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ABSTRAK 

Afridawati (2008) : Persepsi Mahasiswa Fakultas ILmu Keolahragaan 

Terhadap Massage Pada Universitas Negeri Padang 

Masalah penelitian adalah masih bervariasinya persepsi 
dikalangan Mahasiswa Fakultas Ilrnu Keolahragaan terhadap massage 
pada Universitas Negeri Padang. 

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 
bagaimana persepsi mahasiswa FIK terhadap massage pada UNP. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif dan data langsung diambil melalui angket 
penelitian. Populasi adalah mahasiswa FIK yang mengambil mata kuliah 
massage semester Juli-Desember tahun akademik 200712008 yang 
berjurnlah 206 orang. Penarikan sarnpel secara cluster random sampling 
yaitu diambil25 % dari populasi dipandang secara berkelompok-kelompok 
kemudian kelompok itu tercerrnin dalam sampel. Penelitian ini dilakukan 
pada semester Januari-Juni 2008 yaitu dari tanggal 10 Juni sampai Agustus 
2008. 

Data yang dikmnpulkan melalui angket dianalisis dengan statistik 
deskriptif formula persentase secara manual. Berdasarkan hasil analisis 
data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Persepsi mahasiswa Jurusan 
Kepelatihan Olahraga terhadap massage dimana persentase jawaban dari 
19 responden, ternyata 5 orang responden . (26,3 %) termasuk dalarn 
kategori sangat baik, 14 orang responden (73,7 %) kategori baik, (2) 
Persepsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 
terhadap massage dimana persentase jawaban dari 10 responden, ternyata 
2 orang responden (20,0%) termasuk dalam kategori sangat baik, 8 orang 
responden (80,O %) kategori baik; (3) Ternyata Persepsi mahasiswa 
Jurusan Kesehatan dan rekreasi Program Studi Ilmu Keolahragaan 
terhadap massage dirnana persentase jawaban dari 21 responden, ternyata 
5 orang responden (23,8%) termasuk dalam kategori sangat baik, 16 orang 
responden (76,2 %) kategori baik; (4) Persepsi mahasiswa tingkat 
Fakultas Ilmu Keolahragaan terhadap massage dimana persentase jawaban 
dari 50 responden, ternyata 12 orang responden (24,O %) termasuk dalam 
kategori sangat baik, 38 orang responden (76,O %) kategori baik. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 
tentang perkembangan massage, khususnya dilingkungan Fakultas llmu 
Keolahragaan Padang dan sekaligus memberikan wawasan bagi para 
pembaca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fakultas Ilrnu Keolahragaan Universitas Negeri Padang FIK UNP) 

merupakan lembaga pendidikan tinggi ilmu keolahragaan, yang diharapkan 

dapat menghasilkan guru olahraga dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani 

dan tenaga keolahragaan yang sangat dibutuhkan pembinaan dan 

pengembangan berbagai cabang olahraga. 

Dalarn upaya menghasilkan yang profesional maka di FIK UNP 

diajarkan seperangkat mata kuliah ilmu pendidikan clan keolahragaan. Salah 

satu maka kuliah yang erat kaitannya dengan upaya menghasilkan tenaga 

keolahragaan adalah mata Miah  massage yang juga merupakan mata kuliah 

wajib bagi seluruh mahasiswa Fakultas nmu Keolahragaan, mata kuliah 

massage terrnasuk mata kuliah bersyarat karena mahasiswa hams terlebih 

dahulu lulus mata kuliah anatomi, fisiologi dan cedera olahraga dengan nilai 

minimal B. 

Dalam mata kuliah massage diajarkan bermacam-macam manipulasi, 

baik melalui perkuliahan massage olahraga maupun segment massage 

(massage penyembuhan). Setelah menyelesaikan perkuliahan ini mahasiswa 

diharapkan dapat memahami, mengetahui dan mempraktekan serta 

mengaplikasikannya dengan benar. 



Disarnping itu mata kuliah kelompok massage dapat dipandang 

sebagai mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kecakapan hidup 

(life sklill) untuk membuka kesempatan untuk madiri dalam masyarakat. 

Dengan dernikian alumni FIK bukan hanya dipersiapkan untuk 

bekerja atau mengabdi di sektor formal seperti menjadi PNS, tetapi juga 

membuka klinik sebagai measeur/masseuses atau membuka peluang usaha 

baru secara mandiri. 

Begitu pula dilihat dari aspek sarana dan prasarana Mata kuliah 

kelompok massage telah dilengkapi dengan labor Rehabilitas Fisik dan 

Massage sebagai input praktek mahasiswa. 

Namun demikian, dilihat dari jumlah mahasiswa yang ada di FIK 

UNP sangat sedikit sekali yang termotivasi dan mampu mempraktekan 

keterarnpilan massage yang diperolehnya. Berdasarkan observasi 

pendahuluan diperoleh kesan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum 

mencapai tujuan perkuliahan massage sebagairnana yang diharapkan dalarn 

silabus permiahan massage sebagai berikut: 

"(a) Mahasiswa dapat mengidentifikasi lingkup sejarah dan 
perkembangan massage serta pengaruhnya terhadap tubuh; (b) 
Mahasiswa dapat memahami m g  lingkup dan faktor-faktor 
massage; (c) Mahasiswa dapat melakukan serta terampil dalam 
teknik-teknik massage; (d) mahasiswa dapat menganalisa 
kondisi dan aturan dalam massage; (e) Mahasiswa dapat 
menyesuaikan dan mengatur massage dari berbagai aktivitas 
serta pertandingan olahraga; (f) Mahasiswa dapat melaksanakan 
massage terhadap para atlit dan olahragawan". (Silabus 
Perkuliahan Massage, FIK UNP). 

Belurn tercapainya tujuan perkuliahan massage sebagaimana yang 

diharapkan, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (1) 



Kurangnya pemaharnan mahasiswa terhadap ilrnu anatomi dan fisiologi yang 

merupakan dasar ilmu tentang struktur dan fungsi organ tubuh manusia yang 

sangat erat kaitannya dengan praktek masage dan merupakan salah satu 
' 

syarat bagi mahasiswa untuk mengarnbil mata kuliah massage; (2) kurangnya 

pemahaman mahasiswa tentang manfaat massage terhadap jaringan tubuh; (3) 

kurangnya kemampuan mahasiswa melakukan manipulasi massage; (4) 

kurangnya motivasi belajar; (5) kurangnya latihan yang dilakukan mahasiswa 

diluar jam kuliah atau dirurnah; (6) adanya anggapan atau persepsi yang 

memandang rendah terhadap keterarnpilan massage, karena tanpa kuliah 

massagepun orang dapat menjadi tukang pijat, dan (7) profesi sebagai 

measure pada berbagai cabang olahraga belurn dirnanfaatkan secara 

menyeluruh. 

Dari berbagai faktor di atas, penulis teP& untuk melakukan suatu 

penelitian yang berkenaan dengan Persepsi Mahasiswa Terhadap Massage 

pada FIK UNP. 

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mendapat gambaran 

tentang persepsi mahasiswa terhadap massage dalam rangka perbaikan proses 

perkuliahan dan peningkatan mutu hasil belajar pada masa yang akan datang 

sehingga mahasiswa mampu menerapkan keterarnpilan yang telah dimiliki 

dalam masayarakat. 



B. Identifkasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terlihat berbagai faktor 

yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perkuliahan massage yang 

dapat diidentifhi  sebagai berikut: 

1. Pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah Anatomi dan Fisiologi. 

2. Pemahaman mahasiswa tentang manfaat massage. 

3. Kemampuan mempraktekan manipulasi massage sebagaimana 

mestinya. 

