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STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN 

PRODI SI PENJAS ADAPTIF, 52 PENDIDIKAN JASMANI 
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Olth: 

Rurnpis Agus Sudarko, M.S, 
Panggung Sutapa,M.S, 

Sb. Pmnnrahadi .• M.Kes 

Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perlu scbuah kajian penelitian ilmiah 
untuk mcndapatkan hasil dari hasil survey berupa tanggapan masyrakat dan 
stakeholder tentang Studi Kelayakan Pendirian Prodi SI Penjas Adaptif dan S2 
Pendidikan Jasmani dan S2 Kepelatihan Olahraga. Tujuan penelitian ini adalah_ 
mengetahui hasil studi kelayakan pendirian Prodi SI Penjas Adaptif dan S2 
Pendidikan Jasmani dan S2 Kepelatihan Olahraga. · 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskripiif kuantitatif dengan 
metode survey dan studi d0kumen. Dengan jumlah responden yang mengebalikan 
jawab sebesar 30 orang untuk SI Pcnjas Adaptif, 36 orang untuk S2 Pendidikan 
Jasmani dan 35 orang dari S2 Kepelatihan Olahraga dari angket yang disebarkan 
secara online dengan bantuan google fonn. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan persentase. 

· Hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa pembukaan prodi SI Penjas 
adaptif di UNY yang memiliki miner 80%( 24 orang dari 30 orang), Kcmudian 
mengenai minat responden program studi S2 pendidikan jasmani yang akan di 
buka oleh UNY adalah 29 orang (80,6%) dan minat responden untuk 
melanjutkan studi kepelatihan di UNY adalah 22 orang (62,9°/o) dengan data ini 
maka dapat dilihat bahwa ketiga program ini layak dibuka dengan dukungan 26 
orang pengajar S3 dan 7 diantaranya adalah guru besar serta dengan fasilitas 
perkuliahan yang mendukung. 

Kata Kunci: Kelayalan, Prodi, Adaptif, Pendidikan Jasmuni , Kepelatihan 
Olahraga 
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BAil i 

PENDAHULUAN 

A. L.:1t:1r Bclakang Mas:tl:th 

lmplementasi Sistem Keolahragaa-m Nasional merupakan tanggung jawab 

bersama, baik pemeriruah maupun masyarnkat. Salah satu komponen terdepan 

dalam implcmentasi sistem keolahragaan nasional adalah perguruan tinggi, yang 

dalam ha! ini adalaha lembaga pcndidikan tinggi olahraga. Lembaga Pendidikan 

Tinggi Olahraga mcmiliki peran yang penting dalam mengirnplementasikan 

sistem keolahragaan nasional berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Penerapan llma Pengetahuan dan Teknologi yang mumpuni dalam implementasi 

sistem keolahragaan nasional menjadi sebuah tolak ukur yang keilmiahan 

(scientific), dimana hal ini sangat berhubungan dengan tugas pokok Lembaga 

Pendidikan Tinggi Olahraga dalam mengembangkan ilmu keolahragaan_ (sport 

science). Penerapan Sport Science dalam sinergitas Olahraga Prestasi, Olahraga 

Pendidikan, Olahraga Rekreasi/Masyarakal merupakan usaba ilmiah yang harus 

terus dikembangkan dalam mendukung pernbangunan olahraga nasional. 

Tuntutan yang tinggi terhadap prestasi olahraga dunia telah 

membangunknn semua Negara untuk memiliki tenaga-tenaga keolahragaan 

pengetahuan dan keterampilan sport science yang maju. Indonesia telah memiliki 

Lembaga Pendidikan Tinggi Oiahrnga yang merupakan tempat pengembangan 

sport science untuk menghasilkan tenaga-tenaga keolahragaan yang handal. 

