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Abstrak: Matakuliah tugas akhir merupakan salah satu matakuliah yang sangat menuntut kemandirian dan 

kompetensi mahasiswa. Makul Tugas akhir ini identik dengan penelitian dan pelaporannya. Adanya situasi 

semacam ini maka sangat diperlukan adanya survei tentang pemetaan tugas akhir mahasiswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan pemetaan dan analisis tentang penelitian mahasiswa pada program magister Prodi 

ilmu keolahragaan konsentrasi pada pendidikan olahraga di FIK UNY. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskrptif kuantitatif dengan pendekatan survey tentang studi kasus (casus study research) pemetaan 

penelitian mahasiswa. Instrumen dan pengumpulan data penelitian ini pedoman ceklist dan studi 

dokumentasi. Populasi dan sampel yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya dalam penelitian ini sebanyak 288 buah tugas akhir tesis dari mahasiswa Program Magister 

Prodi Ilmu Keolahargaan Konsentrasi Pendidikan Olaharaga FIK UNY. Teknik analisis data dilakukan 

secara analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase. Hasil penelitian tentang pemetaan penelitian 

Mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan Olahraga FIK UNY, sebagai 

berikut: 1) jenis penelitian didominasi penelitian research and developmet, sebanyak 123 atau 42,71 %, 2) 

subjek penelitian didominasi pada siswa sebanyak 164 atau 56,94 %, 3) tempat penelitian didominasi pada 

klub olahraga sebanyak 77 atau 26,74 %, dan 4) topik/kajian penelitian didominasi tentang metode/program 

latihan sebanyak 83 atau 28,82 %. 

Kata Kunci: Survei Pemetaan Penelitian, Tugas Akhir Program Magister, Ilmu Keolahragaan 

 

Abstract: The final project course is one of the subjects that indeed requires the independence and 

competence of students. This final course is identical with research and its reporting. With this kind of 
situation, it is very vital to have a survey on mapping students' final assignments. This study aims to conduct 

mapping and analysis of student research in the master's program of the Sports Science Study Program with 
sports education concentration in Faculty of Sport Sciences, Universitas Negeri Yogyakarta. This research 

is descriptive quantitative research with survey approach on case studies (case study research). Instrument 

and data collection of this research are checklist guidelines and documentation studies. The population and 

samples set by the researchers to study and then draw conclusions were 288 final theses from students of the 

Masters Program in Sport Science in Sport Education concentration FIK UNY. Data analysis was performed 

by descriptive quantitative analysis with percentages. The results on research mapping of the Sports Science 
Masters Program in Sports Education Concentration FIK UNY are as follows: 1) the type of research is 

dominated by research and development research, as many as 123 students or 42.71%, 2) research subjects 
are dominated by 164 students or 56, 94%, 3) the research location is dominated by sport clubs for 77 

students or 26.74%, and 4) research topics/study are dominated by training methods/programs for 83 

students or 28.82%. 
Keywords: Research Mapping Survey, Final Project of Master Program, Sport Science 
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PENDAHULUAN 

Universitas atau Perguruan Tinggi (PT) memiliki peran penting dalam menghasilkan SDM yang 

berkualitas. Tuntutan dalam kebutuhan SDM yang berkualitas ini sudah sering diutarakan oleh Menteri 
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Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim karena diperlukan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia 

menjadi negara maju dapat terwujud, untuk mendapatkan SDM berkualitas tentunya didukung dengan 

sistem pendidikan yang bermutu. Peran yang dilakukan ialah dengan menjaga kualitas proses 

pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusannya. Fakultas Ilmu Keolahargaan, Universitas Negeri 

Yogyakarta memiliki beberapa Program Magister, salah satunya adalah Program Magister Prodi Ilmu 

Keolahragaan, dengan konsentrasi olahraga kesehatan, pendidikan olahraga, dan pendidikan 

kepelatihan. Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan memiliki kewajiban dan peranan yang sama 

yaitu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi di lapangan sesuai dengan kebutuhan 

pasar dan stakeholder. Profil lulusan Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan yaitu lulusan sebagai 

tenaga keolahragaan dalam bidang keahlian/kompetensi olahraga kesehatan, pendidikan olahraga, dan 

kepelatihan olahraga. Proses pencapaian tujuan tersebut rata-rata dapat ditempuh dalam masa studi sama 

dengan atau kurang dari 2 tahun (4 semester). Penyelesaian masa studi ini diawali dengan wajib lulus 

beberapa mata kuliah teori maupun praktik dan diakhiri dengan menempuh atau menyelesaikan mata 

kuliah tugas akhir yang berupa tesis. 

