang lama. Sehingga 

penyiapan kurikulum beserta kelengkapannya perlu dilakukan sejak sekarang. 

Identifikasi peluang-peluang karier dalam pendidikan jasmani dan olahraga dapat 
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digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum 2002 

FIK/Prodi PJKR.

Metode Pembahasan dalam karya tulis ini adalah menidentifikasi peluang-

peluang karier dalam pendidikan jasmani dan olahraga, termasuk matakuliah-

matakuliah yang terkait dengan bidang karier, kemudian mengidentifikasi 

matakuliah dalam Kurikulum FIK 2002/Program Studi PJKR terkait relevansinya 

dengan tuntutan kompetensi satu bidang karier

Garis besar isi makalah ini adalah pemaparan tentang peluang-peluang 

karier dalam pendidikan jasmani dan olahraga yang ada di masyarakat sebagai 

alternatif pilihan bagi mahasiswa FIK/Program Studi PJKR dan ruang lingkup isi 

dan tujuan kurikulum FIK 2002/Program Studi PJKR terkait relevansinya dengan 

tuntutan kompentensi suatu bidang karier.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tentang peluang karier dalam pendidikan 

jasmani dan olahraga serta relevansinya dengan peluang karier di masyarakat, maka 

permasalahan yang dapat diungkapkan adalah:

1. Peluang-peluang karier apakah yang ada di masyarakat sebagai alternatif pilihan 

bagi mahasiswa Program Studi PJKR. 

2. Apakah ruang lingkup isi kurikulum 2002 FIK/Program Studi PJKR memiliki 

relevansi yang tinggi dengan tuntutan kompetensi karier di masyarakat. 

C. Pembahasan
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1. Peluang Karier dan Tuntutan Kompetensi

Perkembangan Ipteks yang sangat pesat di era globalisasi ini 

menimbulkan dampak di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk 

pendidikan, kesehatan, olahraga, dan media. Dunia modern yang ditandai 

dengan penggunaan teknologi yang serba otomatis dan canggih, mendorong 

orang untuk melakukan segala sesuatunya tanpa banyak aktivitas dan tenaga. 

Kondisi semacam ini sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia, 

terutama menyangkut segi kesehatan. Orang menjadi kurang bergerak dan 

cenderung menjadi gemuk. Keadaan ini akan memicu timbulnya berbagai 

macam penyakit, seperti penyakit akibat kurang gerak, penyakit jantung, dan 

hipertensi. Hal ini lama-kelamaan disadari oleh banyak orang bahwa kesehatan 

menjadi sangat penting, dan mereka membutuhkan sarana untuk mencapai hal 

tersebut. Berbagai upaya sudah banyak dilakukan orang untuk memperoleh 

tubuh yang sehat dan bugar, antara lain dengan mengikuti program-program 

yang ditawarkan pusat-pusat kesehatan dan kebugaran, ataupun dengan 

membeli peralatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebugaran tubuh. 

Fenomena ini telah ditangkap masyarakat sebagai sebuah peluang yang dapat 

digunakan untuk membuka usaha di bidang kesehatan dan kebugaran. Kita bisa 

melihat bahwa di berbagai penjuru kota telah banyak dibuka pusat-pusat 

kesehatan dan kebugaran, baik sebagai usaha perorangan ataupun bisnis 

perusahaan.

Dampak dari perkembangan ipteks tersebut berpengaruh pula terhadap 

semakin luasnya peluang-peluang karier di berbagai bidang. Dewasa ini 

masyarakat cenderung melakukan kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan rutinnya 
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pada aktivitas fisik dan olahraga dengan tujuan yang berbeda-beda. Sebagai 

contoh untuk mengurangi stress dan kepenatan akibat tekanan pekerjaan, untuk 

memelihara kesehatan dan kebugaran, untuk rekreasi dan menyalurkan hobby. 

