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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan persepsi 

mahasiswa terhadap massage. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Makassar Jurusan Penjaskesrek angkatan 2015  yang telah  

mengkuti perkuliahan massage. Sampel yang digunakan berjumlah 60 orang. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan Instrumen penelitian yang digunakan dengan 

teknik kuesioner melali angket. Pengolahan data penelitian  menggunakan statistik deskriptif 

sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Persentase (%). Melalui pengolahan data 

diperoleh hasil Persepsi Mahasiswa Terhadap Massage Pada Jurusan Penjaskesrek Angkatan 

2015 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar tergolong tinggi yaitu sebesar 

67% 

 

 

Latar Belakang Masalah 

 

 

Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar merupakan lembaga 

pendidikan tinggi ilmu keolahragaan yang diharapkan dapat menghasilkan guru pendidikan 

jasmani dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan tenaga keolahragaan yang sangat 

dibutuhkan pembinaan dan pengembangan berbagai cabang olahraga. 

Dalam upaya menghasilkan guru Pendidikan Jasmani yang profesional maka di FIK 

UNM diajarkan seperangkat mata kuliah ilmu pendidikan dan  keolahragaan. Salah satu 

maka kuliah yang erat kaitannya dengan upaya menghasilkan tenaga keolahragaan adalah 

mata kuliah massage yang juga merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa 

Fakultas ilmu Keolahragaan. 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 mempraktikkan serta mengaplikasikannya dengan benar. 

Disamping 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 demikian 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. 

Namun demikian, dilihat dari jumlah mahasiswa yang ada di FIK UNM sangat 

sedikit sekali yang termotivasi dan mampu mempraktekan keterampilan massage yang 

diperolehnya.Karena kurangnya pemahaman mahasiswa tentang manfaat massage terhadap 

jaringan tubuh,kurangnya kemampuan mahasiswa melakukan manipulasi 

massage,kurangnya motivasi belajar,kurangnya latihan yang dilakukan mahasiswa diluar 

jam kuliah atau dirumah,serta adanya anggapan atau persepsi yang memandang rendah 

terhadap keterarnpilan massage, karena tanpa kuliah massagepun orang dapat menjadi 

tukang pijat. 

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. 

 

 

 



Kesimpulan  

Klasifikasi jawaban terendah Persepsi Mahasiswa Terhadap Massage Pada Jurusan 

PenjasKesrek Angkatan 2015 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar 

berjumlah 20 orang dengan persentase 33% (penggabungan jawaban tidak  setuju dan sangat 

tidak setuju).Klasifikasi jawaban tertinggi Persepsi Mahasiswa Terhadap Massage Pada Jurusan 

PenjasKesrek Angkatan 2015 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar 

berjumlah 40 orang dengan persentase 67% (penggabungan jawaban sangat setuju dan tidak 

setuju).Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasannya, maka hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Terhadap Massage Pada Jurusan PenjasKesrek 

Angkatan 2015 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar tergolong tinggi. 

 