4. Motivasi mahasiswa terhadap pelaksanaan praktek massage. 

5. Latihan yang dilakukan mahasiswa dalam praktek dirumah. 

6. Positifhya persepsi mahasiswa terhadap massage. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingatnya banyaknya faktor yang berpengaruh pada masalah 

penelitian ini sebagaimana diidentidikasi diatas, maka perlu dilakukan 

pembatasannya. Penelitian ini dibatasi pada Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Massage pada FIK UNP. 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Jurusan Kepelatihan terhadap 

massage? 

2. Bagaimana persepsi mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 

Rekreasi terhadap massage? 



3. Bagaimana persepsi mahasiswa Jurusan Kesehatan Dan Rekreasi 

Program Studi Ilmu Keolahragaan terhadap massage. 

4. Bagairnana persepsi mahasiswa FIK terhadap massage. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi 

tentang persepsi mahasiswa terhadap massage pada FIK UNP. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

1. Dosenlstaf pengajar massage, sebagai bahan informasi untuk mengetahui 

bagaimana persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah yang diajarkannya 

untuk dilakukan perbailcan pada masa yang akan datang. 

2. Mahasiswa FIK UNP, sebagai bahan untuk meningkatkan, membentuk 

persepsi yang positif terhadap massage guna meningkatkan motivasi 

belaj ar. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti lain. 

4. Institusi Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP. 

5. Penulis, sebagai salah satu syarat menamatkan perkuliahan S1 pada FIK 

UNP. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Massage 

Perkataan "massage" dalarn Ridwan (1993:3) berasal dari beberapa 

bahasa, bahasa arab yaitu masch berarti menekan dengan lembut. Bahasa 

Yunani yaitu 'massien" berarti memijat atau melulut, sedangkan bahasa 

Prancis disebut "masser" berarti menggosok (Massage). Sampai sekarang 

cara pemijatan atau manipulasi yang digunakan dalam massage dengan 

mempergunakan istilah-istilah bahasa Prancis. 

Menurut Beard dan Wood (1964) dalarn Ridwan (1993:2) massage 

adalah "Suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan manipulasi- 

manipulasi itu dilaksanakan dengan tangan yang bertujuan menimbulkan efek 

pada system otot, saraf, beserta sirkulasi umum yang setempat dari darah". 

Depdikbud (1 98 1 :3) mengemukakan bahwa: 

"Massage adalah perbuatan manipulasi pada bagian-bagian 
lunak dari tubuh dengan prosedur manual atau mekanik yang 
dilaksanakan secara metodis dengan tujuan menghasilkan efek 
fisiologis, profilaktis dan terapiutis bagi tubuh. Manipulasi ini 
dilakukan secara teratur sesuai dengan anatomi tubuh ialah dari 
permukaan kearah dalarn bagian tubuh. Kulit bawah @ringan 
konjuktifa) lapisan lemak, otot-otot, pembuluh darah, syaraf 
perferis dan organ-organ tubuh bagian dalam". 

Dari berbagai pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa massage 

adalah suatu perbuatan rnanipulasi pada bagian-bagian lunak dari tubuh 

dengan prosedur manual atau mekanik yang dilaksanakan secara metodis 



dengan memberikan efek positif bagi tubuh untuk mempertahankan 

kesehatan clan menambah baiknya fimgsi tubuh serta pengembalian dan 

penyembuhan beberapa kerusakan sebagai akibat dari suatu kecelakaan. 

Prosedur manual dikenal dengan nama manipulasi massage yang 

terdiri dari bermacam-macam gerakan tangan pada permukaan tubuh, dengan 

tekanan kearah dalam, menekan, memeras jaringan-jaringan memberikan 

pukulan yang berirarna pada bagian tubuh yang berotot, mengoncang- 

goncangkan, segrnen dan manipulasi lainnya dengan teknik khusus. Prosedur 

manual merupakan prosedur tertua, tersebar dan peling banyak digunakan 

kerena tangan manusia mudah menyesuaikan diri pada keadaan struktur 

anatomi tubuh. Sebagai usaha dalam persiapan dan pemeliharaan kondisi 

tubuh (fisik). . 

Kemudian Mashoed dalarn Ridwan (1 993 : 12) mengemukakan bahwa 

massage adalah 'Berrnacarn-macam pegangan, yang diterapkan melalui 

tangan kosong pada kulit yang tidak ditutupi dari olahragawan yang sehat dan 

pasif, bertujuan mempertahankan kondisi tubuh, memperbaiki atau 

menghilangkan kelelahan akibat melakukan olahraga yang merugikan". 

Selanjutnya Yanis (1995:3) mengatakan "Sport massage ialah suatu massage 

yang ditujukan kepada orang sehat, tetapi merasa sakit-sakit akibat dari suatu 

aktivitas tertentu maka dengan sport massage dapat dihilangkan". 

Depdikbud (1981:6) mengemukakan bahwa: "Massage tidak boleh 

diberikan dalarn bentuk yang sarna pada semua keadaan dan semua kasus. 

Teknik dan metode massage bervariasi berdasarkan tujuan dan sifat serta 



cabang olahraganyai Massage tidak hanya dipergunakan sebagai peransang 

fbngsi organ tubuh, tetapi juga digunakan sebagai penenang dan relaksasi. 

Manipulasi massage ikut serta dalam mengembalikan dan melawan 

kelelahan, serta mempercepat pengembalian energi organisme". (1) efek 

massage terhadap peredaran darah dan lymfa adalah untuk: (a) memperlancar 

peredaran darah; (b) membantu proses penyerapan dan pembuangan sisa-sisa 

pembakaran dalam jaringan; (c) membantu pengaliran cairan lymfa menjadi 

cepat; (d) membantu kelancaran pengaliran cairan lyrnfa didalam pembuluh- 

pembuluh lymfa kecil kepembuluh lyrnfa yang lebih besar. (2) Efek terhadap 

kulit adalah: (a) melonggarkan pelekatan clan menghilangkan penebalan- 

penebalan kecil yang terjadi pada jaringan dibawah kulit; (b) M i t  menjdai 

lunak dan elastis; (c) perasaan kulit menjadi sensitive; (d) kelenjar peluh 

menjadi lebih aktif sehingga pengeluaran peluh menjdai lebih lancar. (3) Efek 

massage terhadap jaringan otot adalah membantu memperlancar proses 

penyerapan sisa-sisa pembakaran yang berada dalarn jaringan otot yang dapat 

menimbulkan kelelahan, dengan adanya manipulasi/penekanan dan 

peremasan pada jaringan lotot, maka darah clan sisa-sisa pembakaran yang 

tidak diperlukan terperas keluar dari jaringan otot masuk kedalam pembuluh 

vena. (4) Efek massage terhadap persyarafan adalah: (a) massage dapat 

memberikan rangsangan pada syaraf motorik, sehingga menimbulkan 

rangsangan secara refleks; (b) massage yang dilaksanakan dalam waktu yang 

lebih lama, untuk sementara dapat menghilangkan rasa sakit; (c) massage 

yang dilakukan dengan lembut memberikan efek penenangan". 



Pengertian dan pemberian massage olahraga di atas, menekankan 

pada suatu massage yang diberikan kepada olahragawan dalam keadaan pasif 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dari olahragawan tersebut yang 

memberikan efek positif terhadap fungsi organ tubuh, relaksasi dan sebagai 

usaha melawan kelelahan untuk meningkatkan kondisi tubuh (fisik), serta 

mempercepat pengembalian organisme yang merupakan energi mekanis dari 

massage yang berubah menjadi rangsangan saraf dan menirnbulkan satu 

reflek yang bersifat suatu rantai yang komplek. 