Universitas atau sekolah tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang menciptakan atau 

mencetak lulusan generasi bangsa dari mahasiswa menjadi strata diploma, sarjana, magister, atau 

program doktor. Salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk dapat lulus dan menjadi 

diploma, sarjana, magister, atau doktoral adalah dapat dan mampu mengerjakan, mampu menyelesaikan 

tugas akhir. Penelitian merupakan peradaban atau budaya manusia yang selalu berkembang secara 

dinamis. Ilmu pengetahuan dan teknologi beserta pradapan manusia bisa jadi dikatakan gagal atau mati 

jika sudah tidak ada lagi penelitian yang dilakukan oleh manusia. Melalui penelitian kehidupan dan 

harkat martabat manusia akan meningkat dan menjadi lebih baik. Sebuah penelitian yang baik tidak 

hanya tepat secara prosedural saja, tetapi harus inovatif secara gagasan, kontributif secara sosial, objektif 

atau jujur dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal (kepada sang pencipta) dan secara 

horizontal (kepada sesama manusia). Program pendidikan dan pembelajarannya, perguruan tinggi 

membentuk sub-sub bagian kecil yang diberi wewenang secara khusus sebagai pelaksana 

pengembangan suatu displin atau rumpun ilmu. Sub-sub atau bagian kecil tersebut adalah fakultas dan 

selanjutnya fakultas terdapat beberapa jurusan dan di dalam jurusan terdapat bagian yang terkecil yaitu 

program studi. 

Dalam dunia pendidikan di tingkat universitas atau atau sekolah tinggi pada jenjang strata sarjana 

(S1) ada dua jenis tugas akhir yaitu jalur tugas akhir skripsi (TAS) dan jalur tugas ahir bukan skripsi 

(TABS). Selanjutnya di dalam lembaga pendidikan tinggi ini, tugas dosen atau tenaga pendidik harus 

melaksanakan kewajiban untuk menjalankan tugas yang dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) penelitian dan Publikasi ilmiah, dan 3) pengabdian pada 

masyarakat. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang integral, utuh dan tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lainnya. Pada jenjang program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan (S2) untuk dapat 

mencapai gelar tujuan tersebut salah satu matakuliah yang wajib ditempuh atau diselesaikan adalah mata 

kuliah tugas akhir yang berupa penelitian tesis. 

Tugas akhir tesis merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh dan wajib lulus bagi setiap 

mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan konsentrasi Pendidikan Olahraga di FIK UNY. 

Mata kuliah ini menjadi salah satu tolak ukur dalam menyelesaikan program magister/jenjang strata dua 

(S2). Tujuan utama diselenggarakan mata kuliah ini salah satunya untuk memberikan bekal dan 

wawasan kepada peserta didik mengenai keterampilan melakukan penelitian dalam bidang pendidikan 

khususnya Pendidikan Olahraga atau Pendidikan Jasmani. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah 

tesis jika yang bersangkutan sudah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-

kurangnya 3,00. Tesis merupakan mata kuliah wajib lulus bagi mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu 

Keolahragaan konsentrasi Pendidikan Olahraga sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi untuk 

memperoleh gelar Magister dengan bobot 6 sks. Tesis yang disusun oleh mahasiswa harus: 1) dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah di bawah bimbingan dosen; 2) mempunyai nilai manfaat tinggi 

untuk pengembangan teori dan praktik dalam bidang pendidikan dan/atau nonkependidikan dengan 

dukungan fakta empirik; 3) bersifat inovatif, mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di 

bidang pendidikan atau non-kependidikan atau praktik profesionalnya, sesuai tuntutan Level 8 Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan 4) menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir 

dan berkarya untuk memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam 
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bidang pendidikan dan non-kependidikan melalui pendekatan interatau multidisipliner, (PPS UNY, 

2020). Persyaratan tersebut telah memberikan gambaran awal  kepada mahasiswa mengenai jenis – jenis 

penelitian, metode penelitian yang digunakan dan berbagai komponen yang harus dipahami sebelum 

melakukan penelitian. Tesis merupakan hasil karya dari mahasiswa yang dapat menjadi salah satu 

indikator keberhasilan yang diperoleh mahasiswa selama menekuni disiplin ilmunya masing-masing. 