Scpeni analisa yang disampaikan Furqon Hidayatullah dalam pidato guru 

-- 
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bcsarnya di UNS Surakarta mcngatakan bahwa "Belum optimalnya pcran 

Lembaga Pendidikan Tinggi Olahraga (LPTO), seperti Fakultas llmu 

Keolahragaan (FIK); Fakuhas/ Jurusan Pendidikan Olahraga dan Keschatan 

(FPOK/JPOK). Program Studi-Program Studi yang menangani disiplin ilmu 

kcolahragaan dalam Program Pascasarjana". Hal ini ditandai dengan masih 

rcndahnya kualitas Julusan; banyak Sumber Daya lnsani yang tidak tcrlibat dalam 

kegiatan olahraga di luar kampus sesuai dengan potensinya. Penerapan sport 

science seharusnya menghasilkan banyak penernuan-penemuan yang dapat 

diterapkan dalam pembinaan clahraga nasional yang berujung pada prestasi 

optimal yang diraih. Keterpurukan prestasi olahraga nasional juga mungkin 

diseliabkan · oleh ketertinggalan pengembangan sport science yang ada di 

Lcmbaga Pendidikan Tinggi Olahraga. Pentingnya Lembaga Pendidikan Tinggi 

Olahraga daiam menopang prestasi bangsa dalam bidang olahraga harus didukung 

pula oleh komponen-komponen bangsa yang lain. 

Sejalan dengan perkembangan keolahragaan nasional dan intemasional, 

Universitas Negeri Y cgyakarta (UNY) secara konsisten terus berupaya untuk 

mendukung implementasi sistem keolahragaan nasional melaJui Fakultas llmu 

Keolahragaan (FIK). Sejarah membuktikan bahswa FIK UNY Telah lebih dari 

setengah abad, UNY memberikar. konstribusi yang cukup besar terhadap arah 

pembangunan olahraga nasional, Sejarah FIK UNY dimulai dengan Keputusan 

Mcnteri PD & K nomor 6216/B tauggal 9 Agustus 1950 tentang pendirian 

Akademi Pendidikan Djasmani (APD) dipimpin oleh W de Baan, dan AR. 
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Tampenawas. Akadcmi ini mcnjadi Jurusan Pendidikan Jasmani dari bagian 

Pedagogik pada Fakultas Sastre, Pedagogik, dan Filsafat, Univcrsitas Gadjah 

Mada pada tanggal I Oktober 1951. Tanggal 19 September 1955, Bagian 

Pedagogik Fakuhas Sasrra. Pec!agogik, dan Filsafar UGM berubah menjadi 

Fakultas limn Pendidikan (FIP) yang memiliki Bagian Pendidikan dan 

Pendidikan Jasmani. Fakultas llmu Pendidikan UGM berubah menjadi Fakultas 

Keguruan dan llmu Pendidikan (FKIP) UGM pada tanggal I September 1961. 

Tanggal I September 1962, Jurusan Pendidikan Jasmani FKIP UGM berkembang 

menjadi Fakultas Pendidikan Djasrnani (FPO) UGM dengan Dekan Arma 

Abdoellah, M.Sc. Fakultas Pendidikan Djasmani UGM berkembang menjadi 

Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Yogyakarta dengan Ketua Anna Abdoellah, 

M.Sc. berdasarka,, Keputusan Presiden RI nomor 23 tahun 1963. Tanggal 22 

Februari 1977, STO Yogyakarta berintegrasi dengan !KIP Yogyakarta menjadi 

Fakultas Keguruan llmu Keolahragaan IKIP Yogyakarta. FK.IK berganti nama 

menjadi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) IKIP Yogyakarta 

pada tahun I 98 I. Seiring dengan perluasaan mandate IKIP menjadi Universitas, 

maka IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Fakultas 

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan sebagai bagian dari IKlP Yogyakarta 

berganti nama menjadi Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Yogyakarta (FIK UNY). Pcrgantian ini terjadi pada tahun 1998. Akhimya dalam 

kesempatan reuni FIK 2007 ini dihasilkan kesepatakan antara pelaku sejarnh di 

FIK, bahwa berdirinya FIK UNY ditetapkan pada tanggal I Oktober 1951 
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bersamann dcngan masuknya Jurusan Pcndidikan Jasmani dari bagian Pcdagogik 

