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STUD! PERBANDINGAN PENGEMBA 'GAN KURIKULUM MENGACU 
KKNI !'ADA LEMBAGA l'ENDIDIKAN TINGGI KEOLAIIRAGAAN 

Olrh 
Rum pis A. Sw.Jaku. M.S. 

Dr. Panggung Su1:1p11. M.S. 

ABSTRAK 
Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu KKNI sedang 

dalam proses pelaksanaan dan banyak dihadapi berbagai pennasalahan dalam 
prosesnya di beberapa lembaga pendidikan tinggi keolahragaa di Indonesia. Oleh 
karcna itu. penelitian ini berupaya untuk mengetahui perbandingan pengembangan 
kurikulum di FIK UNY. UNJ. dan FPOK UPI dilihat dari perumusan visi misi. 
Struktur kurikulum, profil lulusan. capaian pembelajaran dan elemen kompetensi. 
pembentukan mata kuliah dan bobot SKS. sistem pembelajaran dan penilaian. 

Penelitian mt merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan 
menggunakan pendekatan kualhatif Subjek penelitian ini adalah Lembaga 
Pendidikan Tinggi Olahraga yang sudah dan sedang melakukan pengembangan 
kmikulum yang mcngacu KKNI. ynhu: FIK UNJ. FPOK UPI. dan FIK UNY. 
Merode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunnkan metode survai dengan 
teknik pengumpulan data mcnggunakan tel..nil.. wawancare dan dckumenmsi. 
Pene!iti .nerupakan instmmen utama dalam penclitian yang bersifat l..ualitatif. 
Dalam hal ini, peneliti juga dibantu dengan lembar wawancara dan lembar 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif untul.. 
data-data hasil kajian naratif terhadap temuan-temuan pcnclitian yang ditemui. 

Hasil penelhian iru menyirnpulkan bahwa kcriga Lembaga Pendidikun 
Tinggi Olahraga (LPTO) yang meliputi FIK UNY. f-'iK UNJ. dan FPOK UPI tdah 
mengembangkan kurikulum masing-masing dengan mengikuti prinsip dan kaidah 
pengembangan kurikulum mengacu Kcrangka Kualifikasi Nasioual Indonesia 
(KKNI) dan Standar Nasional Pendidiknn Tinggi (SN-Dikti). Hal ini terlihat rlari 
pelaksanaan tahapan pengembangan kurikulum yang meliputi perumusan visi misi. 
struktur kurikulum. profil lulusan. capaian pembelajaran dan elemen kompetensi. 
pembentukan mata kuliah dan bobot SKS. sistem pembelajaran dan penilaian 
dilakukan oleh Tim Pcngembangan Kuril..ulum di tingkat Fakultas dan Program 
Studi. Setiap rahapan pengembangan kurikulum tcrscbut di atas memiliki kesamaan 
dalam proses pelaksanaanuy a oleh kctiga lembaga tersebut. 

Kala kunci: Kurikulum, KKNI, Pcndldiknu Tinggi, Kcolahragaan. 
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BABI 

PfNllAI I l lLll1\N 

A. La tar Belakang Masalah 

Lembaga Pendidikan Tinggi Olahraga (LPTO) sepeni FIK/fPOKJJPOK 

melakukan pengembangan kunkulum untuk meningkatkan l..ualitas lulusan. 

Pengembangan kurikululTl ini menuntul untuk mencari dan menelusuri jejak 

bagaimana melaksanakan pengembangan kurikulum dalam suatu lembaga agar 

terjadi pengembangan yang bersifat perbaikan. Pengembangan tidak sclalu 

sama dengan pcrbaikan. aknn tctapi perbaikan �datu rnengandung 

pengembangan. Perbaikan berarti mcningkatkan nilai atau mutu. sedangkan 

pengembangan adalah pergeseren posisi, kedudukan atau keadaan yang 

mungJ..in membawa perbaikan. akan .etapi dapat juga memperburuk keadaan. 

Perbaikan diadakan untuk meningkatkan nilai atau mutu dengan menggunakan 

kriteria reneruu, Perbedaan kriteria akan memberi perbedaan pcndapat tentang 

beik-buruknya pengembangan itu. 

Penyusunan kurikulum yang melibatkan masukan dari masyarakat protcsi 

dan penggum: lulusau aruu .�1alu!huld,•n merupakan salah satu usaha 

tercapainya pendapat. Secenl yang diungkapkan Fitch dan CrunJ..ilton (dalam 

Mulyasa. 2004) bahwa penguasaan terhadap suaru tugas. keterampilan. sikap 

yang diperlukan untuk rnenunjang keberhasilan. Hal ini mcnunjuJ..kan bahwa 

kompetensi mencakup tugas. keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus 

dimiliki olch mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jenis 

pekerjaan terteruu. Dengan de:nikian terdapat hubungan antara tugas-tugas 



yang dipelajari mahasiswa di kampus dengan kcmampuan yang diperluJ..an 

olch dunia kerja. Kurikulum menuntut kerjasama yang bark aruara lembaga 

pendidiJ..an dengan dunia kcrja. tcnuama dalam rncngidcnufikavi dan 

mcnganalisis kompctensi �ang pcrlu diujarkun kepada nmh<t�l..,\\lL Dalam pa�al 

6 a) at 2 Kcpmcndiknas No 045/U/2002 secara ek!.pli!-it ditegusken bahwa 

ur.tuk megembangkan kurikulum berbasis kompetensi/1,..urikulurn inti harus 

melibatkan rnasyarakat profesi dan pengguna lulusan. 

Penyelenggara Lembaga pendidikan tcnaga kependidikan (LPTK) harus 

dapat mcningkatkan mutu lulusan scsuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. 

Dalam konteks penjenjangan kemampuan lulusan pendi<likan di Indonesia 

termasuk perguruan tinggi berdasarkan jenis. jcnjang dan jalur pendidikan. 

Direktorat Jendcral Pcndidikanfinggi. Kcmemcrian I'cndidikan dan 

Kr.budayan bekerjasama dengan Kementerian terkait telahmengembangkan dan 

menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia {KKNI) sejak rahun 

20 I 0. Deskriprcr umum uruuk penjenjangan kemampuan lulusan pendidikan di 

Indonesia sudah rerpetakan sejalan dengan relah terbitnya Peraturan Presjden 

Nomo:-8 lahun 2012 tentang KKNI. 

Perumusan capaian pembclajaran (lt'arning 0111cunie.�) dalam KKNI untuk 

setiap Julusan program studi balk kepcndidiknn maupun non-kepcndidiJ..an 

penting dilakukan dcngan seksama sebagaimana dircgaskan dalam Perprcs 

tersebut di atas dengan pertmbangan berikut. Penama. perumusan capaian 

pernbelajaran dalam KKN1 dapat membcrikan kepastian dan sekaligus 

standardisasi dalam penyetaraan kualitikasi lullusan antar jenjang pendidil..an 

dan atau tingkat pekerjaan. Kedua. capaian pembelajaran dalata kerangka 
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kualifikasi lulusan dapat menjadi rujukan uruuk penentuan pengakuan hasil 

bclujar dan kualiflkasi lulusan program studi wjcnis dari ncgam lain baik 

secara bilateral maupun muhilatcrnl. 

Pengembangan kurikulum di lingkungan Pendidikan Tinggi (PT) harus 

didasarkun padu pcndekutun �.111g ,i,11.::mati,. kohcren. dan kcmprchcnvu. 