Pelaksanaan proses penelitian secara benar sesuai dengan kaidah yang berlaku tanpa ada keharusan 

menemukan dan mengoreksi teori yang telah ada (Bonds Raacke & Raacke, 2014). Seperti yang 

diungkapkan (Nunan, 2014) mengatakan bahwa aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian 

adalah menyesuaikan karakteristik materi pembelajaran dengan jenis metode atau model pembelajaran 

yang diterapkan di kelas. Dengan demikian, selama mahasiswa mampu melakukan langkah-langkah 

dalam kegiatan penelitian secara urut dan benar maka tugas akhir tesis tersebut sudah memenuhi syarat.  

Salah satu profil lulusan yang diharapkan mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan 

konsentrasi Pendidikan Olahraga adalah sebagai pendidik, yang memiliki kreativias yang tinggi setelah 

lulus, demi meningkatkan mutu pendidikan agar dapat membentuk anak-anak bangsa yang siap 

menghadapi perubahan zaman yang semakin modern. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk 

manusia menjadi unggul yang siap menghadapi tantangan zaman, maka pendidikan juga harus siap 

merespon segala perubahan zaman itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi dalam 

pendidikan sebagai keharusan. Penyusunan tugas akhir tesis perlu adanya pemikiran yang kreatif, 

inovatif dan variatif agar ilmu yang didapat oleh mahasiswa, dapat digunakan dan dikembangkan 

sebagai bekal yang baik dalam melakukan penelitian yang lebih beragam dalam rangka penyelesaian 

tugas akhir tesis. Namun demikian, tesis yang telah dihasilkan oleh lulusan mahasiswa jarang mendapat 

perhatian khusus apabila telah diserahkan kepada pihak perpustakaan atau pihak kampus. Pada 

umumnya pihak pustaka hanya mendata berapa jumlah tesis mahasiswa yang masuk setiap tahunnya, 

tanpa menelaah lebih jauh terhadap isi, kebaharuan dan keragaman manfaat penelitian tugas akhir tesis.  

Analisis pemetaan penelitian tesis mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan 

konsentrasi Pendidikan Olahraga ini diharapkan dapat memungkinkan adanya pengembangan jenis 

penelitian, variabel, desain, isu atau kajian penelitian yang memungkinkan diteliti lebih lanjut dan dapat 

diselesaikan permasalahannya oleh mahasiswa. Apabila metode, instrumen atau varibel isu penelitian 

pendidikan yang diteliti oleh mahasiswa semakin banyak, maka mahasiswa diharapkan dapat dengan 

mudah menentukan tema penelitian, sehingga penyelesaian tugas akhirnya penelitian tesis dapat 

dipercepat. Di samping itu juga dapat membantu memberikan wawasan tentang aspek-aspek dalam 

penyusunan tugas akhir tesis yang memungkinkan untuk dipakai dan dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan selanjutnya, sehingga tidak terjadi pengulangan tema penelitian yang digunakan. Lebih 

lanjut pemetaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan dalam penentuan tema 

penelitian bagi mahasiswa Program Magister Prodi Pendidikan Jasmani FIK UNY. Dapat dijadikan 

bahan refrensi tentang tren penelitian yang diminati oleh Mahasiswa dan lain sebagainya. Berdasarkan 

latar belakang masalah di atas, maka peneliti berkeinginan dan tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang ”Survei Pemetaan Penelitian Mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan 

Konsentrasi Pendidikan Olahraga FIK UNY”. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskrptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan 

survey yang akan mengkaji studi kasus (casus study research) tentang pemetaan penelitian tugas akhir 

tesis mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahargaan Konsentrasi Pendidikan Olaharaga FIK 

UNY. Metode survei atau observasinal dipilih karena peneliti hanya ingin menggambarkan keadaan 

objek tersebut secara terbatas saja. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh laporan tugas akhir 

penelitian tesis mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahargaan Konsentrasi Pendidikan 

Olaharaga FIK UNY yang sudah lulus. 