pada Fakultas Sastra, Pcdagogik, dan Filsafat. Universitas Gadjah Mada 

(fik.uny.ac.id, 2015). Saal ini FIK UNY telah memiliki 4 Prodi yaitu Prodi 

PJKR. Prodi PKO dan Prodi IKOR selanjmnya FIK bcrencana mengembangkan 

diri dengan mengusulkan prodi SI Penjas Adaptif yang merupakan kajian yang 

khas terhadap anak berkebutuhan khusus dalarn pendidikan jasmani dan 

Menambah Prodi S2 Pendidikan Jasmani dan S2 Pendidikan Kepclatihan 

Olahraga yang sejalan dengan semangat linieritas dan menyesuaikan dengan 

KKNI 

Adapun Perlu sebuah kajian penelitian ilmiah untuk mendapatkan hasil 

dari basil survey berupa tanggapan masyrakat dan stakeholder tentang Studi 

Kelayakan Pendirian Prodi S l Penjas Adaptif dan S2 Pendidikan Jasmani dan S2 

Kepelatihan Olahraga. 

8. ldentifikasi Masalab 

I. Belum berkembangnya beberapa prodi di FIK UNY dan Pasca Sarjana 

dibidang ilmu keolahragaan. 

2. Bel um ada prodi yang linier untuk S2 pada bidang SI ilmu kepelatiahan 

olahraga dan SI Pendidikan Jasmani di UNY. 

3. Belum diketahui seberapa layak pembukaan prodi SI Penjas Adaptif. 

4. Belum diketahui seberapa Jayak pembukaan prodi S2 Pendidikan Jasmani dan 

S2 Ilmu Kepelatihan Olah.raga. 

4 



C. Rumusan Masalah 

Bagaimana hasil studi kelayakan pcndirian Prodi SI Penjas Adaptif dan S2 

Pcndidikan Jasmani dan S2 Kepelatihan Olahraga? 

D. Tujuan Pcnclitian 

Tujuan penelitian uu adalah untuk mengetahui hasil studi kclayakan 

pendirian Prodi SI Penjas Adaptif cian S2 Pendidikan Jasmani dan S2 

Kepelatihan Olahraga. 

E. Manfa:it Pcnelitian 

I. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk basil studi kelayakan pendirian Prodi SI 

Penjas Adaptif dan S2 Pendidikan Jasmani dan S2 Kepelatihan Olahraga. 

Penelitian ini dapat bennanfaat untuk mcnjadi bahan pertimbangan untuk jumlah 

apakah Jayak dan tidaknya pendirian prodi-prodi yang dianggap prospektif 

kedepan dan untuk mendukung kua!itas SDM keolahrgaan yang lebih baik. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelit..ian uu dapat menjadi acuan bagi pembaca khususnya 

rnasyarakat tentang mernberikan pilihan yang ingin belajar di UNY. Sehingga 

dengan dibuka prodi Prodi SI Penjas Adaptif dan S2 Pendidikan Jasmani dan 82 

Kepelatihan Olahraga akan memberikan pemahaman bahwa akan ada profcsi 

pekerjaan baru yang lebih spesifik pada bidang keolahragaan. 

5 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Pendidikan SI 

Berdasarkan Peraturan Mcnteri No 12 Tahun 2012, Pasal 13 menycbutkan 

bahwa (I) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan 

dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di 

Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profcsional. 

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) secara aktif mengembangkan 

potensinya dengan melakukan pembelajarari, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau 

penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang llmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional 

yang berbudaya. (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan 

mengutamakan penalaran dan akhlak rnulia serta bertanggung jawab sesuai dengan 

budaya akademik. (4) Mahasiswa berhak mendapalkan layanan Pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. (5) Mahasiswa dapat 

menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing·masing 

dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. · 

(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati nonna Penciidikan Tinggi 

untuk menjamin terlaksananya Tridhanna dan pengembangan budaya akadernik. ( 

Kemendikbud, 2012) 
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Sedangkan pada dalam UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012 Pasal 14 

menjelaskan bahwa (I) Mahasiswa mcngembangkan bakat, minat, dan kcmampuan 

dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler scbagai bagian dari proses 

Pendidikan. (2) Kegiatan kokurikulcr dan ckstrakurikuler sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. (3) Ketentuan 

lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi. ( Kemendikbud, 20 I 2) 

7 
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• M,a.mpu IJlE!l)geloia rlseJ dii!.r:i p�[lgl!:"]bapgan yang Qen:npnfa.at 
!:>ifgi IJl!.SY•rakat dan kailmuan, serta mampu mendapat 
Pf!nl!�Ms1on!) m•!:!p_urijr::i.t§!rna_li911J1I. 

