
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil pengolahan dan analisis, maka

dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

Dalam konteks MKDU di IKIP Bandung Pendidikan jasmani diartikan

sebagai pendidikan yang berlaku umum bagi seluruh peserta didik, berkenaan

dengan kegiatan peserta didik yang bersifat khusus diarahkan untuk

pengembangan kepribadian peserta didik secara keseluruhan (utuh). Pendidikan

jasmani tersebut dikenal sebagai: (1) sebagai suatu jenis pendidikan, yakni jenis

pendidikan yang menyetenggarakan pendidikan yang bersifat umum, dan (2)

pendidikan jasmani sebagai program pendidikan, yakni program pendidikan yang

wajib bagi seluruh peserta didik.

1. Program Pendidikan Jasmani

a. Program Pendidikan Jasmani adalah program pendidikan yang mempunyai

ciri-ciri:

(1) - dikenal, dihayati, diinternaiisasi, dan diamalkan seluruh warga

negara peserta didik dari segala jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

(2) ditujukan kepada pembinaan kepribadian warga negara peserta didik

sebagai manusia seutuhnya.

(3) dotujukan untuk mencapai standar nilai dan sportrfrtas.

(4) diarahkan membina nilai-nilai dan semangat menerapkan nilai-nilai.

(5) tidak terikat pada bidang keilmuan atau keahlian tertentu.

 



(6) berisi hal-hal yang esensial dalam hidup, mencakup hal-hal yang

universal, kultural dan jasmani.

(7) menekankan beberapa multi metode; metode-metode pendidikan efektif,

metode-metode nalar dan amal, dan kerja sama antar bidang

(interdisipliner).

(8) menilai segala aspek kepribadian peserta didik, mencakup pengetahuan,

sikap, perbuatan, keterampilan, dan nilai-nilai dibalik itu.

(9) mengutamakan penilaian melalui pengamatan sehari-hari.

b. Pendidikan jasmani adalah program pendidikan yang membina kepribadian

warga negara peserta didik menjadi manusia seutuhnya melalui pembinaan

nilai-nilai.

2. Program MKDU

a. MKDU adalah program pendidikan tinggi yang mempunyai dri-ciri sebagai

berikut:

(1) pembentukan kepribadian dan kompetensi lulusan pendidikan

tinggi.

(2) ditujukan untuk pembinaan warga negara sarjana Indonesia menjadi

manusia Indonesia seutuhnya.

(3) menanamkan nilai-nilai dan semangat menerapkan nilai, serta

memberikan wawasan yang luas.

(4) mempersiapkan agar mahasiswa dapat mengemukakan yang berkaitan

dengan btdangnya, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan

orang lain dari bidang ilmu dan keahlian apa saja.

(5) diberikan kepada seluruh mahasiswa tertepas dari disiplin ilmunya.
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(6) menekankan kepada multimetode, metode integral (menyatukan

pengetahuan dan kepribadian), metode pendidikan afektrf, metode nalar

dan amal, metode diskusi/dialog, dan kajian antar bidang disiplin ilmu

(interdisipliner).

(7) melaksanakan evaluasi tertiadap hasil belajar yang meliputi sebanyak

mungkin aspek kepribadian mencakup pengetahuan, sikap, nilai,

perbuatan dan keterampilan, yang dilaksanakan melalui terutama

pengamatan sehari-hari (observasi), interview dan juga tes/ujian, ujian

konprehensrf, tugas-tugas, dan Iain-Iain.

b. MKDU adalah program pendidikan di pendidikan tinggi yang menunjang

kepribadian dan kompetensi seorang lulusan pendidikan tinggi dalam rangka

membina warga negara sarjana Indonesia menjadi manusia Indonesia

seutuhnya melalui pembinaan nilai-niiai dan semangat menerapkan niiai-nilai.