Pemberian massage dalam olahraga memerlukan pemecahan atas 

dasar ilmu pengetahuan yang dapat menyelesaikan sejumlah metodik dan 

semacam masalah yang dihadapi para olahragawan, salah satunya adalah 

memberikan efek rangsangan terhadap fungsi-fungsi organ tubuh dan 

penyesuaian terhadap latihan-latihan yang makin lama makin berat, serta 

penyesuaian kemampuan organisme, mengembangkan kualitas fisik 

olahragawan yang membantu terhadap kemampuan pencapaian prestasi 

olahragawan. Pada bagaian lain Depdikbud (1981 : 162 ) menyatakan 

bahwa : 

" Bagi olahragawan indikasi menssage dan auto message tidak 
hanya dalam periode latihan atau dalam hubungannya dengan 
message istirahat dan tes-tes prestasi, tetapi juga metode 
pemeliharaan tubuh harian. Bentuk-bentuknya ialah message 
higinis (message kesehatan ) dalam kasus cidera dan dalam 
keadaan nyeri berbentuk message terapiutis. Message hieginis 
(message kesehatan ) diberikan dengan tujuan kesehatan atau 
profilaktis, yang diberikan terapiutis dalam kasus-kasus indikasi 
oleh seorang dokterlmeasure untuk olahragawan terutama dalam 
pengobatan sechele, cidera traumafperu-n patologis 
setempat, kelainan sirkulasi, dan tropyc sepati : (1) message 



dalam cidera persendian, : (2) message luka memar dan luka : 
(3) message pengobatan cidera otot dan tendon: (4) message 
dalam penyembuhan sechele fraktur: (5) message dalam 
penyembuhan cidera syaraf. Message ini bertujuan langsung 
meransang proses penyembuhan dan pemulihan fungsi kembali, 
serta memperpendek periode ketidak marnpuan fisik 
olahragawan yang cidera atau sakit " 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa message sangat bermanfaat dalam 

dunia olahraga di samping untuk meningkatkan, pengembangan kulaitas fisik, 

pemulihan dari kelelahan-kelelahan akibat latihan-latihan yang semakin lama 

semakin -semakin berat, juga bermanfaat untuk kesehatan dan terapiutis 

terhadap cidera-cidera dalam pertandingan. Jadi jelaslah bahwa keterampilan 

massagelseorang measure yang profesional sangat dibutuhkan dalam 

olahraga untuk membantu prestasi puncak para atlit demi mengharumkan 

nama daerah maupun negara dengan prestasi olaraga yang diperolehnya 

Yanis (1995:7) mengemukakan bahwa: 

"Gerakan-gerakan yang dipergunakan dalarn massage manual 
biasanya disebut prosedur manual dan sangat banyak bentuknya 
d m  variasi sekali. Perubahan dan manipulasi-manipulasi baru 
dengan banyak ragam dan komplek. Dalam pandangan pertama 
kelihatannya manipulasi itu sukar dan berbeda-beda satu dengan 
yang lain, tetapi dinarnika ini akan kita pisahkan menjadi 
beberapa golongan (group). Manipulasi ini telah digolongkan 
dan telah disesuaikan menurut efek-efeknya, sehingga terbagi 
dalam dua golongan manipulasi yaitu: (1) Manipulasi pokok 
massage; (2) manipulasi Pem bantu". 

Dari pendapat di atas dapat dijabarkan bahwa, dinamakan manipulasi 

pokok, karena manipulasi ini basis yang tidak dapat dihilangkan atau 

dikurangi pada waktu melakukan massage. Manipulasi pokok ini adalah: 



a Efleurage 

Efluerage ialah gerakan ringan berirarna yang dilakukan pada 

seluruh permukaan tubuh. Prosedur pertama dengan gerakan ringan 

berirama ialah melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan mengelus- 

elus, mendorong-dorong, menekan-nekan kulit Teknik manipulasi ini 

sangat sederhana dan dilakukan dengan permukaan seluruh telapak tangan 

dari satu atau kedua-duaaya telapak tangan pelaku. Begitu juga dapat 

dilakukan dengan bagian belakang telapak tangan (punggung telapak 

tangan) dengan jari-jari rapat atau terbuka atau sedikit bengkok. Gerakan 

kedua belah telapak tangan itu dapat simultan atau alternatif. Tujuannya 

adalah memberikan rangsangan kepada syaraf dan jaringan yang ada 

dibawah kulit. 

b. Friction 

Setelah efluerage, friction adalah prosedur yang paling tua dan 

banyak dipergunakan dalarn semua bentuk massage. Friction ditujukan 

kepada jaringan yang lebih dalam dibawah kulit. Prosedur ini terutama 

dari penekanan kulit clan jaringan-jaringan lunak subcutanat pada bagian 

sesuatu yang keras (tulang), dalam, dan perpidahannya gerakan secara 

melingkar (circular) atau garis (linear). 

Friction dilakukan pada permukaan, baik yang sempit maupun 

yang luas dari tubuh dengan tangan sebelah atau kedua belah tangan. 

Maksud dari gerakan ini adalah menghacurkan bekuan-bekuan dan 

pengerasan-pengerasan yang ada pada jaringan ikat clan otot. Tujuannya 



untuk menormalkan sirkulasi darah dan pertukaran zat. Gerakan dilakukan 

dengan cara diputar bisa dengan ujung jari, ibu jari, pangkal telapak 

tangan, tangan didempetkan, atau dengan tinju seperti yang dilakukan 

dipantat. 

c. Petrissage 

Petissage yaitu meremas dan memeras jaringan. Group ketiga dari 

pokok massage terdiri dari bermacarn-macam bentuk petrissage. Prosedur 

ini terdiri dari perasaan dan tekanan, pencomotan, pengangkatan otot dan 

jaringan-jaringan dalam. 

Petissage dapat dilakukan dengan tangan sebelah atau dengan 

kedua tangan, dengan gerakan bergelombang, berirarna, tidak putus-putus 

terikat satu sarna yang lainnya. Maksudnya adalah menghancurkan sisa . 

pembakaran dan melemaskan kekakuan-kekakuan yang ada dalam 

jaringan. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses pengangkutan 

dalarn tubuh. Dilakukan dengan tangan dengan cara diangkat, remas 

kedua tangan bergantian, satu tangan dengan melingkarlsetengah 

lingkaran, sejajar, dua jari, semua ujung jari, ujung jari merangkak keatas 

menggeser kulit. 

d. Tapotemen 

Tapotemen adalah pukulan-pukulan ringan dan berirarna atau 

pukulan pada kulit dan jaringan-jaringan yang berdaging dari tubuh. 

Prosedur ini dilakukan dengan jari-jari tangan, telapak tangan atau 



kepalan. Prosedur manual dapat dilakukan dengan dosis ringan dan dapat 

disesuaikan dengan baik, sesuai dengan keperluan. 

~apotemen ini bermaksud mempengaruhi tonus syaraf 

vegetatiflsayaraf tak sadar pada jaringan priverltepi yang bertujuan 

mempertinggi tonus otot dan memperlancar peredaran darah. 

e. Vibration 

Vibration terdiri dari gerakan getaran-getaran berirarna dan dengan 

tekanan, yang diberikan pada bermacam-macam bagian tubuh. Manipulasi 

ini dapat dilakukan dengan tangan yang dilakukan dengan ujung jari atau 

dengan bagian muka telapak tangan, dengan pangkal telapak tangan, 

dengan telapak tangan yang jari-jari lurus, atau dengan kepalan.tertutup. 