Pendekatan itu rnenuntut uJanya kererkuitnn umara visi dan misi lembaga 

dengan tujuan dan sasaran program studi yangdikembangkan berdasarkan 

pertimbanganterhadap perkembangan yang ada dan kebutuhan masyarakat saar 

ini dan masa yang akan datang. Dalam praktiknya, ini menuntut prinsip dan 

pendekatan yang seksarna dcngan memperhatikan kebutuhan peserta didik. 

harapan masyarakat pengguna lulusan. dan masukan dari asosiasi profesi 

terkait serta dengan mernperhitungkan perubahan yang terjacii dalam 

lingkungan strategis perguruan tinggi b,1il.. )ling bersifat lokal. n:giuu,ll 

maupun global. Dalam rnengcmbangkan kurikulum pcndidikan 1inggi. kajian 

yang rnenyeluruh terhadap berbagai rujukan dan landasan yang relevan- 

filosofis. psikologis, historis. danjuridis, dan akademisjuga harus dilakukan. 

Berdasarkan hal itu. maka LPTO yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Pendidikan Tinggi (PT) berupaya unluk mengembangkan 

kurikulum yang mengacu pada KKNI dan masih berbasis kompetensi. KKNI 

sebagoi ncunn utnma dalnm pcngcmbangan l..urikulum agar dimungkin\..an para 

!ulusan dapat segera ditcrima di dunia kcrja. Pcrbedaan filosofis-historis dan 

budaya mengakibatkan adanya kd:hususan tcrtemu pada setiap LPTO dalam 

upaya pengembangan kurikulum tersebut. Perbedaan tersebut tennmya 

bukanlah hal perlu untul... duakuti melainkan dapat rnemberikan warua puda 
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pengembangan ilmu keolahragaan secara keseluruhan. Oleh karena itu 

diperlukan sebuah pcnelitian yang bcrupaya untuk menggali usnha-usaha 

pcngemhangan kurikulum )Ung mengacu KKNI di bebempa LP ro scbagni 

pembanding dalam upa)a I IK UNY mengcmhangkun kurikulum tersebut. 

8. ldenlifikasi Masalah Penclitian 

Saat ini. FIK UNY dalam setiap prodinya sedang melaku\..an 

pengembangan kurikulum tahun 2014 yang mengacu pada KKNI. KBK. dan 

visi misi (Tim Pengembang Kurikulum UNY, 2014). Pengembangan 

kurikulum pada seriap prodi dilakukan oleh sebuah rim pengembang 

kurikulum. terdiri atas: unsur pimpinan jurusan dan dosen. Pad a perjalanannya. 

tim pengembang kurikulum di setiap prodi membutuhkan pembanding dan 

sharing gagasan deugan bcrbagai LPTO serupa agar profit lu!usan yang ing.in 

dicapai tidak jauh hcrbeda sehingga memungkinJ..an semua lulusan dari LP10 

dapat diterirna Ji seluruh lndonesia. Oleh karcna itu. penelitian yang dapat 

memberikan gambaran proses pengembangan kurikulurn di berbagai LPTO 

dapat dijadikan scbagai salah satu pertimbangan untuk membual benchmarking 

yang scrna sehingga dari LPTO dengan LPTO lainnya memiliki profil lulusan 

yang hampir tidak jauh berbeda. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarknn latar bclakang rcrscbur di atas. maku nuuusan rnasalah 

cialam penelitian ini dapat ditulisknn dalam penanyaan sebagai berikut: 

bagaimanakah perbandingan pengembangan kurikulum di FIK UNY. UNJ. dan 
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I POK UPI dilihat dari pcrumusan visi misi. Srrcktur kurikulum. profil luiusan. 

capaian pembclajaran dan e\emen kompetensi. pembentukan mata kuliah dun 

bobot SKS. sisrem pembelajaran dan penilaian? 

D. Tuju:111 I'euclitiun 

Penefiuan i11i bertujuan uruuk mengetulnu perbandingan pcngcmbangan 

kurikulum di FIK UNY. UNJ. dan FPOK UPI dilihat dart perumusan visi misi. 

Struktur kurikulum. prolil lulusan. capaian pembelajaran dan elemen 

kompetensi. pcmbemukan mata kuliah dan bcbot SKS. sistem pembelejaran 

dan perulaian. 

E. Manfaal Peneliuan 

Penetitian ini dilmrapkan dapal membcrikan rnanfaat bagl: 

l. Program studi di lingkungan FIK UNY dalam upaya mengembangkan 

kurikulurn prodi yang mengacu KKNI sehingga para lulusannya 

berkualitas dan sesuni dengan kebutuhan masyarakat. 

2. FIK UNY dalam upaya rnemetakan seriep program studi yang ada agar 

para lulusannya memiliki kernarnpuan dan keahlian yang spesifik sesuai 

dengan karakteristik program studi masing-masing serta ciri khas Fakultas 

lhnu Keolahragaan. 

j 
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BAB II 

Jugu matt', i perkufiahan. buku surnber. pusat alat pengcmhangan. 

pembclajarnn dapat ntcmber i sumbangan d;Lla111 pengembaugun kurikuluru. 

Penataran dan pcngiriman studi lanjut bagi staf pengajar maupun peg .. mni 

adminlstratif pcrlu dilnkukan guna meningketkan pengetahuau Mau 

pengembangan staf (Nasution. 1994: 129· l 30). 

Studi tentang karakterisuk dan kebutuhan peserta didik. Pada 

hakikatnya kurikulum itu umuk melayani kepentingan peserta didik, 

rnahasiswa sebagai pesena didik di pergunmn tinggi adalah rnanusia dcwasa 

A. Proses Pengembangan Kurikulum 

Oebcrapa aspek yang perlu dianaJi:.,is dan diteliti untuk keperluan 

pengembangan kurikulum antara lain: poteuvi scsial ekcncmi. sistem ni lui 

(sosial, moral) yang berlaku, masalah dan kcbutuhan rnasyarakar. 1apangan 

pekerjaaan (juf, onoli.\y.\·). masalah-masalah social seperti ketegangan/konflik 

sosial. pengangguran. Berdasarkan smdi tentang kcberhasilan kurikulum. 

tcmyata mcnnmbah aruu mengunmg! marupclujurun/mntukuliah tcbih mudah 

diterima dari pada reorganisasi seluruh kurikulum. Pengembangan tidul,. akan 

diterima atau bcrtahan 1ama, bila kurang dukungan dari rnasyarakat. Sclain 

itu. pengcmbangan harus respcn-ivc tcrhadap kebutuhan dan kemampuan staf 

pengajar. Lebih lanjut hasil studi mengarakan bahwa. pimpinan lembaga 

rnemainkan penman yang sangat peming, karena dialah yang rnemiliki 

kekuasaan dan kebijakan untuk melancarkan. rnelanjutkan. dan memamapkan 



yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karcna itu sangat wajar jiku �tudi 

tentang perkembangnn. pcnumbuhan. bakut. minat. kcsanggupan. d.u1 

kcbutulmn mahac;i,\\:1 dijndikan dnsar dalam pcngcmbangan kunkulum 

Formulas! ll�ju.111 pendidrkun. mcnuuuskun ntiuan ktirikulum udnlah l.ingk.1h 

peming dnn mcncrnukun d,1la111 proses pcngcmbungan kutikulum Uila tujuau 

sudah ditetapkan akan mudah merencanakan langkah-langkah berikutnvu 

terutama dalam mcngorganisasikan pengalaman belajar. Tujuan prodi l'JKR 

sudah ditetapkan dalam stnndar kompetensi lulusan prodi pendidikan jasmani. 

sehingga ketika hendak melakukan pengembangan kurikulum prodi PJKR 

maka harus mengacu pada srandar kompetensi resebut. 