Instrumen dan alat bantu pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar/pedoman 

ceklist dan bahan studi dokumentasi. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini juga akan 

dilakukan verifikasi serta divalidasikan melalui proses expert judgement dan focus group discusion 

(FGD) oleh beberapa ahli (dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian, Dosen pembimbing tugas 

akhir Tesis, dosen pengampu matakuliah penulisan karya ilmiah) 
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Populasi dan sampel yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya dalam penelitian ini sebanyak 288 buah dokumen tugas akhir tesis dari mahasiswa 

Program Magister Prodi Ilmu Keolahargaan Konsentrasi Pendidikan Olaharaga FIK UNY. Teknik 

sampel yang digunakan adalah total sampling, yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian, 

yaitu sebanyak 288 buah dokumen tugas akhir. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif 

kuantitatif dengan persentase. Setiap data atau dokumen yang dianalisis akan dilakukan pendataan 

dengan cara memberikan ceklist atau tallis pada lembar observasi data yang telah disediakan. Adapun 

langkah–langkahnya meliputi: 1) pengumpulan dokumen dan data kasar, 2) pemilihan data/dokumen 

yang sesuai (data selection), 3) data recording dan rekapan organisasi data, 4) analisis deskriptif 

kuantitatif dan 5) interpretasi/pemaknaan hasil dan penarikan kesimpulan. Langkah selanjutnya dalam 

analisis data tersebut akan dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan persentase, yaitu keseluruhan 

total skor jawaban/ceklist dari responden oleh peneliti akan dihitung menggunakan rumus berikut: 

𝑷 =  
𝒇

𝑵
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 (1) 

Keterangan: 

P : Persentase dari setiap jawaban 

f : Frekuensi tiap jawaban responden 

N : Jumlah responden, (Sumber: S. Arikunto, 2006: 82). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Berdasarkan jumlah populasi dan dan sampel dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 288 buah 

dokumen laporan tugas akhir tesis, peneliti tidak mendata identitas dan profesi mahasiswa (hanya 

dijadikan data base yang dirahasiakan oleh peneliti). berdasarkan dari hasil koding dokumen yang telah 

dilakukan oleh peneliti terhadap judul penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, tempat/lokasi 

penelitian dan tema/topik kajian penelitian diperoleh sebaran data seperti berikut ini: 

Analisis Terhadap Jenis Penelitian Tesis 

Hasil penelitian terkait dengan jenis penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa Program 

Magister Prodi Ilmu Keolahargaan Konsentrasi Pendidikan Olaharaga FIK UNY, dapat disajikan 

data seperti pada tabel 1 berikut ini:  

Tabel 1. Analisis Jenis Penelitian Mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan 

Konsentrasi Pendidikan Olahraga. 

Nomor Jenis Penelitian 
Populasi 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 19 6,60 % 

2 Penelitian Eksperimen 68 23,61 % 

3 Penelitian Survei 29 10,07 % 

4 Penelitian Studi Kasus (Expose Facto) 6 2,08 % 

5 Penelitian Research and Development (R&D) 123 42,71 % 

6. Penelitian Korelational 20 6,94 % 

7. Penelitian Evaluasi 23 7,64 % 

 Jumlah 288 100 % 

 

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jenis penelitian tesis yang dilakukan oleh 

288 mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan Olahraga, yaitu 

sebanyak: 123 atau 42,71 % mahasiswa melakukan jenis penelitian research and developmet (R&D), 

sebanyak 68 atau 23,61 % mahasiswa melakukan jenis penelitian eksperimen, sebanyak 29 atau 10,07 

% mahasiswa melakukan jenis penelitian survei, sebanyak 23 atau 7,64 % mahasiswa melakukan jenis 

penelitian evaluasi, sebanyak 20 atau 6,94 % Mahasiswa melakukan jenis penelitian korelational, 

sebanyak 19 atau 6,60 % mahasiswa melakukan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dan sebanyak 6 

atau 2,08 % mahasiswa melakukan jenis penelitian studi kasus atau expose facto. Berdasarkan data 
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tersebut kecenderungan ketertarikan mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan 

Konsentrasi Pendidikan Olahraga pada jenis penelitian research and developmet (R&D). 