Gerakan vibration sarna dengan suatu penggemetaran terus-menerus, yang 

dihasilkan oleh kontraksi cepat alternatif otot-otot antagonis dari lengan 

bawah dan lengan atas. Vibration diberikan secara teratur pada bagian 

yang sempit, tetapi dibutuhkan pada syaraf atau sebuah otot seluas dan 

sepanjang otot itu disekitar persendian, pada bagian (sebagian) atau 

seluruh segmen. 

Diantara prosedur-prosedur atau manipulasi pokok massage, 

mengingat akan efek-efeknya, ditambah pula dengan beberapa manipulasi 

lainnya, dinamakan manipulasi pembantu atau sekunder. Efek-efek itu 

menyempurnakan prosedur manipulasi pokok. Beberapa dari manipulasi 

sekunder ini yang selalu pada saat diperlukan diikutsertakan mempunyai 



teknik tersendiri dan memperkaya prosedur manipulasi pokok. Beberapa 

manipulasi pembantu yang penting adalah: 

a) Goncangan (kesarnping kiri/kanan dan keatastkebawah) dan putaran. 

b) Tekanan 

c) Tarikan dan peregangan 

d) Getaran 

e) Bermacam-macam prosedur massage lainnya (cubitan atau jepitan 

kulit). 

Bedasarkan uraian diatas jelaslah bahwa dari lima macam 

manipulasi pokok dan beberapa manipulasi tambahan, hams dikuasai clan 

dimiliki oleh seorang tenaga measure agar dalam pelaksanaan pratek 

massage terlaksana dengan lancar dan memberikan kepuasan atau 

massage yang sempurna kepada pasien supaya tercapainya tujuan dari 

massage itu sendiri yaitu pemeliharaan kesehatan clan kesegaran jasmani 

secara fisik maupun psikis. 

2. Persepsi Terhadap Massage 

Persepsi yaitu bagaimana kita mengamati suatu peristiwa yang pada 

gilirannya akan sangat menentukan tingkah laku atau respon terhadap surnber 

peristiwa. Said (1 990: 125) mengemukakan bahwa "Persepsi adalah proses 

yang membeda-bedakan rangsangan yang masuk dan selanjutnya diberikan 

makna dengan bantuan beberapa: faktor". 

Kemudian Sarwono (1 99 1 : 1 1 2) menyatakan bahwa "Persepsi adalah 

kemampuan untuk membedakan kelompok objek disekitar yang ditangkap 



oleh panca indera dan proyeksi pada bagian tertentu diotak sehingga kita 

mengamati objek tersebut". Selanjutnya Slameto (1 995: 102) mengatakan 

"Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan clan informasi 

kedalam otak manusia". Melalui persepsi manusia akan term menerus 

melakukan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan in dilakukan melalui 

panca inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan 

penciurn. 

Pengertian persepsi diatas, menekankan pada pandangan seseorang 

yang akan mempersiapkan dan memberi arti pada suatu objek yang 

menggunakan panca inderanya, sehingga memberikan tanggapan dan makna 

pada objek yang dipersepsikan. Pandangan tersebut dapat berupa penilaian- 

penilaian yang menyenangkan, menyedihkan, menolak dan menerirna sesuatu 

yang sedang diamati. Intensitas seseorang dalam mengamati objek tersebut 

dapat mempengaruhi persepsinya. Oleh karena itu individu yang mempunyai 

karakteristik, pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda, hasil 

persepsinya akan berbeda-beda pula. 

Pada bagian berikutnya ditegaskan lagi oleh Pringgodigno (1977:866) 

bahwa "Persepsi adalah proses mutlak yang menghasillcan banyangan pada 

individu-individu sehingga dapat menghemat swtu objek atau peristiwa 

dengan jalan asosiasi dengan suatu ingatan tertentu, baik secara indera perasa 

dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadari". 

Sesuai dengan pengertian persepsi diatas maka dapat diartikan bahwa 

setiap individu yang memiliki pengalaman tentang suatu peristiwa didalam 



hidupnya, individu tersebut akan mempunyai bayangan terhadap peristiwa 

yang dialaminya Sebagi contoh rnahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan 

massage melalui pengalamannya tersebut maka mereka dapat memberikan 

tanggapan dan pendapatnya tentang massage tersebut. 

Untuk menentukan positif atau negatifnya persepsi mahasiswa dalam 

memberikan tanggapan dan pendapatnya tentang massage tersebut dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Menurut Sudjana dalam Waldi Putra (2001 :11) persepsi 

dibagi dua yaitu: 

"(1) Persepsi positif yang merupakan tanggapan atau panaangm 
langsung terhadap objek yang bersifat positif atau baik. (2) 
persepsi negatif yang merupakan tanggapan atau pandangan 
langsung terhadap objek yang bersifat negatif atau tidak baik. 
Persepsi negatif positif atau negatif ini mempuyai tindakan untuk 
mengukur persepsi itu ada lirna tingkatan yaitu: (1) tidak baik; (2) 
kurang baik; (3) cukup baik; (4) baik; (5) sangat baik. Sedangkan 
syarat-syarat dari persepsi adalah: 1) Adanya objek atau sasaran 
yang diarnati baik yang datang dari dalam maupun dari luar, 
sehingga menirnbulkan stimulus yang mengenai alat indera; 2) 
Kesempurnaan alat indera bagi individu sangat menentukan 
dalam mempersepsikan suatu objek; 3) Perhatian, sikap, perasaan, 
emosi dan juga jenis perangsang sebagai penentu dalam 
te rjadinya persepsi". 

Sesuai dengan pendapat diatas maka Sugiono (2004: 107) 

mengemukakan bahwa "Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

tertentu. 

Berdasarkan uraian, maka &pat disirnpulkan positif atau negatifbya 

persepsi mahasiswa FIK terhadap massage dapat diukur dengan skala likert 

dengan adanya lima tingkatan yaitu tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik, 

dan sangat baik dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berilcut: (1) 



Pemahaman mahasiswa terhadap ilmu anatomi clan fisiologi yang merupakan 

ilmu dasar tentang struktur dan fungsi organ tubuh manusia yang sangat erat 

kaintannya dalam mempraktekan massage karena kontak langsung dengan 

tubuh manusia yang b e h g s i  supaya dalam mempraktekan massage tidak 

te~jadi kesalahan yang bisa berakibat fatal bagi tubuh manusia; (2) pemahaman 

mahasiswa tentang manfaat massage terhadap jaringan tubuh; (3) kemampuan 

mahasiswa melakukan manipulasi massage; (4) motivasi terhadap pelaksanaan 

praktek massage; (5) anggapan atau persepsi yang kurang positif mahasiswa 

terhadap massage. 

Dalam kaitannya dengan uraian diatas, maka objek yang ingin 

diketahui persepsinya adalah seluruh mahasiswa yang masih aktif kuliah di 

FIK UNP dan telah mengambil mata kuliah massage atau dengau kata lain 

untuk mengetahui anggapan atau garnbaran para mahasiswa FIK UNP 

terhadap massage. 

B. Kerangka Konseptual 

Untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan diperlukan persepsi 

yang positif terhadap massage: 

Persepsi 
Mahasiswa Massage 



C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pada kerangka konseptual diatas, maka pertanyaan 

penelitian yang diajukan adalah: 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Jurusan Kepelatihan terhadap 

massage? 