• Ma.::npu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau 
seni di dalam b1dang keilmu1nnya atau praktek profesionalnya 
ffi!!a!uj riset, hingga J!l@nJhasiLkan karya J.n_oya!if dan �ruJI. 

• M�mpu memecahkan permasalahan sains, teknclcgr, dan atau 
sen! di dalam bidang keilmuannya mell!lui pendekatan Inter 
atau m!,!ltldl£pllner . 

LEVEL 8 (Mf<GISTER) 

' 

Beberapa karir yang memungkinkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga 

Education Teacher Physical Therapist Professional Sports Referee Coach/Manager 

adalah sebagai berikut antara lain : Activities Specialist Adaptive Physical Education 

Coach Youth/Sports Camp Director Youth Sports Coach Sports Announcer Sports 

Trainer College Professor Dance Instructor Early Childhood Motor Skills Instructor 

Recreation Manager Sports Fitness Instructor/Coordinator Strength/Conditioning 

Tabel 2. Tentang Kualifikasi S2 

Specialist Adventure/Outdoor Education Athletic Coach Athletic Director Athletic 

Specialist Nutritionist Occupational Therapist Physical Education Specialist Physical 

B. Karir dalam pendidikan Jasmani dan Olabuga 

----Exercise Physiologist High School Sports Coach/Manager Movement Education 



k. Sport psychology 

(http://www.physedandrec.ualberta.ca/en/GraduatePrograms/ AreasotResearch.aspx) 

(h.1 t p :/ lwwu ·. hope. ed11/s1 utle 111/c:areer!c:/ ust ,m;/ P ln:s icu/%20 Edi 1cat i, m. pcJD 

Sedangkan beberapa area penclitian dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga 

adalah 

a. Active healthy children 

Umpire Manager Ticket Manager Sports 

9 

e. Behavioural medicine and exercise psychology 

d. Athlete health 

c. Analysis of human movement 

b. Adapted physical activity 

g. Exercise physiology and bipchemistry 

f. Coaching studies 

1. Sporl and leisure organizations 

h. Recreation and leisure studies 

j. Sociological and cullural studies of sport and leisure 

Journalist 



BAB Ill 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penclitian 

Deaain penclitian ini menggunaakan penelitian kuantitatif. Pcnclitian ini 

dengan metcde survey. Oengan sampling adalah stakeholder yang tekait antara lain 

mahasiswa,fresh graduate, guru, pelatih dan profesi Jainjumlah sampling. Teknik 

sampling yang digunakan adalah denganjalan incidental sampling yang disebarkan 

secara acak menggunakan media online dengan reposnden SI Penjas adaptif 30 

orang, s2 penjas 37, S2 kepelatihan 37. 

B. Subjck Penclitian 

Subjek penclitian ini adalah denganjalan incidental sampling yang disebarkan 

secara acak menggunakan media online dengan reposnden SI Penjas adaptif 30 

orang, s2 penjas 37. S2 kepelatihan 37. 

C. Instrumcn dan Teimik Pengumpulao Data 

lr.strumen daJam penelitian ini adalah dengan angket dengan pertanyaan 

tertutup dan te.rbuka dengan menggunakan bantuan google form untuk mendaptkan 

jawaban tanggapan dan menggunakan studi dokumen untuk mendapatkan data 

tentang kesiapan pengajar dan fasilitas yang mendukung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan rneugirimkan link pada google form kepada mahasiswa dan profesi 

yang membutuhkan prodi- prodi tersebut dengan memberikan secara acak yang dapat 

ditemui dalam sosial media. 

10 
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D. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menggunakan 

persentase dari hasil tanggapan yang mcnunjukan seberapa besar kebutuhan 

steakholder terhadap pembukaan prodi-prodi baru dalam penelitian ini. 

