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Peninjauan Kurikulum dalam 5 Tahun Terakhir 

 

 Mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses 

peninjauan tersebut.   
 

A. Mekanisme Peninjauan Kurikulum 

 

Peninjauan kurikulum Program Studi Penjaskesrek dilakukan melakukan mekanisme seperti berikut:  

1. Ketua Program Studi bersama-sama dengan dosen melakukan kajian mendalam terhadap 

pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan berdasarkan masukan dari dosen, alumni, dan 

pengguna lulusan; 

2. Ketua Program Studi membentuk tim kecil yang bertujuan untuk menyusun draf hasil-hasil 

peninjauan kurikulum berikut perbaikan yang diperlukan, baik terkait dengan status mata kuliah, 

silabus, SAP, maupun materi ajar; 

3. Ketua Program Studi atas rekomendasi Ketua Jurusan dan keputusan Dekan selanjutnya 

menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum dengan melibatkan Pembantu Dekan 

I, ketua jurusan, Ketua Program Studi, tim kecil, dosen, alumni, dan penguna lulusan. 

4. Hasil-hasil peninjauan kurikulum berikutnya dirumuskan oleh tim kecil lalu diserahkan ke Dekan 

untuk mendapat persetujuan dan penetapan oleh Rektor. 

 

B. Pihak-pihak yang Dilibatkan 

 

Penyesuaian kurikulum yang dilakukan oleh Program Studi Penjaskesrek melibatkan unsur pimpinan 

selaku penanggung jawab, dosen selaku pengampu mata kuliah, alumni sebagai lulusan Program 

Studi yang mengetahui relevansi kompetensi yang mereka peroleh selama menempuh pendidikan di 

Program Studi, dan pengguna lulusan sebagai pemanfaat alumni Program Studi. Masing-masing 

memberikan masukan dalam penyesuaian kurikulum Program Studi. 

 

Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan melaksanakan peninjauan kurikulum dengan 

menyelenggarakan lokakarya rekronstruksi kurikulum. Lokakarya diselenggarakan setelah adanya 

perubahan kebijakan kurikulum di tingkat Fakultas maupun Universitas, atau adanya tuntutan dari 

stakeholder. Lokakarya diselenggarakan dengan kepanitiaan khusus ditunjuk oleh penyelenggara 

Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dengan didanai melalui pencairan dana dikjar 

melalui pengusulan TOR. 

 

Peninjauan Kurikulum dilakukan di Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada tahun 

2008 dan 2011, terkait kebijakan kurikulum dari Fakultas dan Universitas. Ada beberapa mata kuliah 

yang semula untuk semester I dipindah di semester II, ataupun sebaliknya. Selain itu ada pula 

beberapa mata kuliah yang diganti nama (istilah) namun masih memiliki esensi yang sama dengan 
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mata kuliah dengan nama berbeda di kurikulum 2004. Ada mata kuliah baru yang belum pernah ada 

sebelumnya, sehingga jumlah SKS terutama di semester I & II menjadi. Akibatnya, untuk 

menyeimbangkan jumlah beban SKS yang harus diselesaikan mahasiswa, beberapa mata kuliah 

mengalami perampingan beban SKS. Perubahan mata kuliah di lakukan berdasarkan kebutuhan 

dilapangan. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan kurikulum antara lain: alumni, 

kepala sekolah menengah, dosen,  Ketua LPMP, serta staf ahli dalam bidang kurikulum. 

 

 

 Hasil peninjauan Kurikulum 
 

No. No. MK Nama MK 

MK 

Baru/ 

Lama/

Hapus 

Perubahan pada 
Alasan 

Peninjauan 

Atas Usulan/ 

Masukan  

dari 

Berlaku 

mulai 

Sem./Th. 
Silabus/

SAP 

Buku 

Ajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 KIP. 

612301 

Teori Belajar dan 

Pembelajaran 

Baru √ √ Kebutuhan 

kualitas SDM 

sebagai calon 

pendidik / guru 

penjas 

  

 KIP. 

612302 

Dasar dan 

perencanaan 

evaluasi 

pembelajaran 

Baru √ √ Kebutuhan 

kualitas SDM 

sebagai calon 

pendidik / guru 

penjas 

  

 KPS. 

612218 

Media 

pembelajaran 

berbasis ICT 

Baru √ √    

 KPS. 

612303 

Metedologi 

penelitian 

pendidikan 

Baru √ √    

 