2. Bagaimana persepsi mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan 

dan Rekreasi terhadap massage? 

3. Bagaimana persepsi mahasiswa Jurusan Kesehatan Dan Rekreasi 

Program Studi Ilmu Keolahragaan terhadap massage. 

4. Bagaimana persepsi mahasiswa FIK terhadap massage. 



BAB 111 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong pada penelitian deshiptif yang bertujuan 

untuk mengungkapkan persepsi mahasiswa FIK terhadapa massage 

sebagaimana adanya. Sudjana (1 98654) mengemukakan "Peneli tian 

deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala dan 

kejadian dimasa sekarang atau untuk meneliti masalah-masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan". 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini diadakan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Padang. Pengambilan data dilakukan pada semester Januari - Juni 

2008 dari tanggal 10 Juni sarnpai dengan Agustus 2008. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Padang yang aktif mengkuti perkuliahan 

massage pada semester Januari - Juni 2008. 

Berdasarkan data pada bagian akademik dan dosen mata kuliah 

massage Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, jurnlah 

rnahasiswa FIK UNP yang mengambil mata kuliah massage pada semester 



Juli - Desember 2007 adalah sebanyak 206 orang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut 

Tabel 1 
Jumlah Mahasiswa FIK UNP 

Yang Mengambil Mata Kuliah Massage 
Semester Juli-Desember Tahun Akdemik 200712008 

Sumber: FIK UNP2007 

2. Sampel 

Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang 

menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Arikunto 

(1992:34) mengemukakan bahwa " Populasi yang kurang dari seratus lebih 

baik diambil semuanya menjadi sampel yang disebut sampel populasi. 

Apabila populasinya lebih dari seratus, maka bisa diambil sampel 10-20%, 

20-25%, dan 30-35% dan seterusnya". 

Dalam penelitian ini, sampel diambil secara cluster ramdom sampling 

yaitu 25% dari populasi. Narbuko, Kholid (2003 : 1 1 7) mengemukakan bahwa 

"Cluster ramdom sampling adalah pupulasi sengaja dipandang berkelompok- 

NO. JURUSAN 

1. Pendidikan Kepelatihan 

Pendidikan Jasmani, Kesehatan 
2. dan Relcreasi 

3. Ilmu Keolahragaan 

SEKSILOKAL 

3986 

5941 

2043 

3293 

4588 

4538 

POPULASI 

24 

59 

40 

29 

33 

2 1 

Jumlah 206 



kelompok kemudian kelompok itu tercermin dalam sampel". Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

D. Definisi Operasional 

Tabel 2. 
Jumlah Mahasiswa FIK UNP 

Yang Mengambil Mata Kuliah Massage 
Yang Menjadi Sarnpel Penelitian 

Semester Juli-Desember Tahun Akademik 200712008 

1. Persepsi Mahsiswa FIK UNP adalah respon atau tanggapan terhadap 

NO. JURUSAN 

1. Pendidikan Kepelatihan 

Pendidikan Jasmani, 
2. Kesehatan dan Rekreasi 

3. Ilmu Keolahragaan 

massage yang mereka pelajari dalam proses perkuliahan 

2. Message adalah perbuatan dengan tangan (manipulasi) pada bagian-bagian 

SEKSULOKAL 

3986 

5941 

2043 

3293 

4588 

453 8 

lunak dari tubuh dengan prosedur manual atau mekanik yang 

Jumlah 
Sumber: FIK UNP2007 

dilaksanakan secara medis dengan tujuan menghasilkan efek fisiologis, 

profilaktik, dan terapioptik bagi tubuh 

POPULASI 

24 

59 

40 

2 9  

3 3 

21 

SAMPEL 

6 

13 

10 

7 

9 

5 

206 
5 0 



E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang diarnbil dari responden melalui angket dan data sekunder dari 

berbagai surnber data yang tidak langsung diperoleh pada objek 

penelitian) 

2. Sumber Data 

Surnber data dalarn penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolahrgaan Universitas Negeri Padang yang menjadi sampel penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalarn penelitian ini yang dipakai untuk mengurnpulkan data adalah 

kousionerlangket tentang persepsi. Pembuatan angket dirnulai dengan 

membuat kisi-kisi, mulai dari variabel, sub variabel dan butir sod  yan berupa 

pernyataan yaitu perihal tentang message. Rinciannnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 



Tabel 3 
Kisi-kisi Angket Penelitian 

KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 

Penyususnan angket dilakukan menurut skala likert dengan lirna 

kategori jawaban (Ridwan 2002: 113 ) yaitu : sangat setuju (SS), setuju (S), 

ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Jawaban dari 

angket berupa data kualitatif yang dikonversikan ke bentuk kuntitatif sebagai 

berikut : 

Sangat Setuju (SS) = 5 

Setuju(S) = 4 

Rw-ragu (RR) = 3 

Tidak Setuju (TS) = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

BUTIR SOAL 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
,12,12,13,14,15,16 

17,18,19,20,21,22,23, 
24,25,26,27, 

28,29,30,3 1,32,33,34, 
35,36,37,38, 

39,40,41,42,43,44,45, 
46 

NO VARIABEL 

1 Persepsi 
mahasiwa 
Fakultsas Ilmu 
Keolahragaan 
terhadap 
meassage 

SUB VAFUABEL 

1. Pandangan mahasiswa FIK 
terhadap massage. 
a. Sosiobudaya 
b. Profesi Measure 
c. Finansial 

2. Pengetahuan mahasiswa 
FIK tentang massage. 

3. Sikap mahasiswa tentang 
massage. 

4. Pengalaman 
a. Latar Belakang 

Mahasiswa. 
b. Hoby Mahasiswa 



Pengolahan data menggunakan staststik deskriptif dan kesirnpulannya 

menggunakan data kualitiatif agar memudahkan pembahasan yaitu : 

Sangat Setuju (SS) = 5 = menjadi sangat setuju 

Setuj u(S) = 4 = menjadi baik 

R a g ~ - r a g ~  m) = 3 = menjadi sedang 

Tidak Setuju (TS) = 2 = menjadi kurang 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 = menjadi kurang sekali 

Sebelum angket dipakai, terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk 

melihat kesahihm (validitas) dan keterandalan (reliabilitas) angket penelitian. 

Prosedur pengurnpulan data sebagai berikut: 

1. Membagikan angket kepada mahasiswa yang menjadi responden/sampel 

penelitian 

2. Memberikan infomasi berkaitan dengan kepentingan penelitian dan 

memberikan petunjuk pengisian angket 

3. Mengumpullcan lembaran yang telah dijawab sebagai hasil kerja 

mahasiswa dan melakukan cek ulang untuk memeriksa kelengkapan 

jawaban 

4. Menghitung pekerjaan mahasiswa pada setiap lembaran jawaban dan 

memberi skor 

Uji coba angket akan dilakukan terhadap mahasiswa FIK yang bukan 

sampel penelitian. 