II 



BAB IV 
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HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

3. Apak.lh Pendldlk.:ln J:i.sm� untuk An;ik BukKlutuh;m Khusus m•mbutuhk:in ad.:ip�sl? 
v, 29 !1)..1% 

Tldak I) � 

2. M1nuru1 and:., .:,p.:,kJ.h An.:ik Berhbutuh.:,n Khusus m1merluk.ln P1ndidibn J,umani? 

y. 3(1 10( .... 

TIOO�. fl (I*,. 

1. Ap.:,k.:ih .:ind.:, mtng•t.:ihul ttm:mg An;ik Berk1butuh;m Khusus? 

Ya JO -r 
-r,1a, 0 

I. Studi Kelayakan S 1 Penjas Adaptif 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penclitian dipcroleh beberapa data yaitu: 
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7. A� ri�g .j:,ar, �J l».'*'1f! HltlJh ffl!:tyelmik,UUNC!i Sl .11'ld.1? 
hleqD lln3gi r-,cd iStttiti!Jar� Zl 82 ;:. 

t.lelq.8:11S2 i 17� 

�l O';, 

5. Ap•k.)h JndJ ,ttuju �»ib FIK·UtlY mtmbu�J Pr�r3m Srudi P,n}:al Ad•pQ! (51)? 

" . 
i� 0 � 

6. Ai»bh �d• btrml!'lit i.illlk mtlJnjvtkJn Jtudi kt Prooum Swdi Ptlljal Adlplil (S1) yar,g �hr. di bukil p:.d:11 Dhun kt dtpan? 

Y1 2' 
TIC!at. E x • r, 

4. l,.pJllh 3nd• W19in m1mptb}3ri ttm)l'lg PtndidikJnJismJni un!llkA"-* Bt<hbliluh:m Khu,us (Ptni•s AdJpU,P 
Y;. l!l 

- .. 



" " -, .... 

� • .JI .. ,.. 
Tai. S 'H'> 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

4 . ...,......, b.id..-1 iltm�.11 m°"""lkan mall k1 Jfflj>nv M,vi,11, hogr>l!I S1<>di l'tn&cltba .mlllri )'q .tr, dibuU p,� 1 \.11,un kt M1)>01 
v, 1' !! -.... ., . 

2. Studi Kelayakan S2 Pcnjas 



l.Pllhl>h ,,..., , ... --�,._,.., ""'"b" "'"'' p,Mla..., 1"'11 0>uof•> ..,._.,,...., >= .._..,alg,,,,.._,n d.>l>M ,..,di S1�,o�I 

.. ' 
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.. ,......,..�,- 
r ....... ..,--i•-- ,_ 

._ .. _...,.,..,.,. 
•..-�;p, .... .,.,..,.f.-· 
...... ;<.,.,.. '-'r ., .... 

P.-rJOl"l >o,or .. =· 

i. ' 11 , .... 

• 

• 
10. Mnlo Pok� - f- irltlti......, ,o1,..,, .... , ... '"°'1><11 ,.. ... ,..., .. 111,0ong ---�111? - ' c.. .. ��� 

-- IY'. 

t Ap.., 1'"9 .-.,., '*'-"'lll,.'"'""'>bn,!9,09,,... Sll>d• K..,,ol-...? 

.............. ,.. -"-"""'"'""'"' " , ••• .,. .u, ..... .,., ....... ...,,.,. ' 
'" .,. -· .. ,.., ...•. �_.., .. ,.,, 

t .O.poyong ,.....,,,..,._ .... ,,.,....,._ha .. .,., ............. ,,.. .. SJd>0 h"'ldonlu<Jo,nonl><II M>alHH .. bid,ng �,po1..i,,...._ ......._P..., -- ,...,. 
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B. Kesiapan Tenaga Pengajar 

Tabel J, Data Dosen FIK UNY Berdasarkan Pendidik:m FIK UNY, 2015) 

No Jurusan SI S2 SJ Jumlah 

I. POR 44 9 53 

2. PKL 22 8 30 

3. PKR 18 9 27 

Jumlah 84 26 110 
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Laboratorium Selabora, 