3. Kedudukan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Olahraga

dalam Pengembangan Program MKDU di Perguruan Tinggi

Sebagaimana telah di jelaskan pada bagian terdahulu bahwa MKDU

merupakan program pendidikan yang sengaja diselenggarakan sebagai upaya

nirembina nilai-nilai bagi mahasiswa dalam rangka pengembangan kepribadian

secara utuh.maka dapat dikemukakan bahwa adanya program MKDU sejalan

dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan jasmani. Dengan kata lain, bahwa

pendidikan jasmani diperguruan tinggi dikembangkan melalui MKDU.

Matakuliah pendidikan olahraga di dalam MKDU diarahkan kepada hasil

pendidikan, berupa pengetahuan, sikap/watak kepribadian serta kesegaran

jasmani yang penting bagi calon guru.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa; MKDU merupakan suatu

sarana pengembangan program pendidikan umum diperguruan tinggi. MKDU

berfungsi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan umum

diperguruan tinggi.

B.lmplikasi

Hasil penelitian ini membawa beberapa implikasi dalam pendidikan, baik

secara teoritis maupun secara praktis. Implikasi dimaksud dikemukakan dibawah

ini.

1. Implikasi Teoritis

Sesuai hasil penelitian ini, beberapa implikasi dapat

dikemukakan antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian ini berupaya . suatu konsep pendidikan jasmani dalam

rangka pelaksanaan MKDU. Hasil temuan tersebut menguatkan penyataan

GBHN tahun 1983 dan dipertegas dalam GBHN tahun 1988. Maka sejak

tahun 1990 beriakulah pendidikan jasmani di sekolah-sekolahmenggantikan

pendidikan jasmani seperti tercantum dalam kurikulum 1975.

b. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan jasmani di perguruantinggi

dikembangkan melalui MKDU dan MKDU merupakan sarana pengembangan

pendidikan jasmani di perguruan tinggi. Hasil temuan ini juga menguatkan

penyataan legal GBPP pendidikan jasmani kurikulum 1984 gambaran jenis

pendidikan jasmani sesuai dengan spektra pendidikan jasmani dalam

hubungan dengan kegiatan pendidikan jasmani di perguruan tinggi yang

ideal menurut Direktorat Jendral di perguruan tinggi.

c. MKDU sebagai pendidikanumum di perguruantinggi.maka perencanaan dan

penyusunan program MKDU sebagai pendidikan umum periu merujuk

kepada konsep-konsep dasar pendidikan umum itu sendiri.
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d. Hasil penelitian ini mengisaratkan pemgembangan dosen MKDU yang

berwawasan pendidikan jasmani sangat diperiukan. Baik melalui jangka

pendek seperti tokakarya atau penataran, maupun melalui pengembangan

jangka panjang dengan pendidikan S2 dan S3 dan sebagainya.

2. Implikasi Praktis

Hasil temuan penelitian ini secara praktis juga membawa implikasi.antara

lain sebagai berikut:

a. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan jasmani sebagai MKDU di

perguruan tinggi. maka pelaksanaan dan pengembangan program tersebut

.. disesuaikan dan didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan jasmani.

b. Dalam pelaksanakan proses belajar mengajar pendidikan jasmani sebagai

MKDU sesuai dengan hasil penelitian ini maka:

- penekanannyn bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi lebih diutamakan

pada aspek sikap, nilai-nilai, serta perbuatan.

- metode yang diterapkan bersifat multimetode dan mempakan integrasi dari

berbagai metode.

- pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner.

- metode yang diterapkan bersifat multidimensi, yakni menjangkau

sebanyak mungkin aspek kepribadian, antara lain mencakup

pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan perilaku/perbuatan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk langkah-langkah

kegiatan belajar mengajar mi}^ kuliah pendidikan jasmani adalah pertama,

mahasiswa, melihat dan mempraktekkan gerakan yang berikan contoh oleh

dosen terbatas, kemudian di lampirkan dengan .cara gerakan berulang-ulang

yang lebih banyak diisi dengan pengulangan latihan yang kian bertambah.
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C. Saran-saran

Sesuai dengan hasil-hasil penelitian ini, maka pada bagian akhir tesis ini

dikemukakan beberapa saran yang ditunjuk terutama untuk :(a) pengembangan

program pendidikan jasmani dalam rangka peiaksanakan MKDU (b) penelitian

selanjutnya.