Menerapkan 11k1ivi1U!-. belajar dan matakufiah. mcmilih dan 

menctapkan akti,,1,1:. belajur dan mutakuliuh (sebagai i�i kmikulum). ).Ulg 

mcmadai dan menunjang tcrcapainya tujoan pendidikar. tersebut. Pemitihan 

dan penetapan aktivitas belajar dan matakuliah yang serasi dcngan tujuan. 

merupak,rn tugas berm <lan memerlukan pcnghayaran )'ang 1inggi terhadap 

nilai-nilai ilmu pengerahuan. Kesesuaian matakuliah dengan aktivitas bclejur 

yang diperlukan, hanya dapat ditentukan dalam hubungannya dcngan 

kebutuhan. keadaan lingkungan. dan lain-lain. Seriap matakuliah yang drpilih 

perlu mengandung nspek-uspek: pengetahuan. sikup. dan keterampilan ) nng 

bcrkaitan dcngan makna yang terkandung dalam iujuan pcndidikan. 

Beberapa kriteria dalam memilih aktivitas belajar dan matakuliah. antata lain: 

( 1) Matakuliah harus bcrortcntsi dan mendukung tercapuinyn tujuan 

pendidikan (tujuan prodi): (2) Pengalaman belajar sesuai dcngan minat dan 

kebutuhan pesertn didik (mahasiswa); {3) Pengalaman belajar hendaknya 
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mencakup berbagai kegiatan belajar: (4) Mcrnberi kcscmpatan kepada pcscrtu 

didik untuk mcmpruktckkan hal-hal )<ltlg tclab dipclajari: (5) Mctukulmh 

.,ang dipilih harus bcrorientasi akadcmis. praktis. dan sesuai dcngan nngk:u 

perkembangan peserta didik: (6) Matakuliah )ang dipilih herguna dan 

berbubungan dcngnn nilni-nilai dan kcpcmingun nut-.�ar.,l,,:u: l7) M.11.1l,,uli;1h 

dan al...1ivita� belajar meudorong minut dun pcmbcmukan sikap pewrta lliJil... 

B. Pengcmbangan Kurikutum pada Pendidikan Tinggi 

Sukmadinata (2004:150) menernngkan bahwa kurikulum merupakan 

rancangan pendidikan yang merangkum scmua pengalaman belajar ynng 

disediakan bagi peserta didik di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi 

filsafat. nilai-nilai pengctahuan. dan perbuatan pendidikan. sedangl...an. 

Popham dan Baker (:!003:42) mcngemukakun buhwa l...uril-.ulum adalah 

keseluruhan hasil belajar yang direncanal-.an di bawah tanggung jawab 

sekolah. Hilda Taba dalam bukunya curnculum develop.nem. 1heory ond 

practice mengartikan kurikulum sebagai "n plan of feuming ". yakni sesuatu 

yang direncanakan uruuk pelajarnn peserta didik. Berdasarkan bebcrapa 

pendapat di ams. disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat 

rancangan pendidikan yang merangkum seluruh pengalaman belajar ocscrta 

didik di bavuh tenggungjuwab lembaga pcndidiknn. 

Seperangkut kurikuhuu yang llm cc; dan llcksihel harus disiapknn 

dengan baik agar dapat bcnahun relatif 1ebih lama dan sesuai dcngan harapan- 

harapan yang tercantum di dalamnya. Kurikulum yang Ileksibe! akan 

mcmbcrikan lulusan kelcbihan dan keunggulan �chingga ml.'njadi ten,1g_a- 
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tenaga profesional yang siap pakai dan mampu bersaing sena berkompeu-i 

dengan lulusan perguruan 1inggi lain di dunia kerja. Menurut Sukmadinata 

{'.?004: 150) salah sntu prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah 0Cr,il,1t 

tleksibel. Unh\\a kuril..11111111 hcn<fakn�,l lemur dun tlcksibel. Kurikulwn 

mcmpersiapkan JXSCrta didil.. untuk kehidupan sckarang dan ) ung nkun 

datang. di sini dan di tcmpat lain, bagi anak yang memiliki latar bclaknng dan 

kcmampuan yang berbcda. Hal terscbut sesuai dcngan pendapat Mui� a-..1 

(2005:27) bahwa dalam paningkatan mutu pendidikan diperlukan kurikulurn 

yang Oeksibel. sesuai dengan potensi sekolah. 

Pada prinsipnya ada dua prosedur {Nasution. 1994:256) sebagai 

berikut;/ro1111he wp donn dari atas ke bawnh yang direncanakan oleh pih�1I. 

atasan untuk kemudian di1yrunkan kepnda lembaga-lembaga bawahan snmp.ri 

kepada sraf pcngajar. proscdur mi disebut "d111inis1ra1i1'e approach. dan )•mg 

kedua /i·om rlw ho1ru111 11p vaitu dimulai dari bawah, artinya gagnsan bcrasal 

dari tenaga-tenaga pclnksana kurikuhuu. scpeni staf pengajur. pimpnum 

lembaga. sraf administrasi. dan tenaga lainnya. Bisa juga berasal dari instani- 

instansi pengguna produk kurikulum (lulusan). baik negeri maupun swasta. 

dalam hal ini lulusan Fl" UNY seperti Depdiknas. perusahaan. organisasi 

olahraga. dan lembaga lain. Berdasarkan pcnjelasan tcrsebut di alas. maku 

pengcmbangan kurtkulum FIK UNY perlu unluk dilakukan sesuai dcngan 

perkembangan masyarakat dan dunia kerja agar para lulusan dapet bcrsaing 

sccaro schat. 
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C Pengcmbangun Kurikulum Mengacu KKNI 

Pcngcrnbaogan h.urih.ulum di lingkungan Pcndidikun 1 ingg1 ( I' I J 

harus didasarkan pada pendekatan yang sisrcmatis. kohcrcn. dun 

komprehcnsif. Pcndekman itu menunhtl adanya keterkaitan antara v1s1 dan 

misi lt'mtx,ga lklli,!:lll tujuan d:111 ... u-nrun program <rudi �·angdih.cruh,mgJ...111 

hcrlla::..1rh.:111 pvnimbangau tcrhadap pcrkvmbangan );mg uda d1111 kcbutuluut 

masyarakat saat ini dan masa yang akan dntang. Dalam pruktiknyu. mi 

mencnuu prinsip dan pendekatan yang seksama dengan memperhatikan 

kebutuhan pesertadiuik. harapun masyarnkat pengguna lulusun. dnn 1m1!>uh...1r. 

dari asosiasi profcsi tcrkait sertu dengun memperhiumgkan perubahan y.111g 

terjadi dalam lingkungan strategis perguruan tinggi baik yang bersifot lokaL 

regional maupun global. Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan 

tinggi. kajmn yungmcuyeluruh tcrhadap berbagai rujukan dun landasan �ang 

rclevan-fllosotis. psikulogts. historis. dun J midis. dan akadcrnis juga hane, 

dilakukan. 