Laboratorium Media Pembelajaran, 2) 

5) Laboratoriurn Tes dan Pengukuran Penjas, 6) Laboratorium Kondisi Fisik, 

Laboratorium Fisiologi, 3) Laboratorium Histologi, 4) Laboratorium Anatomi, 

B.26 dan B.27, J) Lapangan Tennis Indoor dan Outdoor, 4) GOR, 5) Stadion 

laboratorium, di �taranya: 

Olahraga. Di samping itu, flK UNY juga di dukung oleh beberapa 

Lapangan Bolabasket, 15) Lapangan Bolavoli gravel dan pasir, 16) Lapangan 

(TOM), 12) Hall Bulutangkis, 13) Lapangan Hoki/Sepakbola barat, 14) - 

9) Hall Ten is Meja, IO) Kol am Renang, 11) Taman Olahraga Masyarakat 

Atletik dan Sepakbola, 6) Klinik Terapi Fisik, 7) Lapangan Softball/baseball, 

Tabcl 2. Datu Dosen Fl K UNY Bcrdasarkan Jabatan 

diantaranya: I) Gedung Pusat Layanan Akademik (GPLA), ;2) Gedung Kuliah 

menunjang perkuliahan. Sampai saat ini sarana dan prasarana di FIK UNY 

Keberadaan sarana dan prasarana di FIK UNY, sangat dibutuhkan untuk 

Sepaktakraw, 17) Lapangan Panahan, 18) Perpustakaan dan 19) Wisma 

7) Laboratorium Olah.raga Prestasi, 8) Laboratorium Biomekanika, dan 9) 

C. Kesiapan Fasilitas 

( FIK UNY, 2015) 
Jabatan 

No. Jurusan Dosen Tenaga Asisten Lek tor Guru Jumlah 
Kontrak CPNS Pengajar Ahli Lektor Kcpala Besar 

I POR 2 3 - 5 12 JO I 53 
2 PKL - - I 4 8 14 J JO 
J PKR - - - - 8 16 J 27 
Jumlah 2 J I 9 28 60 7 110 



Penambahan sarana dan prasarana yang terkait dengan penunjang proses 

perkuliahan dan perkantoran telah dilakukan. Bebcrapa sarana dan prasarana 

antara lain yaitu: LCD Projector, AC, Komputer, Meja Komputer, Filling 

Cabinet, Printer, Mesin Pemotong Rumput, Camera Dip,ital, Handycam, 

Camcorder, dan TV promosi FIK UNY yang menampilkan beberapa kegiatan 

di FIK UNY di gedung GPLA. Sementara itu, untuk memfasilitasi dosen dan 

mahasiswa dalam mencari sumber belajar atau buku referensi, FIK 

bekerjasama dengan PUSKOM melakukan penambahan akses internet melalui 

jaringan Wifi di sebagian besar wilayah FIK UNY. Selain itu penambahan 

referensi cetak melalui perpustakaan juga semakin ditingkatkan. Perpustakaan 

FIK UNY sampai saat ini memiliki koleksi buku kurang lebih sebanyak 9480 

eksemplar, terdiri atas 1784 judul buku, diantaranya tentang: biografi, sejarah, 

sastra, olahraga, kesehatan, ilmu mumi, bahasa, pendidikan_, statistik,ilmu 

budaya, sosiologi, agama, etika, psikologi, motorik, dan penelitian (FIK UNY, 

, 2015) 
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0. Pcmbahasan 

13erdasarkan data diatas hasil penelitian diatas mcnujukan bahwa minat 

responden dalam memberikan pendapat tentang pengetahuan terhadap anak 

berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus pcrlu mcndapalkan pendidikan 

jasmani, dan yang paling penting tentang responden setuju FIK UNY membuka 

program Penjas Adaptif (S l) sebesar 30 orang ( I 00 %) ha! ini menunjukan 

pentinganya prodi ini dibuka kareua responden menjawab penting. Selanjutnya untuk 

berkaitan dengan apakah pendidikan jasmani memerlukan adaptasi dan responden 

ingin mempelajari .ten tang pendidikan jasmani adaptif terjawab 29 orang (96. 7%) hal 

ini menunjukan pengetahuan responden terhadap penjas adaptif sangat tinggi. 

