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   ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi mahasiswa PKS 
angkatan 2010 dalam memilih program studi PGSD Penjas. Selain itu, juga untuk 
mengetahui seberapa besar motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik mahasiswa 
PKS angkatan 2010 dalam memilih program studi PGSD Penjas. 
 Desain penelitian ini adalah penelitian survei dan teknik pengambilan data 
menggunakan metode wawancara mendalam. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa PKS PGSD Penjas angkatan 2010 yang berjumlah 572 mahasiswa 
dengan informan yang berjumlah 25 orang, sedangkan hasil penelitian ini 
disajikan dalam bentuk pemaparan. 
 Adapun hasil dari motivasi intrinsik terdiri dari : suka olahraga, suka 
dengan dunia anak, keinginan dari diri sendiri, masa depan bagus, cita–cita, 
mudah jadi guru olahraga, keinginan jadi guru, karakter anak SD lebih mudah, 
kuliah di FIK mudah, hobi salah satu cabang olahraga, SD merupakan dasar 
pendidikan, mudah masuk PGSD Penjas, memahami karakter anak, bisa melatih 
cabang olahraga, menjaga kebugaran jasmani, SMA banyak kegiatan diluar, 
mengetahui lebih tentang olahraga, tertarik dengan dunia pendidikan, dan 
mengembangkan ilmu olahraga. Sedangkan motivasi ekstrinsik terdiri dari : 
dorongan dari orang tua, tertarik untuk menjadi PNS, dorongan dari teman, faktor 
lingkungan, dorongan dari keluarga, alternatif  program studi, di butuhkan lebih 
banyak guru SD, UNY terakreditasi, pendaftar relatif lebih sedilkit, MoU atau 
Kerjasama, saran dari guru SMA, Universitas negeri lebih murah, cepat selesai, 
FIK memiliki fasilitas bagus dan tren PGSD. 
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