Analisis Terhadap Subjek Penelitian 

Hasil penelitian terkait dengan subjek/sampel penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa 

Program Magister Prodi Ilmu Keolahargaan Konsentrasi Pendidikan Olaharaga FIK UNY, dapat 

disajikan data seperti pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Subjek Penelitian Mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan 

Konsentrasi Pendidikan Olahraga 

Nomor Subjek Penelitian 
Populasi 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Siswa/Peserta Didik 164 56,94 % 

2 Guru 18 6,25 % 

3 Guru dan Siswa 3 1,04 %  
Atlet 72 25,00 % 

5 Pelatih dan Atlet  9 3,13 % 

6. Mahasiswa 6 2,08 % 

7. Masyarakat Umum 12 4,17 % 

8. Lain-lain 4 1,39 % 

 Jumlah 288 100 % 

 

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sampel/subjek penelitian tesis yang 

digunakan oleh 288 mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan 

Olahraga, yaitu sebanyak: 164 atau 56,94 % adalah siswa, sebanyak 72 atau 25,00 % adalah atlet, 

sebanyak 18 atau 6,25 % adalah guru, sebanyak 12 atau 4,17 % adalah masyarakat umum, sebanyak 9 

atau 3,13 % adalah Pelatih dan atlet, sebanyak 6 atau 2,08 % adalah mahasiswa, sebanyak 4 atau 1,39 

% adalah lain-lain, dan sebayak 3 atau 1,04 % adalah guru dan siswa. Berdasarkan data tersebut 

kecenderungan ketertarikan mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi 

Pendidikan Olahraga melakukan penelitian dengan sampel/subjek penelitian adalah Siswa/peserta didik.  

Analisis Terhadap Tempat Penelitian 

Hasil penelitian terkait dengan tempat atau lokasi penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa 

Program Magister Prodi Ilmu Keolahargaan Konsentrasi Pendidikan Olaharaga FIK UNY, dapat 

disajikan data seperti pada tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3.  Tempat Penelitian Mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan 

Konsentrasi Pendidikan Olahraga 

Nomor Tempat Penelitian 
Populasi 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Taman Kanak-kanak (TK) 4 1,39 % 

2 Sekolah Dasar (SD) 66 22,92 % 

3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 57 19,79 % 

4 Sekolah Menengah Atas (SMA) 58 20,14 % 

5 Sekolah Luar Biasa (SLB) 4 1,39 % 

6. Klub/Perkumpulan 77 26,74 % 

7. Perguruan Tinggi/Kampus/Sekolah Tinggi 3 1,04 % 

8. Fitness Center/Sanggar 1 0,35 % 

9. Tempat Lain (Dinas/KONI/Induk Olahraga) 18 6,25 % 

 Jumlah 288 100 % 

 

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tempat/lokasi penelitian tesis yang dipilih 

dan digunakan oleh 288 mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan 

Olahraga, yaitu sebanyak: 77 atau 26,74 % adalah Klub, sebanyak 66 atau 22,92 % adalah SD, sebanyak 

58 atau 20,14 % adalah SMA, sebanyak 57 atau 19,79 % adalah SMP, sebanyak 18 atau 6,25 % adalah 

tempat lain-lain (induk olahraga/cabor/dinas/KONI), sebanyak 4 atau 1,39 % adalah TK, sebanyak 4 

atau 1,39 % adalah SLB, sebanyak 3 atau 1,04 % adalah Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi, dan sebayak 

1 atau 0,35 % adalah fitness center. Berdasarkan data tersebut kecenderungan ketertarikan mahasiswa 
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Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan Olahraga memilih tempat atau 

lokasi untuk melakukan penelitian tesis adalah di klub/perkumpulan dan di sekolah pada umumnya. 

Analisis Terhadap Topik Kajian Penelitian  

Hasil penelitian terkait dengan tema/topik kajian penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa 

Program Magister Prodi Ilmu Keolahargaan Konsentrasi Pendidikan Olaharaga FIK UNY, dapat 

disajikan data seperti pada tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4. Topik Kajian Penelitian Mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan 

Konsentrasi Pendidikan Olahraga 

Nomor Topik Kajian Penelitian 
Populasi 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Model Pembelajaran 74 25,69 % 

2 Materi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

(PJOK) 

14 4,86 % 

3 Evaluasi Pembinaan Olahraga 34 11,81 % 

4 Penyusunan dan Pengembangan Instrumen 14 4,86 % 

5 Model/Program Latihan 83 28,82 % 

6. Kebugaran Jasmani dan Kesehatan Olahraga 6 2,08 % 

7. Pengembangan Media Pembelajaran 39 13,54 % 

8. Psikologi Olahraga/Pendidikan Jasmani 11 3,85 % 

9. Manajemen Olahraga/Sarana Prasarana 7 2,43 

10. Sumberdaya Manusia (Guru/Mahasiswa/Tenaga 

Kependidikan/Tenaga Keolahragaan) 

3 1,04 

11. Kurikulum 1 0,35 % 

12. Kebijakan/Peraturan 2 0,69 % 

 Jumlah 288 100 % 

 