Penyelcnggaru Lembnga PcndiJikan Fenaga Kepcndidil.an (I.P"J K) 

harus dapat meningkutkan mutu lulusan scsuai dcngan kebutuhan pengguna 

lulusan. Dalam konteks penjenjangan kemarnpuan lulusan pendidikan di 

Indonesia termasuk perguruar: tinggi berdasarkan jenis. jenjang dan jalur 

pendidikan. Direktorat Jenderal PendidikanTicggi. Kementerian Pendidikan 

dan Kcbudayan hekerjasama dcngan Kementerian terkait telah 

mengembangknn dan mcuerapkan Kerangkn Kuatilikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) sejak tahun 2010. Dcskriptor umum untuk pcnjcnjangau kcmampuan 

lulusan pcudidikan d1 Indonesia -sudab tcrpetaknn sejalan dengcn rctah 
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tcrbitnya l'craturan Presiden Nomor g talum 2012 reutang KKNl Penuuusau 

capnian pembelajaran tteuming: 011l!'c1111e.1) dalam KKNI uruuk sctiap lulus.m 

program studi baik kependidikan maupun non-kcpcndidrkun pi.'nli11� 

di1akukan dengan seksama sebagairnana ditegaskan dnlam Perpres tersebut di 

mas dengan pertmbangan berikut. Pertama. penunusan capaian pembelej.uun 

dalam KKNI dapat mcmberikun kcpastian d.m ,�·1-.alig.m, !'itnn<lart!i�m,i dahuu 

penyetnruan kualifikasi lulusan antar jenj.ing pcndidikan dan arnu 1\ng\..:11 

pekerjnan. Kedua. cnpninn pembclajuran dalam kcrnngka kualilikasi lulusan 

dapar menjadi rujukan untuk penentuan pengakuan hasi! belajar dnn 

kualiflkasi lulusan program studi sejenis dari negara lain baik secara bilateral 

maupun multilateral. 

0. Penelitian yang relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Scemaruri. Mukminan. Suparmini. 

Muhammad Nursa'ban (2010) bcrjudul "Kajian Rclevnnst Lulusan 

.lurusan Pendidikan Gcograf UNY Tahun 2005 - 2009··. Penchuun ini 

bertujuan utuuk mengidentifikasikan prolil luluson Jurusan Pendidikun 

Geograli tahun 2005-2009 dan Rclevansi kurikulum di Jurusau 

Pendidikan Geogrnf UNY <lengan kebutuhan pasar kerja. Profit lulusun 

meliputi rnasa tunggu lulusan. persen lulusan yang sudah bekerja. dan 

penghasilan pertama yang diperoleh. Metode penelitian Tracer S111dy ini 

dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan survei. Subjek penelitian 

adalah lulusan Jurusan Pendidikan Gcograf HSE UNY tahun 2005-�009 

sebanyak 246 orang. I lnsil pengurnpulan data dengau tcknik angket d,111 

dokumemas! diperolch ba!ikan scjumlah 95 orang. lekniJ.. analisis.dut« 
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}Ung digunakan udalah ,m:1fo,i� Jl·,1,.riptif dcngun pcrscruasc kemudiun 

didcskripsikan sebagai gambarnu profit dari lulusan. I lasil penefiri.tn 

diperoleh I. Profil lulusan Jurusan Pendidikan Gcografi tahun 2005-2009 

sebagai berikut: (a) sebanyak 77.40 perscn lulucan sudah memperoleh 

pckcrjaan kurang Jmi dclapan bulun. Hanyu 5.38 persen luluvun 

memperoleh pekerjuan pertama lebih dari 32 bulan. dan 11.50 pcrscn 

lulusan memperoleh pckerjaan sebelnm yudisium. (b) Persentase lulusau 

yang suduh bekerja scbugai Guru )tti111 80 pcrsen dan non Guru 17.!N 

persen. scrtn hanyu 2.11 pcrscn belum bckcrju. (c) Penghasilan pcrtum.t 

yang diperoleh sebanyak 52 persen kurung dari satu jute. dan 47 perscn 

lulusan antara Rp. 1.081.000 sarnpai Rp 2.060.000. (d) Relevansi 

kurikulum dengan kcbutuhan pasar kerja dipcroleh hasil sebanyuk 78.95 

pcrsen lulusan mcrasa memitiki life skit! umuk jenis pekerjaan yang 

sesuai larar pendidikan dan 78,79 persen lulusan menyatakan mater! 

kuliah yang diberikan di Jurusan Pendidikan Geograf sudah scsuru 

kcbumhan pckcrjuan )<mg scsua! latar hl:kil,.ang pcndidikan. 



BAB 111 

METODE PENELITIAN 

/\.. Ocsain Pcnelitian 

Penclitian ini mcrupaknn pcnditian desknptif kornparatif dcngan 

mcnggunakan pendekatan kualitatif. Penclitian ini berupaya untuk mcnggali 

berbaga data dengan menggunakan cara-cara kualitatif sepen! dokumentasi. 

wawancnra yang dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif Hasi! 

penelitian ini kemudian dilakukan pembandingan setiap LPTO dengan aspck- 

aspek pcmbar.<ling yang sama. 

Tahap I 
• ldcnufikasi I.PTO 

Tahap II 
• Penyusunan lnstrurnen 
• Pengumpulan data ke LPTO-LPTO 

(studi banding) 

Tahap Ill 
• Analisis data 

Gambur 2. Sislematika Penclitian 

Penclilian !11i tcnliti atas bcbernpa tahap. Tnhap penarua. penclitian 

dirnutai dengan mengidentiflkasi LPTO yang sudah dan sedang dalam proses 

pengembangan kurikulurn yang rnengacu KKNI di Indonesia. Tahap kedua. 

menyusun instrumen pcnefitian dan mengumpulkan data dengan melakukm 

studi banding pengembangan kurikulum dcngan LPTO-LPTO j ang 
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tcridcntilikasi. Tnhap ketiga. menganalisis data dan membandingkan 

pengembangan kurikulum scriap urro. Berclasarkan pcnjelasnn tcr,;chut di 

.uns. maka si!-ilct11a1il,.:1 pcncfitian ini dapnt digambarkun sepcru pada gambar 

B. Suhjek Pcnclirian 

Subjek penclitian ini adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Otuhraga 

yang sudah dan sedang melakukan pengembangan kurikulum yang mengacu 

KKNI. yaitu: FIK UNJ, FPOK UPI, dan FIK UNY. 

C. Merone dun Teknik pengumpul:111 data 

Metode pengnmpulun data dalam penclitian ini mcnggunakan metode 

survni dengan tcknik pengumpulan data menggunakan reknik wawancara dan 

dokumentasi. 

D. lnstrumen Penclltian 

Penelitian ini menggunakan berbagai instrument. Peneliti merupakan 

instrumen utama dalam pcnelitian yang bcrsifat kualitatif Dalam hal ini. 

peneliti juga dibamu dcngan lembar wawancara dan lernbar dokurnentasi. 

F,. Validicas dan Refiabilitas 

l emunu atau darn dapat dinyatukan valid apabila tidak ada pcrbcdann 

amara yang dilaporkan pcneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pnda 

objck yang diteliti. Ruliabilitas dipandang sebagai Sll<'IU icalitas yang oersifat 
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nrnjcnwk/ganda. dinamis/sclalu bcrubnh. \t'hingg.n tidak adu yang konsistcn. 

dan bcrulang seperti semula. lstilah ynug digunakan umuk uji validitas Jan 

reliabilitas data dalam pcnclitian kualitatif berbeda dengan penclitian 

kuantitatif. Uji keabsahan data dalam pencliuan ini mefipuu UJI c11.•1hhilifl• 

( vn I id itn-, internal ). 11·mn/l'ruhi/11, I\ .it id 1ta,; vl .. vtcruul ). dependalnl 11r 

(rctiabilitas). dan nmfir1111il11l//1" 1ub)cl,,1n 11.1 -, ; (Sugiyono. ::!U05: 12 t ). 