G. Teknik Analisa Data 

Data penelitian diperoleh dari penyebaran angket. Hasil angket 

disusun dan diolah secara deskriptif melalui persentase yaitu dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Keterangan : 

P = Persentase yang dicari 

f = Frekuensi (jurnlah pilihan angket) 

N= Jurnlah sarnpel atau responden 

(Usman, 1995: 74 ) 

Untuk menentukan positif atau negatifnya persepsi mahasiwa FIK 

UNP terhadap massage digunakan perbandingan klasifikasi tingkat 

pencapaian responden. Klasifikasi penentuan kategori persepsi deskriptif, 

untuk menentukan setelah data diolah dengan analisis 5 kategori dengan 5 

rintangan yaitu : 

0,O - 1,5 = Tidak baik 

1,6-2,5 = Kurang baik 

2,6-3,5 = Cukup baik 

3,6-4,5 = Baik 

4,6 5,O = Sangat baik 

(Sudjana : 1996) 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Verifikasi Data 

Sebelum data diolah dengan formula yang telah ditentukan, terlebih 

dahulu dilakukan verifikasi data yang terkurnpul dari sampeVresponden 

penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar data yang tidak memenuhi 

persyaratan tidak dapat diolah. Dengan pengontrolan yang cukup ketat 

terhadap sampellresponden, maka seluruh data penelitian ini dapat diolah 

dengan telcnik analisis deskriptif. 

2. Deskripsi Data 

a. Bagaimana Persepsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Terhadap Massage? 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini perlu mengacu pada 

tabel 3 berikut ini: 

Tabel 4 
Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Jurusan Kepelatihan 

Terhada~ Massage 

157-193 Baik 
120-156 
83-1 19 Kuran 
46-82 

19 100,O 

Klas Interval 
194-230 

Frekuensi 
5 

Persentase 
(%) 
26,3 

Katagori 
Saneat Baik 



Berdasarkan data distribusi frekuensi diatas, persentase jawaban dari 

19 orang responden, ternyata 5 orang responden (26,3 %) termasuk dalam 

kategori sangat baik, 14 orang responden (73,7 %) kategori baik tidak ada 

responden yang termasuk dalarn kategori sedang, kurang dan sangat kurang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

I .  Klas Interval 

Histogram 1 
Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Jurusan Kepelatihan 

Terhadap Massage 

b. Bagaimana Persepsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Olaharaga, 

Kesehatan dan Rekreasi Terhadap Massage? 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini perlu mengacu pada 

tabel 4 berikut ini: 



Tabel 5 
Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani, 

Kesehatan dan Rekreasi Terhadap Massage 

Berdasarkan data distribusi fkekuensi diatas, persentase jawaban dari 

10 orang responden, ternyata 2 orang responden (20,O %) termasuk dalarn 

kategori sangat baik, 8 orang responden (80,O %) kategori baik tidak ada 

responden yang termasuk dalarn kategori sedang, kurang dan sangat kurang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafi dibawah ini: 
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194-230 157-1 93 120-1 56 83-1 19 46-82 

Klas Interval 

Histogram 2 
Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani, 

Kesehatan clan Rekreasi Terhadap Massage 



c. Bagaimana Persepsi Mahasiswa Jurusan Kesehatan dan Rekreasi 

Program Studi Ilmu Keolahragaan Terhadap Massage? 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini perlu mengacu pada 

tabel 5 berikut ini: 

Tabel 6 
Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Jurusan 

Kesehatan dan Rekreasi Program Studi Ilmu Keolahragaan 
Terhadap Massage 

Berdasarkan data distribusi fiekuensi diatas, persentase jawaban dari 

21 responden, ternyata 5 orang responden (23,8 %) terrnasuk dalarn kategori 

sangat baik, 16 orang responden (76,2 %) katagori baik dan tidak ada 

responden yang terrnasuk kategori sedang, krang dan sangat kurang. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafii histogram dibawah ini: 



Histogram 3 
Distribusi Frekueansi Persepsi Mahasiswa Jurusan Kesehatan dan Rekreasi 

Program Studi Ilmu Keolahragaan Terhadap Massage 

d; Bagimana -Persepsi Mahasiswa FIK Terhadap Massage Pada 

Universitas Negeri Padang? 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini perlu mengacu pada tabel 

7 berikut ini: 

Tabel 7 
Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Fakultas llmu Keolahragaan 

terhadap Massage pada UNP 



Berdasarkan data distribusi ffekuensi diatas, persentase jawaban dari 

50 responden, temyata 12 orang responden (24,0%) termasuk dalam kategori 

sangat baik, 38 orang responden (76,O %) katagori baik dan tidak ada 

responden yang termasuk kategori sedang, krang dan sangat kurang. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik histogram dibawah ini: 
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Histogram 4 
Distribusi Frekueansi Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Terhadap Massage Pada UNP 
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B. Pembahasan 

Dari deskripsi data menunjukkan persepsi mahasiswa FIK terhadap 
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sedang dan sangat baik. Perbedaan persepsi mahasiswa FIK terhadap 
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massage pada UNP terlihat dari perbedaan nilai rata-rata yang diperoleh. 

Untuk lebih jelasnya dari hasil analisis data dapat diuraikan bahwa: 

(1) Persepsi mahasiswa Junrsan Kepelatihan Olahraga terhadap massage 



dimana persentase jawaban dari 19 responden, temyata 5 orang responden 

(26,3 %) terrnasuk dalam kategori sangat baik, 14 orang responden (73,7 %) 

kategori baik; (2) Persepsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani, 

Kesehatan dan Rekreasi terhadap massage dirnana persentase jawaban dari 10 

responden, ternyata 2 orang responden (20,0%) terrnasuk dalam kategori 

sangat baik, 8 orang responden (80,O %) kategori baik, (3) Temyata Persepsi 

mahasiswa Jurusan Kesehatan dan rekreasi Program Studi Ilrnu 

Keolahragaan terhadap massage dimana persentase jawaban dari 21 

responden, temyata 5 orang responden (23,8%) termasuk dalam kategori 

sangat baik, 16 orang responden (76,2 %) kategori bak, (4) Persepsi 

mahasiswa tingkat Fakultas Ilmu Keolahragaan terhadap massage dimana 

persentase jawaban dari 50 responden, ternyata 12 orang responden (24,O YO) 

termasuk dalam kategori sangat baik, 38 orang responden (76,O %) kategori 

baik. 

Sesuai dengan hal diatas, Mulyadi (1989:234) menjelaskan bahwa 

"Persepsi itu terbentuk dan dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya: a) 

Orang yang mempengaruhi persepsi itu; b) stimulus yang berupa objek 

maupun peristiwa tertentu; c) situasi dirnana pembentukan persepsi itu 

terjadi". Sedangkan Mappiare dalam Siti Aisyah (1 99 1 : 1 1) mengemukakan 

tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yakni: 

a) Faktor visi, yaitu intensitas atau perhatian clan jenis benda 

perangsang. 



b) Faktor fisiologis, yaitu fimgsi dari organ pengamatan seperti alat 

indera, persyarafan, sel-sel tertentu pada otak. 

c) Faktor psikologis, yaitu yang berkaitan dengan sikap, perasaan, emosi 

dan suasana saat dimana individu itu berada. 

Faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi menurut Oskom yang 

dikutip oleh Fatrna Hidayat (1 999: 15) yaitu: 

1. Ciri-ciri khas objek stimulus yang terdiri dari nilai objek tersebut bagi 

orang yang mempersepsikan. 

2. Faktor pribadi termasuk didalamnya ciri khas individu seperti taraf 

kecerdasan, minat, kesungguhan, emosi yang melahirkan rasa suka 

atau tidak suka terhadap objek yang bersangkutan. 

3. Faktor penganrh kelompok artinya respon orang lain dapat 

memberikan arah kesuatu tingkah laku komprorni. 