Kegiatan ini memerlukan pelayanan oleh para ahli di bidang olahraga. Hal 

inilah yang membuka peluang karier bagi para lulusan Prodi PJKR untuk 

bekerja sebagai ahli kesehatan olahraga, ahli manejemen klub kesehatan dan 

kebugaran, dan ahli aktivitas fisik. Meningkatnya berbagai aktivitas olahraga 

tersebut tentunya memerlukan dukungan alat dan fasilitas, dan hal ini juga akan 

membuka peluang pada pekerjaan sebagai manajer pusat kebugaran, ahli desain 

dan pengujian perlengkapan olahraga, manajemen fasilitas olahraga, sport 

retailing, dan ahli pemasaran perlengkapan olahraga. 

Media – surat kabar, majalah, dan televisi – sebagai bagian dari kehidupan 

masyarakat juga tidak luput dari dampak globalisasi.  Meningkatnya aktivitas 

olahraga baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional mendorong 

pula frekuensi liputan oleh media baik cetak maupun elektronik. Even olahraga, 

terutama sepakbola, sudah menjadi salah satu program unggulan di televisi. Di 

Indonesia terdapat 10 stasiun televisi berskala nasional, lebih dari separonya 

memiliki program unggulan ini. Ditinjau dari banyaknya media yang meliput 

kegiatan olahraga maka peluang-peluang karier dari bidang ini sangat banyak, 

antara lain sebagai penyiar olahraga, penulis dan jurnalis olahraga, dan 

fotografer olahraga, 

Terkait dengan tuntutan kompetensi dari berbagai karier dalam olahraga, 

akan dipaparkan scope manajemen olahraga. Sebagian besar program-program 

persiapan profesi manajemen olahraga pendekatannya interdisiplin dan 
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multidisiplin. Bidang studi seperti pendidikan jasmani, olahraga, bisnis, 

komputer, dan komunikasi merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam 

menyiapkan manajer olahraga. Kurikulum persiapan profesi secara khusus 

berisi tiga komponen dasar:

a. Cognate or foundation classes, yang terkait dengan ilmu (disiplin) 

manajemen olahraga dan termasuk pelatihan dalam komunikasi, hubungan 

interpersonal, bisnis, accounting, finance, ekonomi, statistik, sejarah, 

sosiologi, psikologi, kinesiologi, dan filosofi olahraga (Stier, 1993).

b. Specialty or major courses; pengantar manajemen olahraga, teori 

manajemen olahraga, pemasaran olahraga, fundraising, promosi, hubungan 

masyarakat (PR), etika dalam manajemen olahraga, aspek hukum dalam 

olahraga, perencanaan dan manajemen fasilitas, aplikasi komputer dalam 

olahraga, metode penelitian, masalah dan issue dalam manajemen olahraga, 

dan resiko manajemen (Brassie, 1989 dalam Steir, 1993).

c. Field experience, menurut Sutton (1989, dalam Steir, 1993) dilakukan 

setelah manasiswa menyelesaikan seluruh matakuliah. Pengalaman 

lapangan dengan waktu penuh dan mahasiswa memberikan laporan.

2. Kurikulum 2002 FIK/Prodi PJKR

Mengacu pada Pola Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tenaga 

Kependidikan Program Studi Pendidikan Jasmani Jenjang S1 (Depdiknas, 2004) 

alinea 24, evaluasi terhadap kurikulum yang telah dikembangkan perlu 

dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh masukan bagi perbaikan 

kurikulum yang sedang dilaksanakan. Perbaikan yang dilakukan sebagai tindak 

lanjut kegiatan evaluasi dapat berupa perbaikan terhadap pelaksanaan maupun 
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perbaikan terhadap bahan kurikulum itu sendiri dalam rangka pemutakhiran. 

Evaluasi dalam rangka pemutakhiran kurikulum erat kaitannya dengan 

dinamika kebutuhan masyarakat maupun globalisasi ipteks. Maka kajian 

terhadap Kurikulum 2002 FIK/Prodi PJKR dapat dilakukan mulai dari visi, 

misi, dan tujuan Prodi PJKR. Prodi PJKR sudah memiliki Visi dan misi yang 

mengarah pada pengembangan SDM secara utuh, yang profesional pada bidang 

pendidikan jasmani melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sedangkan 

tujuan Prodi PJKR menyiapkan tenaga profesional dalam bidang pendidikan 

jasmani yang mengarah pada fungsi pendidikan dan pengajaran. 