F. /\nalisis Data 

Analisis data yang digunakun ndalah analisis data kualitatif urnuk 

data-data hasil kajian naratif terhadap tcmuan-temuan penditian yang 

ditemui. 
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A. Hasil Pcnelitlan 

J·IASIL DAN PEMIIAIIASAN PENELITIAN 

FIK UNJ 
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Misi raLulta, !lmu 
KeolahrnJ!a,m udalah 
melaksunukun 
pengemt:an!!an dan 
penyebarfu .. san ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
keolahragaan agar scmua 
hcntuk kegieten di bidang 
keotuhragaan dapar 
tcrsclcnggam Jan hcrhJ,il 
umuJ.. J..q1,:n11ng.m Jan 
tuju.m pcmbangunan 
l'i,ll'j,!\,I 

l'crumu!>,m 11,, ml\1 
lakulws mcngacu paJJ 
panduan uni1 er�illil> : .inl! 
kemudian djturunkau 
kepada prodi-pn'ldi melnlui 
sebuah wahana Rapm 
kerja 

f POK UPI 
• l'ctumusan 11,i mi,i 

I .uuuus diturunkan i.Jari 
,i�1 nnsi UPI yung 
mcngacu pada kerangka 
peudidikan nasicnal dan 
Kerangka Kua!ifikasi 
Nasional Indonesia 
(KKNI). 
Fnkunas mcmbcntuk r rm 
Pengernbang K.urikulum 
(I PK fakuhaL__-,��---------< 

Visi vtst 
Menjadi Fakuhas pelopor Sebagai tembaga yang 
dan unggul (leading and handal, pro1t'ssional dan 
oulstanding) dalum bidang mcnjadi seorra 
pendidikan jasmani dan pcngembangan bidang 
o!::ihraga �ang ditanJa�i J..eoh1hragdan untuJ.. 
ol<'h nilai-mlni rlmiah. kepenung.m J,m tuju.rn 
rdig1u,. l·JuJ..,11,l. J,111 , pemhaugun.m manustu 
prok�111n,1I. j lniJ11nc,i,1 }Jng bcnman 

J.in ta4,\.1 Ll'pJJ:i I uhan 
Yan11 Maha i sa. mcmiliJ..i 
wawusan p,:ngctahuan 
mcndalam Jan glohal. 
tiermora!. hugar tisiJ.. dan 
mental mau n cmo,1nnol. 

MISI 
• menyclenggnrukan 

penJidikan untuJ.. 
mcnyiapkan tenaga 
pro1'esio,1al dalam bidang 
pendidikan jasmom dan 
olahraga, pendidikan 
kcpelatihan olahraga. 
pc,1did:kan kesehatan dnn 
n•J..rca,i kcolahragaan, 
�rm wnagu pmtcsiunnl 
J..colahr.iga.111 lai1rn),l Jar 
l\cp1.'r..111,u.111 

• ml·n�l·111h,u1gk,lll ilmu 
dan teori-teorl dnlam 
hiJang ·nJidiJ..an 

Misi 
• M�n)'eknggarakan 

pen1idiJ..an yang 
menumbuhkan kreativitas 
dan mengcmbangkan 
ketrampi1an. 

• Mcngcml,angkan 
pcnelitian ino,atifdan 
futurbtik )O.ng 
mcudukung pro<.v• 
pcngcrnbang.m 
pcmbctnjamn 

• Md.1J..d,an pcnguhJ,,m 
pada 111:.,�arJJ..at hcrJ.1:,;1r 
h:is1I pcnclillan sesual 
den an kcbuluhan Jan 

Visi 
lembaga yang menghasilkan 
insan olahraga yang .. SIAP 
MAJLJ" (5portif. lnovatif. 
Adapii( Prok�ionut) 

Tabel I. Pcrumusan Visi & Misi Fakultns d:111 prodi 

BAil rv 

FIK UNY ,_ -- 
• Peremusan I''" mi!>I 

Iakehas mcngacu p;1<l.1 
rt:nstra t.lan I i�i mivr 
UNY. 

• Tingkat unh·ersitas. 
fokultas. dan prodi 
terdapat tim 
pengcmbang.an kurikulum 

I. Pcrumusan visi & misi fakulrns kc program studi 



pcruhJh,m ma�)ar.1lo..11 
r-.. km,um1plo.,m 
pcng_l•h,la,m k111h.,g,1 
) ,m!! >11ll"f!!I� d.in r.1p1 

, _ 

------- 
ja�mJm J:.an t1l,1hr,1g:,. 
pcnJiJ,k;m i..c ..... ·hatan ,J.m 
rcl..rca,1 l..l•olJh1 ,L}!,1,in. 

r11:nJiJ,kan h·pcl,1tih.,n 
1•l.1hrn!!J. -.;11.1 ihnu-1111111 
l,.eulahr Jj;J,11\ ) uni; 
ino, a1if untulo. n1cnjadi 
lnndJ�n dilhml penetnpun 
kehijnkun dan 
implementasi haik padn 
ting.hi naerah muupun 
tlngkat nasionnl. 
mcn)cknggarJl,.an 
layanJn pcng.ahdian 
lo.cp.1da ma:.yurn\..at secure 
profcsion.i.l dalam hidanl!, 
pcndidi\..an Ja�mani d.m 
olahragu. pcndidikan 
kc...:hatun ,J.n1 rcl..rcasi 
ke11l:.1hr.1i;.a,m. �ndidil..an 
l..q,,:l.1tih.m 11IJhr;1�,,. 
�r\J 11..ut !11."fl.l 

n1emccahl..a11 
p,.:rmn'-llah,n1 Jan 
pcngembang:m 
keolahragaan di 
masyaraket. 

• meadukung dan seknligus 
berpurtisipasi dalam 
usaha mening.katkan 
pembang.unan olahrag.a 
Ja\am kontel..s 
pembangunan mii�yarakat 
yang lehih tuas. 

• meninglrntkun curn 
lemhag.1 mclolui puhlil..asi 
\..ar)J i1mioh dalam 
biJong ixndii.iikun 
ju,m;mi J.m 
l..ri,hthr.11,!;t,111. prc,1,1,1 
JJl.i.m h·ul,1hrn�,1,111. J.m 
1,.urya m011umc111.il 
ke-.1lahrali!u:in lain. serta 
ml!la1ui pen!!,cmbangun 
dan pengu\..nhan jeJaring 
d,111 kcmilraan pada 
tingkal nasional. regional. 
dan internasional. 

• nwnyclenggumlmn 
int('rnasionulis.1si delant 
hidang p�ndid!\..:rn 
jasmani d11111Jluhraga. 
pendidikan l:esthatan dan 
n:kreasi kcolahrng:ian. 
i,cndidil..a11 l..cpd;111han 
�·l,thrng.i. ��·r\J 1lmu-1l111u 
lo.rul,1hr.i.g,1.m ) .1n1t 
u1111 ..1111 mcl,,\ui .,__ _ 
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Tabcl 2. Struktur Kurikulum 

FIK UNY FPOK UPI FIK UNJ 
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• Matakuliuh Larlhan 
Profcst 4 SKS 

• Motnku:i.1h l,,cilmuan Unn 
keahlian pillhnu prodi If. 
SK� 

• 'loml 144S"-:-. 

pennnusan misi. keuga lembaga seolah sepakm menggunakan Tr: Dhanna 

• Matnkulinh Magnng 3 
SK� 

• Total 144 SKS 

Indonesia (K KNI). Visi yang diusung keriga lembaga juga mcngarah pada 

-·--·---·--·---·------- l"'Cll!/l'l11n,1ng.,n '1;111 1 
pcng,1l..,1h.m ,,·,.11111� U.1n I kmi11.1.111p.1,l.111ngJ..u1 
�·•�ion.ii. rqu,111.11. d.m I 1n1cn1.1�11>n.1I !-----------, 

--- 

Perguruan Tinggi uruuk mencapai vis! yang dimaksud. 