4. Faktor perbedaaan latar belakang dan kultur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah setiap mahasiswa akan 

mempunyai penilaian (persepsi) terhadap massage sesuai dengan 

karakteristik yang dialaminya, karena setiap mahasiswa memiliki 

pengalaman, minat, intelegensi, perhatian serta cara pandang yang berbeda, 

Bila dikaitkan dengan hasil analisis data diatas, dapat digambarkan 

secara keseluruhan Persepsi Mahasiswa Tingkat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Terhadap Massage dimana persentase jawaban dari 50 

responden, temyata 12 orang responden (24,O YO) termasuk dalarn kategori 



sangat baik, 38 orang responden (76,O %) kategori baik dan dapat 

disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa FIK terhadap massage terrnasuk 

dalam kategori baik dan sangat baik . 

Dari persepsi sangat baik dan baik tersebut diharapkan bahwa alumni 

atau mahasiswa FIK marnpu menerapkan keterampilan massage yang telah 

dimilikinya sehingga membuka peluang usaha baru secara mandiri, baik 

dalam dunia olahraga maupun terhadap masyarakat sekitarnya. 

Sebagai contoh orang yang sukses dalam massage yaitu, Bapak Ali 

Sastra Graha S.Pd salah satu dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Yogya yang berkarier melalui massage hinggga menjadi staf pengajar di 

UNJ. Disamping itu ia juga sukses mendirikan dan melatih para 

mahasiswanya di UNJ menjadi tenaga measure-measure yang profesional 

sehingga mampu te jun kemasyarakat untuk mempraktekan keterampilannya. 

Selain itu bapak Ali Satia Graha, S.Pd ini juga berkiprah dalam dunia 

olahraga dan seluruh daerah di Indonesia sebagai instruktur pelatihan- 

pelatihan massage, salah satunya di FIK UNP. Tentu keberhasilan beliau ini 

tidak terlepas dari imbalan materi yang diperolehnya sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup melalui keterampilan massage. 



BAB V 

KESIMPULAN 

Dalarn bab V ini akan ditemukan beberapa kesimpulan tentang persepsi 

mahasiswa FIK terhadap Massage pada UNP. Dan beberapa kesimpulan dan saran 

akan dikemukankan, sehingga nantinya akan bermanfaat atau berguna bagi 

pembinaan keterarnpilan massage khususnya. 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hasil 

deskripsi data dan pembahasan dapat ditarik kesirnpulan tentang persepsi 

mahasiswa FIK terhadap massage pada UNP secara khusus dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Persepsi mahasiswa Jurusan Kepelatihan Olahraga terhadap massage 

dimana persentase jawaban dari 19 responden, ternyata 5 orang 

responden (26,3 %) termasuk dalam kategori sangat baik, 14 orang 

responden (73,7 %) kategori baik. 

2. Persepsi mahasiswa Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 

Rekreasi terhadap massage dimana persentase jawaban dari 10 

responden, ternyata 2 orang responden (20,0%) termasuk dalarn kategori 

sangat baik, 8 orang responden (80,O %) kategori baik. 

3. Persepsi mahasiswa Jurusan Kesehatan dan rekreasi Program Studi Ilrnu 

Keolahragaan terhadap massage dimana persentase jawaban dari 21 

responden, ternyata 5 orang responden (23,8%) termasuk dalarn kategori 

sangat baik, 16 orang responden (76,2 %) kategori baik. 



4. Persepsi mahasiswa tingkat Fakultas Ilmu Keolahragaan terhadap 

massage dimana persentase jawaban dari 50 responden, ternyata 12 

orang responden (24,O %) terrnasuk dalam kategori sangat baik, 38 

orang responden (76,O %) kategori baik. 

B. Saran 

Berdasarkan kesirnpulan yang telah dikemukakan diatas, maka 

dikemukakan beberapa saran sebagi berikut: 

1. Diharapkan pada dosen untuk dapat menyadari dan membentuk 

pentingnya pengembangan persepsi yang lebih baik lagi terhadap 

penerapan keterampilan massage diluar perkulihan dan profesi seorang 

measure. 

2. Jurusan, mengevaluasi penelitian mahasiswa sebagai bahan acuan 

perbaikan kurikulum. 

3. Mahasiswa, memperhatikan dan memahami setiap perkembangan dan 

kemajuan olahraga, khususnya keterampilan massage. 

4. Peneltian berikutnya, disarankan agar dapat melakukan penelitian 

lanjutan dengan menggunakan sampel yang lebuh banyak. 
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Lampiran: 1 

KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 
- 

BUTIR SOAL 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
,12,12,13,14,15,16 

17,18,19,20,21,22,23, 
24,25,26,27, 

28,29,30,3 1,32,33,34, 
35,36,37,38, 

39,40,41,42,43,44,45, 
46 

NO 

1 

VARIABEL 

Persepsi 
mahasiwa 
Fakultsas Ilmu 
Keolahragaan 
terhadap 
meassage 

SUB VARIABEL 

1. Pandanganmahasiswa FIK 
terhadap massage. 
a. Sisiobudaya 
b. Profesi Measure 
c. Finansial 

2. Pengetahuan mahasiswa 
FIK tentang massage. 

3. Sikap mahasiswa tentang 
massage. 

4. Pengalaman 
a. Latar Belakang 

Mahasiswa. 
b. Hoby Mahasiswa 



Lampiran : 2 

ANGKET PENELITIAN 

PERSEPSI MAHASISWA FIK TERHADAP MASSAGE 

PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

Kepada 
2008 

Padang, 10 Juni 

Yth, Mahasiswa FIK UNP 

Di Tempat 

Assalammuallaikum WW, 

Pertama-tama saya mendoakan Saudarati dalam keadaan sehat walfiat dalam 
menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya saya mohon bantuan Saudarali untuk 
mengisi angket ini. Adapun tujuan angket ini adalah untuk mendapatkan gambaran 
(informasi) tentang bagaimana Persepsi Mahasiswa FIK Terhadap Massage UNP. 
Adapun jawaban yang saudara berikan tidak akan mempengaruhi sattus saudara dan 
dijamin kerahasiaanya. 

Atas bantuan dan partisipasi saudara saya ucapkan terima kasih. 

Petunjuk Pengisian Angket 

Untuk menentukan pilihan jawaban pada setiap pertanaan 1 sld 46, Saudara dapat 
berikan tanda (x) pada jawaban yang saudara pilih. 

Apabila saudara merasa sangat setuju selangi (SS) 
Apabila saudara merasasetuju silangi (S) 
Apabila saudara merasaragu-ragu silangi (RR) 
Apabila saudara merasa tidak setuju silangi (TS) 
Apabila saudara merasa sangat tidak setuju silangi (STS) 

Wassalam 

Peneliti 



NO. PERTANYAAN 

1. Massage adalah kegiatan yang menarik dan 
bermanfaat bagi kesegaran tubuh. 

2. Menurut saya profesi seorang measure adalah 
profesi yang rendahan dan tidak bernilai 
ekonomis. 

3. Menurut saya massage adalah keterampilan yang 
sulit karena terlalu banyak tekni Wmanipulasi yang 
digunakan sehingga sulit untuk dipraktekan. 

4. Menurut saya massage adalah suatu kegiatan yang 
melelahkan karena memakan waktu dan tenaga 
yang banyak dalarn prakteknya. 

5 .  Massage adalah kegiatan yang tidak cocok untuk 
mahasiswa. 

6. Menurut saya massage kurang cocok dengan 
unsur-unsur kebudayaan kita yang menganut 
budaya timur. 

7. Saya sangat suka dengan massage karena dapat 
menjaga kesegaran tubuh kita, akibat melakukan 
aktivitas sehari-hari maupun olahraga. 