1 pengembangan Program

a MKDU sebagai pendidikan umum di pendidikan tinggi, selayaknya kalau

MKDU konsekuen menjalankan program tersebut sebagai pendidikan

umum.Program MKDU periu di susun secara tepat sehingga memperlihat dri

khasnya sebagai sarana pendidikan jasmani membedakannya dari program

lain.

b. -'pelaksanaan program pendidikan jasmani mancakup (1) Landasan dan

Tujuan, (2) Materi,(3) Metode, dan (4) evaluasi,
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2. Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas, dan masih memeriukan dan

mengharapkan dukungan dari penelitian selanjutnya. Untuk pennelitian

selanjutnya dikemukakan beberapa saran :

Penelitian ini juga merncoba menemukan kedudukan MKDU dalam

pengembangan program pendidikan jasmani di perguruan tinggi. Hasil temuan

penelitian menyatakan bahwa MKDU mempakan sarana perr gembangan

program pendidikan jasmani di perguruan tinggi. Sebagai suatu program yang

mengembangkan program pendidikan jasmani di perguruan tinggi, MKDU

seharusnya dikembangkan relevan dengan konsep dasar pendidikan jasmani,

sejauh mana MKDU relevan dengan pendidikan jasmani apakah MKDU telah

konsekuen menjalankan misi pendidikan jasmani, apakah pelaksanaan proses

belajar mengajar telah memperiihatkan kekhasannya sebagai pendidikan

jasmani yang tidak sama dengan proses belajar mengajar untuk mata kuliah

lainnya yang menekankan kepada pengembangan akademis. Bagaimanapun,

dalam rangka pengembangan pendidikan jasmani, maka acuan MKDU adalah

pendidikan umum. Untuk melihat hal-hal tersebut di atas, masih diperiukan

penelitian selanjutnya.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang antara lain

dikemukakan berikut ini:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada upaya menemukan suatu konsep,

sehingga apa yang ditemukan dalam peneltian ini belum sampai

mengembangkan suatu teori yang dapat dipegang. Namun hasil penelitian ini

 



akan dapat digunakan lebih lanjut untuk dikembangkan dalam rangka

menemukan suatu teori yang meyakinkan.

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan konsep pendidikan

jasmani dalam rangka pelaksanaan MKDU.

Pendidikan jasmani: suatu upaya pendidikan yan^j rae-

manfaatkan kegiatan jasmani atau gerak tubuh manusia

untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Pendidikan

jasmani itu penting sebagai suatu upaya pendidikan

karena: disamping pengaruh keturunan, kondisi gizi,

pendidikan jasmani merupakan sumber satu-satunya untuk

pengembangan vitalitas. Perkembangan organik sebagian

besar dilakukan oleh kegiatan fisik dimasa muda, ke -

hilangan pendidikan jasmani dimasa kanak-kanak dan

remaja akan menghasilkan tipe orang dewasa yang abnormal.

Pendidikan jasmani ; adalah satu-satunya alat untuk

mengembangkan keterampilan neuromusculair yang sangat

penting dalam berfungsi hidup yang layak yang antara lain

meliputi gerak dan organisme motorilc seiain itu kete

rampilan tersebut memberiican sumbangan yang berarti

terhadap kemampuan berorientasi secara sempurna yang

meliputi pikiran, perasaan, dan tindakan.

3. Keterbatasan berikut adalah dalam hal menentukan kriteria pakar-pakar yang

dipilih secara pusfosif tersebut didasarkan beberapa pertimbangan bahwa

pakar tersebut ahli dalam bidang pendidikan, disamping itu juga sebagai

pengembangan decision making program, dengan cara melihat tingkah

pendidikan, karya-karya dan tindakarvtindakannya yang membawa

kemajuan bagi dunia pendidikan umumnya dan pendidikan umum

khususnya. Di samping itu mungkin masih ada kriteria lain yang

mengambarkan purposif pakar tersebut dalam pendidikan jasmani belum

terjangkau dalam penelitian ini.

 