Dibagian Jain tentang pertanyaan responden yang berminat melanjutkan studi 

program sl penjas adaptif adalah 24 orang (80%) hal ini menunjukan bahwa 

peminatnya tinggi. Kemudian dibagian berkaitan dengan setelah selesai responden 

akan kemana terjawab 23 orang (82, l %) akan menjadi tenaga pendidik di SLB, 

selanjutnya sisanya 5 orang(I7,9%) menajutkan kejenjang magister. Berdasarkan 

keteranagan diatas menunjukan bahwa sl perlu dibuka. 

Untuk Program S2 Pendidikan Jasmani terdapat jawaban yang menguatkan 

untuk dibukanya prodi ini. Adapun berdasarkan hasil penelitian dari 35 orang 

(97,2%) responden yang menjawab seruju untuk dibukanya program studi 82 

pendidikan jasmani. Kemudian mengenai minat responden program stud! S2 

pendidikan jasmani yang akan di buka oleh UNY adalah 29 orang (80,6%) namun 

ada yang tidak benninat sebesar 7 orang (19,4%) dengan demikian minat masih 
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sangat tinggi. untuk untuk anak. Sedangkan untuk S2 Kepclatihan tanggapan 

respondcn berdasarkan minat adalah 35 orang (100%) atau sangat setuju program ini 

dibuka. Adapun apabila UNY membuka program studi s2 Kepelatihan rcsponden 

yang menjawab 35 orang (97,2%) namun minat responden untuk mclanjutkan studi 

kepelatihan di UNY adalah 22 orang (62,9%) ha! ini menunjukan pentingnya 

pembukaan prodi teresebut dan peminatnya tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian dari studi dari responden tentang pembukaan 

prodi SI Penjas adaptif di UNY yang memiliki minat 80o/o{ 24 orang dari 30 orang), 

Kemudian mengenai minat responden program studi S2 pendidikan jasmani yang 

akan di buka oleh UNY adalah 29 orang (80,6%) dan minat responden untuk 

melanjutkan studi kepelatihan di UNY adalah 22 orang (62,9%) dengan data ini maka 

dapat dilihat bahwa ketiga program ini layak dibuka dengan dukungan 26 orang 

pengajar s3 dan 7 diantaranya adalah _guru besar serta dengan fasilitas perkuliahan 

yang mendukung. 
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BAil V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bcrdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dapat disimpulakan 

bahwa pembukaan prodi SI Penjas adaptif di UNY yang memiliki minat 80%( 24 

orang dari 30 orang), Kemudian mengenai minat responden program studi S2 

pendidikan jasmani yang akan di buka oleh UNY adalah 29 orang (80,6%) dan 

minat responden untuk melanjutkan studi kepelatihan di UNY adalah 22 orang 

(62,9%) dengan data ini maka dapat dilihat bahwa ketiga program ini layak dibuka 

dengan dukungan 26 orang pengajar S3 dan 7 diantaranya adalah guru besar serta 

dengan fasilitas perkuliahan yang mendukung. 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini berimplikasi untuk menenetukan langkah selanjutnya untuk 

merealisasikan pembukaan prodi S 1 Pendidikan Jasmani, S2 Penjas dan S2 

Kepelatihan Olahraga. Kemudian basil dari minat responden dapat digunakan sebagai 

acuan pembuatan kurikulum pada prodi-prodi yang akan dibuke. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini. Penelitian ini memiliki ketebatasan yaitu : 

1. Penelitian ini tidak menanyakan subyek tentang alasan yang mendalarn 

dengan wawancara. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan subyek denganjumlah terbatas. 
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D. Saran-sarnn 

Berdasarkan hasil penclitian ini dapat disarankan antara lain adalah : 

I. Perlu memberikan pertanyaan yang mcndalam pada pengguna lulusan agar 

hasil penelitian menjadi Jebih kuat. 

2. Disarankan untuk mengkaji tcntang menggunakan metode Jain untuk 

mengetahui kelayakan pendirian prodi-prodi baru. 
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