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa tema/topik kajian penelitian tesis yang 

dipilih dan digunakan oleh 288 mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi 

Pendidikan Olahraga, yaitu sebanyak: 83 atau 28,82 % tentang metode latihan/program latihan, 

sebanyak 74 atau 25,69 % tentang model pembelajaran, sebanyak 39 atau 13,54 % tentang 

pengembangan media pembelajaran, sebanyak 34 atau 11,81 % tentang evaluasi pembinaan olahraga, 

sebanyak 14 atau 4,86 % tentang materi pembelajaran pendidikan jasmani, sebanyak 14 atau 4,86 % 

tentang penyusunan instrumen, sebanyak 11 atau 3,82 % tentang psikologi olahraga/pendidikan jasmani, 

sebanyak 7 atau 2,43 % tentang manajemen olahraga/sarana prasarana, sebanyak 6 atau 2,08 % tentang 

kebugaran jasmani/kesehatan olahraga, sebanyak 3 atau 1,04 % tentang sumberdaya manusia 

(guru/Mahasiswa/tendik/tenaga keolahragaan), dan sebayak 2 atau 0,69 % tentang Kebijakan dan 

peraturan, dan sebanyak 1 atau 0,35 % tentang kurikulum. Berdasarkan data tersebut kecenderungan 

ketertarikan mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan Olahraga 

memilih tema atau topik penelitian tesis tentang metode latihan atau model program latihan dan model 

atau metode pembelajaran PJOK. 

Pembahasan 

Di dalam dunia pendidikan di universitas dan perguruan tinggi, penelitian merupakan unsur yang 

penting guna meningkatkan kajian ilmu terhadap suatu disiplin ilmu. Di dalam melakukan penelitian 

sebaiknya peneliti harus memehami kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi, misalnya 

tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penulisan penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan 

oleh mahasiswa tersebut hendaknya mencakup ide, gagasan atau hal-hal yang baru yang bermanfaat baik 

secara teoritis maupun praktis baik bagi individu, kelompok, lembaga maupun sosial, atau bagi 

perkembangan disiplin ilmu yang berangkutan. Berbagai akativitas manusia yang dapat memajukan  

peradapan dan dipandang dari berbagai sudut tentu saja memiliki paradigma dan latar belakang yang 

berbeda-beda akan menjadikan dunia kaya warna dan penuh kemajuan dari berbagai sisi. Dengan 

perbedaan paradigma dan latar belakang tersebut maka penelitian, pemikiran, solusi dan pemecahan 

masalah atau tindak lanjut serta penemuan/inovasi yang berbeda akan mewarnai sejarah peradapan 

manusia. Dengan adanya perbedaan tersebut maka akan membuat khasanah dan disiplin ilmu semakin 

maju dan berkembang mengikuti tuntutan dan kebutuhan manusia. 
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Pemikiran dari kegiatan penelitian tesis ini adalah sebagai bentuk penelitian lanjutan untuk 

melakukan analisis terhadap literature tugas akhir yang akan mengantarkan Mahasiswa pada strata atau 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah program magister (S2). Dengan menggunakan 

metode survei pemetaan terhadap tugas akhir penelitian tesis Mahasiswa PPs ini diharapkan akan 

memberikan gambaran dan menjadikan masukan serta bahan reffrensi bagi fakultas, jurusan, prodi atau 

bagi Mahasiswa selanjutnya. Analisis literatur tugas kahir penelitian tesis tersebut mencakup semua 

bagian dari suatu tipe penelitian yang didasarkan pada kriteria-kriteria seperti berikut ini: 1) tema, judul 

pokok permasalahan yang diteliti, 2) desain penelitian yang digunakan, 3) metode atau teknik 

pengumpulan data yang digunakan, 4) teknik analisis data yang digunakan, dan 5) populasi, sampel dan 

teknik sampling yang digunakan. Dalam survei penelitian tesis ini hanya akan dikaji dalam 4 kategori, 

yaitu meliputi: 1) desain/jenis penelitian, 2) subjek/sampel penelitian, 3) tempat/lokasi penelitian dan 4) 

judul/tema/topik kajian penelitian. Penelitian tentang pemetaan tugas akhir penelitian tesis Mahasiswa 

PPs ini bertujuan untuk memberikan gambaran informasi dan sumber pengetahuan kepada Mahasiswa 

PPs tentang tema, desain, metode, teknik analisis data, dan teknik sampling dalam penelitian. Selain itu 

agar mahasiswa dapat menggunakan data informasi ini sebagai pertimbangan atau sebagai dasar 

pemikiran lebih lanjut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif dan adaptif sesuai dengan bidang atau disiplin 

ilmu yang ditekuninya. 