pembcntukan SOM dalam bidang ilmu keolahragaan dan pendidikan 

lnbc! 1 tcrsebut di atas mcrnpcrfihatkan bahva ketiga Lemhagn 

(standar nasional pendidikan tinggi) dan Kerangka Kualifikasi Nasional 

rnerumuskan visi misinya. Visi misi kctiganya diturunkan dari visi misi 

Pcndidikan Tinggi Olahrnga (LP10) itu mcmiliki kesamaan datam 

• Matukuliah Universiter • Murnkulinh Umum 14 • Kompctensi Umum: IJ 
28 SKS SKS SKS 

• Mntnkutiah f ul.uhcr JI • Mu1:,l,,uli.1h 1),1,,ir l'Wtl·�i • Kump:u.:n\1 l ltJma: l I :'i 
St-:� l2'JKS St,:", 

• Mu1al.uliah Prnli 12 !• MJ•:il,,ulwh l,,c,11>ti,rn • Krnnr11:1cn,1 pcndukung: 
�K� Ful.ulta\ h SK\ 16 SK!- 

• Mut11l,,ulinh • MJt,1kuliJh Kcahhan • lotal !44 SKS 
Peegcmbangnn Profcsi Proch I : SKS 
Pcndidikan 10 SKS • Matakuliu� Prudi SI SKS 

universitas yang telah mengacu pada kerangka pendidikan nasional 

jasmuni yang mampu bersaing seca-a nasional maupun interuasional. Pada 

2. Struktur Kurikulum Fakultas dan Program Studi 



Program Studi 11mu 
K1..•olahr,1ga.m (SI): Sarju11., 
r,lahr11l!a ahli Ulahragu 
K1..·,chaltln 

Pm ram Studi llmu -----� 

f'rngrum Studi llmu 
K1..'t1lahM)!aan Kc1n,cntr.1s1 
Olnhn1g.1 Rckrcusi (S l ): 
pcmbina olatiragu rekrcusi 

FIK UNJ 
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Prodi PJKR ISi): Guru 
pcndidikan jasrnani padu 
semua jenjang pendidikar.. 

Program Studi Kcpcl111ihan 
Oluhr.ig:i (SI): guru 
p(ndidikanjumani dm 
pelarih yang pml'csit>n,LI 

I SKS 
Ada upaya pengintegr.1:.i,an 

.1:n�m SI d,rn prutc�1 

FPOK UPI 

Proch PJKR. tcna a 

flrodi 11111u Kcolahmgaan 
\IKOK): sarjima ahli 
nlahruga urttuk kes(h,11w1. 

l'r11d1 t•GSI> l'cni.1,: t,unt 
l'cndidll,.;111 J,l\m,111i 
Olnhrngu <lun Kcschaum di 
Sckolah Dasur. 

Prudi kepclmihm oh1hr.:ig.1: 
Pchnih catmnl! ,11:.ihr:.ig:i 
�:ig prolbional 

Program StuJi IJJ 
Kt'p!,.'fawaum Lum,i;1 
(Kunscntra�i Ucmntoli,ti): 
Sl>M kcj'\.·ni11 ar.m I .uhi11 

l SKS 
Program SI d.1n pnil..:�i 

1 nl�\lh ��-lh 

FIK UNY 

Prtllli ltmu K1..-r,t1hr.1g;m11 
(IKOR.'\) Lrn,1g:i .1hli 
dcngun l.,,n�cntr,1,i 
Olahrngu l\dap1i[ Tcrapi 
Fisik. Kcbuguran 
Jasmani. dan i,h111aje111en 
Olahrn a 

l'rodi PGSD l'tnjus: 
Tenaga l'l·m.!ii.!11,. 
i'(ndidil..:rn J:1�man1 
otarege keschamn pada 
Sekolah d.t:.ar 
Prodi Pcndidil.u11 
Kepcfuuhnn Olahr.1�u1: 
pelmih calxmg nlahrngu 
,an owll·�i1in.il 

SKS. Menurut FIK UNJ. hal ini dilakukan agar ada peningkatan terhadap 

Prodi PJKR: Tenaga 
Pendrdik Pendidikan 
Jasmani otarage 
kesehatan pada sekclah 
menen ah 

TalJd 3. Progrnm Studi dun Prolil tutusnn 

terstruktur ynng lebih baik bagi para mahasiswa. 

kualitas doscn dalam mcngajar )ang dibarengi dengan dcngan rugas 

tersebut juga tldak ditemukan rnatakuliah yang memiliki beban hanya 1 

merniliki jurnlah SK, ,,mg dalarn suuktur ku,ikulurnnya yaitu 144 SK> 

dibanding marakuliah universitas dan lilkultas. Pada semua lernbaga 

untuk program \I. Palla �ctig.1 lcmbagu. matakuliah prodi (di F1K UNJ 

dengan istilah Kompctcnsi Utama) memilik i proporsi yang cukup bauyak 

Program SI tfan pn•IC,1 
�·hdip1�h 

·an I SKS 

3. Gumbnran l'rofil lulusan 



Secara umum. keuga lcmbaga mcngernlmngkan progrum studi ) ang ) ang. 

lchih mcn);.;1r,1hl,..:1n p:1J.i lulusannyu bcrgchu dal.un bidang pcrnlidrk.m 

jasmani. kcpclauhan. dan ilmu keolahragcnu. llunvn pada lcmbaga 1 P<)K 

UPI yang mcmiliki program studi dengan profit lulusanya sebagai pcrawat 

lansia. Pengcmbangan bidang keahlian yang tebih banyak dilakukun FIK 

UNJ sehingga tcrdapat S program studi )>lllg memiliki profil lulusan 

berbeda. FIK UNY memiliki satu program studi yang menghasilkan 

lulusan dcngan profit yang spesifik pada bidang konsentrasi tertemu. 

-t. Pcnentuan Capulau Pembclajaruu (l.1.wrni11J.: Outcome) dun Elcmcn 

Kompctcnsi 

Capaian pembelajaran perlu dirumuskan dengan balk karena 

berhubungan dcngan kompetensl utama yung harus dirnilik! oleh serlap 

lulusan. Oleh karena uu. ketiga lembagn memiliki cara yang sama Jalam 

merumuskan capaian pembelajaran (learning outcome). Cara rcrsebut 

adulah {I) pcnyesuaian dcngan profi! lulusan masing-masing program 

studi. (2) seuap progrnrn studi hnnya rnemiliki kcmpctensi utama. (3) 

menarnbahkan elemen-elemen kompetensi );lr;g dibutuhken lulusan di luur 

dari kompetcnsi urama yang diturunknn untk kewenangan tambahan. 

Berdasarkan hal itu. maka kornpetcusi )<ing muncul terdiri atas 

kompctcnsi utamn. kcmpetcn .. i pen-tukung d.rn kompetcnvi laumyn. 
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5. Pembentukan Matakuliah dan Penentuun Dobol SKS 

Deban studi yang dalam hal ini masih menggunakan besaran 

Sistem Kredit Semester (SKS). Sctiap marnkuliah memiliki beban studi 

masing-rnasing yang rentunya harus sesuai dengan kedudukan dan 

kedalam isi mmen matakuliah tcrscbut. Scpcrti dalam kurikulum FIK 

UNY discbutkun buhwa suatu nunakuuah dibcmuk berdasarkan beberapa 

pcnimbungan scbagai berikut: (I} adnn� a keterkaitau yang erat an tar 

bahan kajian yang bila dipelajari yang terkait secara terintegrasi 

diperkirakan akan lebih baik hasilnya. (2) adanya penimbangan konteks 

keilmuan. artinya mahasiswa akan menguasai suatu rnakna keilrnuan 

dalam kcntcks tertemu. (3) adanya metode pcmbelajaran yang tepat yang 

menjadikan pencapaian komperensi lebih efektif dan efisien serta 

berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahau kajian dipelajari 

secara komprchensif dnn teriutegrasi. I /al inl juga dilakukan olch lembaga 

FIK UNJ dan f-PUK UPI yung lcbih mengutumakun matakuliah- 

matakulaih pendukung untuk tercapainya kompetensi utama rnendapatkan 

porsi lebih banyak dalam bobot SKS-nya. Pcnemuan matakuliah dan bobot 

SKS-nya juga seringkali mempertimbangkan ketersediaan Sumbcr Daya 

Manusia dan Sarana Prasarana yang ada. 