3. Relevansi Kurikulum 2002 FIK/Prodi PJKR dengan Peluang Karier di 

Masyarakat

Sesuai dengan alinea 25 pada Pola Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

Tenaga Kependidikan Program Studi Pendidikan Jasmani Jenjang S1 

(Depdiknas, 2004), bahwa kegiatan evaluasi dalam rangka pemutakhiran 

kurikulum dilakukan melalui kajian tentang kesenjangan kurikulum yang ada 

dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan peluang-peluang 

karier dan tuntutan kompetensinya, kajian terhadap Kurikulum 2002 FIK/Prodi 

PJKR, dan penjelasan alinea 25 tersebut dapat disimpulkan; pertama, tujuan 

program studi PJKR pada fungsi pendidikan dan pengajaran. Fungsi-fungsi 

tersebut hanya relevan dengan lembaga terkait yaitu sekolah, di mana para 

lulusan akan bekerja sebagai guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga di 

sekolah. Kedua, peluang karier di masyarakat, selain guru dan pelatih, 

pilihannya sangat banyak seperti manajer olahraga, ahli psikologi olahraga, 

jurnalis olahraga, ahli fisiologi latihan dan lain sebagainya. Karier-karier 
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tersebut mensyaratkan kompetensi khusus pada bidangnya, seperti penguasaan 

pada manajemen, komunikasi, komputer dan lain sebagainya. Prodi PJKR tidak 

memberikan penekanan pada kompetensi khusus terkait dengan peluang karier 

tersebut, sehingga tidak ada relevansi lulusan Prodi PJKR dengan peluang-

peluang karier yang ada di masyarakat.

Berdasarkan Pola Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tenaga 

Kependidikan Program Studi Pendidikan Jasmani Jenjang S1 (Depdiknas, 2004) 

alinea 26 tentang perbaikan dan penyesuaian Kurikulum menghadapi 

perkembangan yang terjadi di lapangan, maka sangat mungkin dimasukkannya 

cabang ilmu baru dalam Kurikulum 2002 FIK/Prodi PJKR. Sebagai contoh 

dalam Program Manajemen Olahraga, kurikulum persiapan profesinya berisi 

antara lain hubungan interpersonal, bisnis, accounting, public relations, dan lain 

sebagainya.  

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang karier dalam 

pendidikan jasmani dan olahraga serta relevansinya dengan ruang lingkup isi 

Kurikulum 2002 FIK/Prodi PJKR, dapat disimpulkan bahwa terdapat sekurang-

kurangnya 10 peluang karier, di luar guru pendidikan jasmani di sekolah, yang 

dapat dipilih mahasiswa Program Studi PJKR. Prodi PJKR tidak memberikan 

penekanan pada kompetensi khusus terkait dengan peluang karier tersebut, sehingga 

tidak ada relevansi lulusan Prodi PJKR dengan peluang-peluang karier yang ada di 

masyarakat. Terkai dengan perbaikan dan penyesuaian kurikulum menghadapi 
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perkembangan yang terjadi di lapangan, sangat mungkin memasukkan cabang ilmu 

baru dalam Kurikulum 2002 FIK/Prodi PJKR.

 

E. Saran-saran

Mengacu pada alinea 10 dalam Standar Kompetensi guru Pemula Program 

Studi Pendidikan Jasmani Jenjang S1 (Depdiknas, 2004), saran-saran yang diajukan 

sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan Kurikulum 2002 FIK/Prodi 

PJKR adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) lebih 

mengembangkan tujuannya untuk karier-karier dalam dunia olahraga.

2. Untuk menyiapkan ahli pendidikan jasmani pada saat ini dan masa yang akan 

datang, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) 

harus memberikan kepada mahasiswa pengetahuan dan kompetensi khusus 

secara lebih mendalam.
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