8. Menurut saya massage merupakan keterampilan 
yang sangat bagus dikuasai oleh mahasiswa 
karena bisa diterapkan dan dipraktekan dalam 
lingkungan sehari-hari. 

9. Menurut saya massage sangat bagus dikuasai dan 
dipraktekan karena bisa menarnbah uang saku 
mahasiswa. 

10. Menurut saya dengan menguasai 
teknik/manipulasi dan memahami tatacara 
massage barulah dapat melakukan atau 
mempraktekan massage dengan baik. 

1 1. Menurut saya mahasiswa yang telah mengambil 
mata kuliah massage hams menguasai teknik 
manipulasi dan tatacara massage dangan baik dan 
rnampu mempraktekannya diluar. 

12. Menurut saya profesi seorang measure tidak baik 
dilakukan oleh mahasiswa karena bertentangan 
dengan adat dan nilai-nilai kesopanan. 

13. Menurut saya massage tidak cocok dilakukan 
karena bertentangan dengan nilai agama. 

14. Saya merasa bangga apabila saya mampu 
menguasai dan mempraktekan massage dengan 
baik diluar maupun dikampus. 

15. Profesi sebagai seorang measure adalah profesi 
yang mudah dan rendah karena tanpa kuliahpun 
itu bisa digeluti. 

SS 
ALTERNATIF 

S RR 
JAWABAN 

TS STS 



16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Massage dapat menjaga kesehatan, peningkatan 
dan pengembangan kondisi fisik untuk mencapai 
prestasi dalam olahraga. 
Menurut saya massage sangat bermanfaat bagi 
kita karena dapat mengatasi kelelahan akibat 
aktivitas dan meningkatkan kesegaran jasmani. 
Untuk melakukan atau mempraktekan massage 
memerlikan kondisi fisik yang baik dan fit. 
Menurut saya mahasiswa tidak perlu menguasai 
massage dan mempraktekannya cukup mendapat 
nilai dalam perkuliahan saja. 
Menurut saya massage itu adalah pekerjaan yang 
melelahkan dan materi yang didapat tidak sesuai 
dengan tenaga yang kita keluarkan. 
Menurut saya massage tidak bermanfaat sama 
sekali dan saya tidak tertarik untuk 
mempraktekannya diluar. 
Pengalaman yang saya dapat dari dalam dan luar 
kampus membuat saya suka dan berminat 
terhadap massage. 
Massage sangat membantu para 01th-ragawan 
dalam pencapaian prestasi. 
Saya memiliki keinginan yang tinggi untuk 
menguasai massage dan menjadi seorang measure 
yang profesional. 
Massage sudah merakyat dan cocok untuk semua 
kalangan. 
Saya memiliki keinginan yang tinggi untuk 
memasyarakatkan massage baik sekarang maupun 
setelah tamat nanti. 
Menurut saya tidak sepatutnya mahasiswa 
menjadi seorang measure karena itu lebih 
mengarah keahli pijat. 
Menurut saya dalam pelaksanaan massage tidak 
pantas karena hams membuka sebagian aurat 
pasien 
Setelah mengikuti perkuliahan massage saya baru 
paharn dan saya sangat uka dengan massage 
Menurut saya melakukan massage hanya untuk 
memenuhi tuntutan akademik saja bukan untuk 
mahir dalam melakukannya 
Saya sangat ingin mengembangkan massage 
karena dalam rnasyarakat massage belum banyak 
diketahui dan diminati 
Saya tidak berminat sama sekali untuk menguasai 
massage 
Saya memiilih kuliah di FIK hanya untuk 
menyalurkan hobby sajhbukan untuk menjadi 
guru, pelatih atlet dan measure khususnya 
Dikampus saya sering mempraktekkan massage 



35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

sesarna teman-teman diklinik massage atau di 
rumah untuk lebih rnenguasai massage dengan 
mahir 
Saya selalu tertarik untuk mempelajari tentang 
massage baik teknik maupun tatacara 
pelaksanannya 
Marnpu melaksanakan massage dengan baik 
didapatkan melalui latihan 
Sering melakukan massage dapat menambah 
ilmu dan pengalaman dalarn massage. 
Dengan massage kita bisa menarnbah pergaulan. 

Saya tidak ingin mengusai dan mempraktekan 
massage karena tidak sesuai dengan latar belakang 
lingkungan dan hobi yang saya memiliki. 
Saya sangat bangga apabila bisa menjadi salah 
satu tim massage FIK UNP karena dapat 
menyalurkan keterampilan massage yang saya 
miliki. 
Dapat melakukan massage yang baik dan benar 
terhadap pasien merupakan kepuasaan tersendiri 
bagi saya. 
Setelah mendapat keterampilan massage saya 
sering mempraktekkannya terhadap orang tua, 
keluarga teman maupun orang sekitar yang 
membutuhkan 
Zaman sekarang ini orang lebih memilih berobat 
dengan metode kembali ke alam dan tempi, 
massage merupakan salah satu bagian dari 
penyembuhan secara alami dan ini merupakan 
salah satu alasan yang bagus kenapa saya mernilih 
dan menguasai keterampilan massage. 
Menurut saya mahasiswa tidak mampu 
menerapkan massage di luar yaitu karena 
kurangnya motivasi mahasiswa terhadap 
penerapan keterampilan massage ini. 
Saya lebih suka menikmati massage (menjadi 
pasien) dibandingkan dengan rnelakukannya 
(measure) karena kurang cocok dengan hobi saya. 
Dengan membaca buku, majalah, artikel, atau 
melihat teknik dan mafaat massage melalui VCD 
dapat menambah minat dan wawasan saya tentang 
massage. 





Lampiran: 4 

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP MASSAGE PADA FAKULTAS 

ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

1. Persepsi Mahasiwa Jurusan Kepelatihan Olahraga Terhadap Massage 

Responden 

1 

2 

3 

.. 4 

5 

6 

7 

8 

Skor 

209 

204 

203 

202 

197 

192 

190 

190 

Katagori 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Baik 

Baik 

Baik 



2. Persepsi Mahasiwa Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 

Terhadap Massage. 

3. Persepsi Mahasiwa Jurusan Kesehatan dan Rekreasi Program Studi Ilmu 

Keolahragaan Terhadap Massage. 

Baik 10 163 

Responden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Skor 

206 

205 

198 

196 

196 

193 

193 

192 

- 

Katagori 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

Baik 

Baik 

Baik 



4. Persepsi Mahasiswa Terhadap Massage Pada FIK UNP 

13 193 Baik 
14 193 Baik 
15 192 Bai k 
16 192 Baik 







DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Telp. (0751) 7059901 

IZIN PENELITIAN 
No. 408M.35.1.8/PG/2008 

Berdasarkan swat dari Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga nomor : 9 1 lH.3 5.1.8.3/PG/2008 tanggal 
12 Juni 2008 tentang izin melaksanakan penelitian dengan ini. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Padang memberi izin kepada : 

Nama : AFRIDAWATI 
BPlNIM : 2004147267 
"'IIl~an: : P o  

:mpat Penelitian : FIK UNP 
~)ilaksanakan : Jdni sld Agustus 2008 

: . . . 
I' 

Untuk mengarnbil data penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul 
"PERSEPSI MAHASISWA FIK TERHADAP MASSAGE PADA UNP 

Demikian surat izin ini karni keluarkan untuk dapat digunakan sebagairnana mestinya. 

. . 
. . .  . . . .  . . Padang, 23 Juni 2008 

A.n Dekan, 
Pembantu Dekan I, 

embusan : Yth, 

I .  Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga 
. Yang bersangkutan 
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