Penelitian tugas akhir tesis merupakan mata kuliah wajib tempuh dan wajib lulus bagi mahasiswa 

program Magister PPs UNY karena menjadi salah satu matakuliah persyaratan dalam proses 

penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Magister, (PPs UNY, 2019). Tesis merupakan mata kuliah 

wajib lulus bagi mahasiswa program Magister PPs UNY sebagai salah satu persyaratan penyelesaian 

studi untuk memperoleh gelar Magister. Sebagai tugas akhir, Tesis harus memenuhi persyaratan: 1) 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di bawah bimbingan dosen; 2) mempunyai nilai manfaat 

tinggi untuk pengembangan teori dan praktik dalam bidang pendidikan dan/atau nonkependidikan 

dengan dukungan fakta empirik; 3) bersifat inovatif, mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau 

seni di bidang pendidikan atau non-kependidikan atau praktik profesionalnya, sesuai tuntutan Level 8 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 4) menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam 

berpikir dan berkarya untuk memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di 

dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan melalui pendekatan interatau multi-disipliner. 

Berdasarkan Hasil penelitian survei analisis pemetaan penelitian tesis Mahasiswa Program Magister 

Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan Olahraga FIK UNY, yang dikaji atau dikelompokkan 

dalam 4 (empat) aspek, yaitu: survei analisis terhadap jenis penelitian, survei analisis terhadap subjek 

penelitian, survei analisis terhadap tempat penelitian, dan survei analisis terhadap topik/kajian 

penelitian. 1) Jenis penelitian mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi 

Pendidikan Olahraga didominasi oleh jenis penelitian research & development (R&D) dan eksperimen. 

2) Subjek penelitian mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan 

Olahraga didominasi dengan penggunaan subjek penelitian siswa dan atlet. 3) Tempat penelitian 

mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan Olahraga didominasi 

dilakukan di klub dan sekolah pada umumnya. 4) Topik/kajian penelitian mahasiswa Program Magister 

Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan Olahraga didominasi oleh tema/kajian tentang metode 

latihan/model program latihan dan model pembelajaran. 

Berdasarkan survei hasil analisis pemetaan penelitian tesis Mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu 

Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan Olahraga FIK UNY, masih banyak mahasiswa yang dijumpai 

mengambil topik/kajian yang berkaitan dengan bidang kepelatihan olahraga dan kesehatan olahraga 

yang notabenya adalah konsentrasi dari pendidikan kepelatihan olahraga atau ilmu keolahragaan. 

Berbagai kecenderungan/keberminatan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: 1) arahan 

dari dosen pembimbing, 2) adanya tema Permasalahan yang sedang berkembang (kekinian), 3) adanya 

pengaruh dari lingkungan, 4) adanya pengaruh dari teman, 5) perkembangan Permasalahan yang terjadi 

di lapangan, dan lain sebagainya.  Oleh karena itu, diperlukan penekanan khususnya bagi mahasiswa 

Prodi magister (S2) Pendidikan Jasmani FIK UNY untuk memilih tema/topik penelitian, tempat/lokasi 

penelitian dan subjek/sampel penelitian yang sesuai dengan bidang konsentrasi yang dipilih atau 

ditekuninya agar dalam melaksanakan tugas akhir penelitian tesis lebih focus mengkaji dalam bidang 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan serta dikemudian hari dapat memberikan manfaat bagi karier 

dan profesi yang ditekuninya. Semua jenis penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
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masing. Pemilihan teknik analisis data, pemilihan dan penentuan atau teknik/jenis pengambilan sampel 

termasuk jumlahnya juga berpengaruh terhadap hasil penelitian. Kebanyakan model pendekatan 

kuantitatif sering meggunakan instrument berupa angket/kuesioner atau dengan tes dan pengukuran. 