6. Sistem Pembclnjaran dan Penilaian. 

Semua kmbaga mclakukan hal same dalam hat sistem 

pembelcjnrnn. Proses pembelojaran dircncanakan sccara sistcmatis dengan 

merujuk pada perkcmbangan teori. strategi. dan rnetode pembelajaran. 
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dengun disusun 

pcndahuluan: (ii) Kegiutnn 

yang p..:mbclajuran 

inti: dan (iii) Kcgiatan penutup. Jurnlnh tarap muka perkuliahan scbanyak 

16 kali per semester. 

Pada semua lembaga sistem penilaian dilakukan untuk mclihat 

pencapaian kompetensi mahasiswa yang dilakukan pada scmua 

matakuliah. Sasaran penilaian pencapaian kompetensi mabasiswa 

rnencekup: {I) pengetahuan. keterampilan, dan perilaku. (2) 

partisipasi/kinerja rnahasiswa, (3) hasil kerja berupa karya tulis/laporan. 

Teknik penilaian capaian kompetensi mahasiswa berupa tes. observasi. 

penilaian diri. pcnitaian scjawat. dan/aruu pcnilaian kinerja. Instnunen 

penilaian pencapaiau kompetensi mahasiswn erbcntuk soal. lembnr 

penilaian kincrja. lembar observasi, kuisioner. atau checklist. 

dilaksanakan dengan unnan: (i) Kegiatan 

mempertimbangkan tingkat panisipasi mahasiswa. penerapan teknologt 

informasi dan komunikasi. keterkaitan dan keterpaduan antar maten. 

umpan balik. dan rindak liinjul. Pelnksnnaan pernbelnjaran dilaksanakan 

dengan Sistem Krcdit Semester (SKS). Proses pembelajaran secara 111m11n 

pcrencanann 

Sctiap doscn mnu tirn doscn pengnmp« mata kulinh wajib mcmbum 



U. Pcrnbahusan 

I. l'cngcmhaugan Kurikulum rncngacu KKNI 

Kurikulum mcmiliki mnkna yang beragam baik antar negara 

rnaupun antar in..,1itusi penyelcnggara pendidikan. Mcnunu Peraturun 

tl.k1w .. ·ri Pcndidikuu d,111 kcbudayaun Republik Indonesia Nomor 49 rnhtm 

201-1 tvntang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. kurikulum aduluh 

seperangkat rencana dan pengaturan rnengenni capaian pembelajarnn 

lulusan, bahan kajian. proses. dan penilaian yang digunr,kan sebagai 

pedoman penyclcnggaraan program studi. Peraturen Presiden Namur 8 

Tahun 2012 tcmang Kerangka Kualiflkasi Nasional Indonesia 

menyelunkan bahwa Kerangka Kualilikasi Nasional Indonesia utau 

disingkat KKNI mcrupakan kerangka penjenjnngan kualilikasi kompctens. 

� ang dnpar menyand ingkan. menyetarakan. dan mengintegrasikan entara 

bidang pendidikan clan bidang pelatihan kerja serta pengalaman ketja 

dalam rangka pemberian pengakuan kompetcnsi kerja sesuai dengan 

struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI ini memungkin!<an hasi! 

pendidikan. khususnya pendidikan tinggi. dilengkapi dengan perangkat 

ukur yang memudahkan dalam melukukan penyepadanan dan penyejajaran 

dcngan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI juga rnenjadi alar 

yang dapat menyariug hanya SDM )'<tng bcrkoalifikasi yang dapat masuk 

dan bckcrja ke Indonesia (Dikti. 2014). 

2. PcncnltuHJ Slruktur Kurikulum 

Pengaturan rnata kuliah dalam tahapan semester sering dikcnal 

sebagai struktur kurikulum. Sccara tcoritis terdapat dua macmn 
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pendekaran struktur kurikulum. yaitu model serial dan model parallel 

(Dikti. 2014). Pendekntan model serial ndalah pendckatan yang mcnyusun 

mata kulinh berdasarkan lcgiku amu srruktur kcihuuannya. Ad,1pu11 

pendckutan srruktur kurikulum model parallel menyujikun matakuliuh 

pada sctiap semester scsuni dcngan tujuan kompctcnsinya. Pcngcmbungan 

kurikulum program studi hane, menctapkan capaian pcmbelajurun 

pendidikannya yang dikcna! dengan profil (pcran mahasiswa) (Dikti. 

2014}. Dari peran inilah. capaian pcmbelajaran di setiap tahap pendidikan 

dapat diturunkan dengan lebih akuntabel dan reliabel. Maknanya. tidak 

ada program studl yang terlewat dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional yang dituangkan dnlam Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. Ketcrnuun dnn penetapan capaian pembelajaran ini. dintur 

dalam stander kcmpetensi tulusan datum Peratnran Menteri Pendidikun 

dau Kebudayaan Repubfik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 reruang SN- 

DIKTI (D;k1L 2014). 

3. Capaian Pcmbelaj:mrn (Leaning Ou1come) 

Capaian Pembclajaran dapar dipandang sebagai resultan dari hasil 

keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang 

pembelajar/mahasiswn selama menernpuh studinya pada satu program 

studi tcrtentu. Dimann unsur capaian pernbelajaran mencakup: sikap dan 

tata nilai, kemampuan, pengctahuan. dan 1anggungjawab/hak. Pengcrtian 

capaian pcmbch,jaran menunn KKNI (Perprcs RI No. 8 Tahun 201:!) 

adalah: inlrrnasilisasi dan akurnulasi il111t1 pengetahuan. pcngetahunn. 

pengetahuan prakris. ketrampilan, afeksi. don kompctensi .yang dicapai 
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melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang 

ilmu/keahlian tertcntu atau mclalui pcngalnman kcrja (Dikti. 201--l). 

Oalam SN-DIKTI sa1ah satu yang terkait dengan pengertian termuat 

dalam satah satu standar yakni "stnndar kompetensi lulusan .. yang tcrtcra 

padn pasal 5 uyat (I) �ang dituli ... kuu sebagni berikut: "Standur 

Kompetensi l.ulu ... an merupakan kritcrin minimal tcntang l..ualdiha-.1 

kcmampuan lulusan yang mencakup sikap. pengetahuan. dan 

keterarnpilan. yang dinyatakan dalam rumusan capaian pcmbclajaran 

lulusan" (Dikti. 2014). 

4. Penentuan Prolil Lulusan 

Seyogyanya prolil program studi disusun oleh kelompok program 

studi sejenis. sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterirna dan 

dijadikan rujukan secarc nasional (Dikti. 2014). Dala111 penyusunan profil 

ketertibatan dari .\talc!! hokters juga akan memberikan kontribusi umuk 

mempcroleh konvergensi dan kcneknvitus nnrara institusi pendidikun 

dengan pemangku kepentingan yang nantlnya akan mcnggunakan hasil 

didiknya. Hal ini menjamin mutu dari prolil lulusan. Pencntuan prolil juga 

wajib rnerujuk pada jenjang kualifrkasi lulusan sesuai dengan KKNI. 

Untuk membangun kekhasan program studi. dianjurkan untuk 

mengidemiflkasi keunggulan atau kcarifan lokal/dacrah (Dikti. 2014). 

Sehingga rumusan profit akun memuat informasi mengenni kernampuan 

untuk menjawab persoalan dan tantnugan yang berkembang ntau rnuncul 

di dnereh rnasing-rnasing. bnhkan jika perlu menjadi nilai unggul dari 

program srudi bersangkutan. Untuk membangun kekhasan program studi. 

25 



dianjmkan untuk mcngidcntilikosi kennggulan atau kcarifun lokal/dacrah. 

Schingga rurnusan profil akan memuar inforrnasi mcngcnai kemampuan 

untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkcmhang atau muncul 

di daerah masing-rnasing. bahkan jika perlu menjadi nilai unggut dari 

program studi bersangkutan (Dikti. 2014). 

5. Pembetnjarau dan penilalan 

Pcmbelajarnn ke depan didorong menjadi berpusm pada mahasiswa 

(S111dent Centered Ll'tirm11g!SCL) dcngun memtokusknn padn capaian 

pembelajnran yang diharapkan (Dikti. 2014). Berpusat pada mahasiswa 

menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan Jiraih rnelalui proses 

pembelajaran yang rnengutamakan pengembangan krearivitas. kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetattuan. UNESCO 

(1998) menjelaskan empat pilar pendidikan untuk perubahan besar 

pendidikan ringi. yaitu: {i) h•cm1inx IV knaw. {ii) le11rn111g tu do. (iii) 

learning to l1w togetner (will, uthen). dan (iv} leam111� to ht'. serta: 

belajar sepanjang hayat (learning 1hro11gho111 life). Sistem pembelajaran 

dengan pendekatan SCL, rcncana pembelajaran difokuskan pada 'paduan 

rnahasiswa belajar' dan proses menjadi smu Jengan pcnilaian hasil belajar 

dengan rnengembangkan sistem esesmen dalam kegiatan 'pernbelejaran". 

proses belajar (learning process), bukan proses mengajar (leaching 

process) (Dikti. 2014). Ciri .netode pembelajaran SCL scsuai unsurnya 

dapat dirici scbagai bcrikut: doscn. bcrperan sebagai fasi+itator dan 

motivator: mahasiswu. harus menunjukkan l,..irierja. vnng bcrsifar kremif 
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A\\'.\e.\.\·111,•111 didefinisikan sebagai "Penilaiun tcrhadap proses perokhan. 

penernpan pengetahuan dan ketrampilan. rndalui proses pembelajoran 

yang menunjukkan kemarnpuan mahasiswa dal.1111 proses rnaupun 

produk" (Dikti.2014). 

t'erfonnonce insrnnuen yang disebut Rubrik. A111lier111<.· A.n1•\.1r11e111 

�ang mcngimcrgrnsikan kemarnpuun kogni1if. psikornororik dan afcksi 

sccnra utuh: pro:-.c'> irucrakxinya. mcnirikbcratknn padn -method of 

inquiry and discovery": sumbcr bclajamvn. bersifar multi dcrnensi. urunya 

bisa didapat dari mana saja: dan lingkungan belajamya. harus terancung 

d,111 kontekstual (Dikti. 2014). 

Proses penilaian dalarn pcmbelajaran SCL dilakukan selama proses 

dcngan melihm perkembangan hasil di beberapa tahapan pcrnbelojaran. 

Dalam proses pcnilaian ini menjadi sangat penting arrinya yaitu dengan 

merncriksa. mengkaji. mcmbcri arahan dan masukan kepada pcserta didik. 

dan rnenggunakan suatu instrument pcnilaian sebagai tolok ukm 

kctercapaian kernampuan (Dikri. 2014). Dalarn hal ini proses asesmen 

yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode pcmbelajaran SCL 

adalah model ascsrnen yang disebut Asesmen Kinetja (Authentic 

Assessment atau Performance Asse.,·.rn1ent), yaitu asesmen yang terdiri 

dari tiga aktvltas dasar yaitu: dosen mcmberi tugas , pcserta didik 

menunjukkan kinerjanya. dinilai berdasarkan indikator tcrtcntu dengun 



HAH V 

KESIMPlJl.r\N !JAN SAl{AN 

A. Keslmpulun 

Bcrdasarkun hasil peneliuan dan pembahasnu �ang tcluh 

dikemukakan pada bab sebclumnya. dapat disimpulkan bahwa keugn 

Lembaga Pendidikan Tinggi Olahraga (LPTO) yang meliputi FIK UNY. 

FIK UNJ. dan FPOK UPI telah mengembangkan kurikulurn masing- 

masing dengan mcngikuti prinsip dan kaidnh pengembangan kurikulum 

mengacu Kcrangkn Kuafifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Stander 

Nasional Pendidikan ringgi (SN-Uil,.1i). l lul ini h.:rtihat dari pclaksanaan 

tahapan pengernbnngun kuril..ulum )Jng mdiputi perurnusan visi mi�i. 

struktur kurikulurn, profil lulusan, capaian pembelajaran dan clemen 

kompctensi. pembcntukan mata kuliah dan bobot SKS. sistcrn 

pembelajaran dan penilaian dilakukan olch Tim Pengembangan 

Kurikulum di tingkat Fakultas dan Program Smdi. Setiap tahapan 

pengembangan kurikulum tersebut di ams memiliki kesamaan dalam 

proses pelaksanaanuvn oleh kcriga lembagu tcrscbut. 

8. lm!llikasi Penetitian 

Kesimpulan penelitian di atas memberikan implikasi bahwa ketiga 

lembaga (l·IK U�JY. FIK UNJ, dan FPOK UPI) scbcnarnya dapat 

mengembangkan kurikulum secara bersa'naan karcna merniliki cara 

panclang dan sistematika pcngembangan yang sama. 1-!asil pcnelitian juga 



nwmrwrtihatkan bahwa setiap lcmbaga harus rncmiliki kckba-an :-,ang. 

didasarkan pada kcbutuhan dan kcaritan loka! masing-ma\ing. Pcrlu jug.,1 

umuk dilakukan cvaluasi pelaksanaan kurikulum yang dikcmbungkun 

dalam kurun waktu yang sarna sehingga dnpat terfihar kclebihan dun 

kclcmahaunyn. 

C. Kcterbatasan Penelilian 

Penelitian ini telah dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan 

prosedur pelaksanaan merodologi yaug dipilih. Namun demikian. pcncliti 

menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banynk kererbatasan. 

Keterbatan pcnelitian ini adalah: 

I. Pengambilan darn hanya tcrpaku pada «nwancuru dan do\...11111en1,1si 

behnn dapm mclul...ul-.an observasi secnra menuulam terhadap persoalan 

penelitian yang dilakukan. 

2. Subjek penelitian yang diambit bclum menyeluruh orang dan dokumen 

yang 1crkait dengan pengembangan kurikulum di scnap lembagn. 

0. Saran-saran 

Penelitian ini diharapkan dapat mcmberikau kcmribusi yang bereni 

bagi scmua pihak yang tcrlibat datam pcngcrnbangan kurikulum 

pendidikan tinggi rcrutnma Lcmbaga Pcndidikan Tinggi Olah raga. Secnra 

khusus. penclitian ini diharapkan dapat memberikan juga kontribusi. bagi: 
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I. Ketiga lcmbaga yang menjadi unit nnnlisis dalam penelitian dalam 

upaya mcngembangkan kurikulum �ang scmakin lcbih baik duri tahun 

kc tnhun. 

2. Lembaga pcndidikun tinggi scrupa yung scdang mcngcmbangkun 

kurikulum, penelitian ini dapm mcnjadi gambaran pengcmbangan 

kurikulum mengucu KKNI dan Srandar Nasional Pcndidikan ringgi. 
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