Penelitian kualitatif dan instrumen wawancara atau studi dokumentasi kurang begitu diminati karena 
mahasiswa kesulitan dalam menemukan sumber data/informasi dan kesulitan dalam mengukur derajat 

kebenaran atau valididasi isntumen. Analisis data uji statistik dengan teknik analisis data deskriptif 

kuantitatif dengan persentase banyak dipilih karena desain ini sebanding dengan pendekatan penelitian 

yang dipilih oleh mahasiswa. Mahasiswa memilih tema atau permasalahan penelitian, tujuan penelitian, 

metode pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis 

data, dan lain sebagainya pastinya memiliki dasar pertimbangan yang berbeda-beda, mulai dari ingin 

cepet lulus, didasarkan pada kompetensi atau penguasaan masalah, ajakan teman, saran dosen 

Berdasarkan hasil seminar, lokasi atau tempat bekerja, alsana biaya/waktu/tenaga, dan lain sebagainya. 

Setiap tahun trend dan tema penelitian selalu berubah-ubah, sesuai permasalahan yang berkembang di 

lingkungan masyarakat, lingkungan kerja atau di manapun. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil survei pemetaan penelitian tesis 

yang dilakukan oleh mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahargaan Konsentrasi Pendidikan 

Olaharaga FIK UNY, sebagai berikut: 1) Berdasarkan jenis penelitian tesis yang dipilih dan digunakan 

oleh 288 mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan Olahraga, 

sebanyak 123 atau 42,71 % mahasiswa melakukan penelitian research and developmet (R&D), 

sebanyak 68 atau 23,61 % mahasiswa melakukan penelitian eksperimen, sebanyak 29 atau 10,07 % 

mahasiswa melakukan penelitian survei, sebanyak 23 atau 7,64 % melakukan penelitian evaluasi, 

sebanyak 20 atau 6,94 % melakukan penelitian korelasional, sebanyak 19 atau 6,60 % mahasiswa 

melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), dan sebanyak 6 atau 2,08 % mahasiswa melakukan 

penelitian studi kasus atau expose facto; 2) Berdasarkan Subjek penelitian tesis yang dipilih dan 

digunakan oleh 288 mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi Pendidikan 

Olahraga, sebanyak 164 atau 56,94 % adalah siswa, sebanyak 72 atau 25,00 % adalah atlet, sebanyak 

18 atau 6,25 % adalah guru, sebanyak 12 atau 4,17 % adalah masyarakat umum, sebanyak 9 atau 3,13 

% adalah atlet dan pelatih, sebanyak 6 atau 2,08 % adalah mahasiswa, sebanyak 4 atau 1,39 % adalah 

lain-lain, dan sebayak 3 atau 1,04 % adalah siswa dan guru; 3) Berdasarkan Tempat penelitian tesis yang 

dipilih dan digunakan oleh 288 mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan Konsentrasi 

Pendidikan Olahraga, sebanyak 77 atau 26,74 % adalah Klub, sebanyak 66 atau 22,92 % adalah SD, 

sebanyak 58 atau 20,14 % adalah SMA, sebanyak 57 atau 19,79 % adalah SMP, sebanyak 18 atau 6,25 

% adalah Lain-lain (induk olahraga/cabor/ dinas/KONI), sebanyak 4 atau 1,39 % adalah TK, sebanyak 

4 atau 1,39 % adalah SLB, sebanyak 3 atau 1,04 % adalah Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi, dan 

sebayak 1 atau 0,35 % adalah fitness center/klinik kebugaran; 4) Berdasarkan topik/kajian penelitian 

tesis yang dipilih dan digunakan oleh 288 mahasiswa Program Magister Prodi Ilmu Keolahragaan 

Konsentrasi Pendidikan Olahraga, sebanyak 83 atau 28,82 % tentang metode latihan/program latihan, 

sebanyak 74 atau 25,69 % tentang model pembelajaran, sebanyak 39 atau 13,54 % tentang 

pengembangan media pembelajaran, sebanyak 34 atau 11,81 % tentang evaluasi pembinaan olahraga, 

sebanyak 14 atau 4,86 % tentang materi pembelajaran pendidikan jasmani, sebanyak 14 atau 4,86 % 

tentang penyusunan instrumen, sebanyak 11 atau 3,82 % tentang psikologi olahraga/pendidikan jasmani, 

sebanyak 7 atau 2,43 % tentang manajemen olahraga/sarana prasarana, sebanyak 6 atau 2,08 % tentang 

kebugaran jasmani/kesehatan olahraga, sebanyak 3 atau 1,04 % tentang sumberdaya manusia 

(guru/Mahasiswa/dan lain-lain), sebanyak 2 atau 0,69 % tentang kebijakan, dan sebanyak 1 atau 0,35 % 

tentang kurikulum. 
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