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ABSTRAK 

Pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai posisi penting terhadap 
perkembangan sumber daya manusia. Secara kongkrit, pendidikan jasmani 
merupakan upaya untuk membuat peserta didik sehat seutuhnya, yaitu sehat 
jasmani (kesegaran jasmani), sehat rohani (moral), dan sehat sosial. Proses 
dalam pendidikan jasmani dan olahraga mengandung unsur perkembangan 
jasmani yang membantu perkembangan kognisi serta membiasakan peserta didik 
pendidikan jasmani dan olahraga untuk mengamalkan nilai-nilai luhur yang 
diwujudkan gaya hidup peserta didik. 

 

Kata Kunci: filosofi, pendidikan jasmani, pendidikan olahraga  

PENDAHULUAN  
Pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai peran yang strategis 

untuk pembentukan kebugaran jasmani dan pembentukan moral peserta 
didik. Hal ini menjadikan kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga 
sebagai “alat” pendidikan sekaligus sebagai pembudayaan. Mengingat kedua 
istilah tersebut mempunyai makna yang erat sebagai proses pengalihan dan 
penanaman nilai-nilai moral. Proses ini merupakan sebuah pra syarat yang 
memungkinkan manusia untuk mampu mempertahankan kelangsungan 
hidupnya sebagai manusia. Dengan demikian pendidikan jasmani dan 
olahraga merupakan kewajiban dan tanggung jawab manusia dari generasi 
ke generasi untuk terus melestarikan dan melakukan proses pendidikan 
jasmani dan olahraga. 

Secara empiris, pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga jarang 
dilibatkan dalam pembicaraan perkembangan pendidikan nasional. 
Pendidikan jasmani dan olahraga dirasa kurang mempunyai peran dalam 
pembentukan manusia ke depannya. Paradigma pimpinan pendidikan 
mengharuskan manusia untuk pandai dalam hal kognitif, hal ini berdampak 
lembaga pendidikan membekali siswanya dalam mata pelajaran yang berbau 
kepandaian seperti mata pelajaran matematika, bahasa inggris, kimia, fisika, 
ekonomi, dan lain-lain. 

Perbedaan paradigma tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan 
filsafat pendidikan agar memperoleh pandangan yang lebih mantab tentang 
pendidikan. Sebelum masuk dalam filsafat pendidikan, perlu tinjauan tentang 
makna dan peranan filsafat dalam suatu kegiatan. Maksum (2009a) 
memberikan definisi singkat tentang filsafat secara umum diartikan sebgai 
cinta kebijakan (love of wisdom). Para pakar filsafat menyimpulkan filsafat 
sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki, menggambarkan, dan mengkaji 
segala sesuatu yang ada secara mendalam untuk mencari dan menemukan 
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keberaran yang hakiki dengan menggunakan akal secara kritis, mendasar, 
radikal, dan integral. 

 
PEMBAHASAN 
Filsafat Pendidikan 

Filsafat pendidikan merupakan cabang khusus filsafat yang berusaha 
menemukan hakikat dan esensi dari pendidikan. Ilmu pendidikan atau 
pedagogik merupakan ilmu yang mempelajari dan memecahkan masalah-
malah pendidikan secara umum, menyeluruh, dan abstrak serta 
mengandung jiwa yang teoritis dan praktis. Jiwa teoritis terkandung hal-hal 
normatif, sedangkan praktis menunjukkan bagaimana cara melakukan 
tersebut. Filsafat sebagai landasan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran 
yang teoritis mengenai pendidikan. 

Sejarah filsafat kaya akan ide-ide tentang pendidikan yang sampai 
sekarang dijadikan dasar terbentuknya pendidikan. Filsuf pendidikan lahir 
dengan gagasan tentang pendidikan yang sampai sekarang dapat dirasakan, 
seperti John Dewey yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses 
pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin terjadi di dalam pergaulan 
biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula 
terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambugan 
sosial. Proses pendiddikan melibatkan pengawasan dan perkembangan dari 
orang yang belum dewasa dan kelompok dimana manusia itu hidup. 
Pernyataan John Dewey tersebut dapat dirasakan sekarang melalui lembaga 
pendidikan yang dinamakan sekolah. Dalam sekolah, pendidikan melibatkan 
pengawasan dari guru serta berkesinambungan runtut dari sekolah dasar 
sampai sekolah menengah, bahkan sampai ke universitas.  

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha 
yang cukup besar dan perlu ditata, disiapkan, serta diberikan sarana 
prasarana karena dampak nyata pendidikan akan terlihat di masa depan 
(Mashuri, 2015). Oleh karena itu pendidikan harus menjadi perhatian utama 
dalam perkembangan SDM bangsa dan negara. Perhatian pemerintah dan 
masyarakat diawali dengan memberi dukungan dan kepercayaan kepada 
sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Proses 
pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peran guru yang berkualitas. 
Guru yang berkualitas mempunyai metode-metode yang baik agar peserta 
didik bisa aktif dalam proses belajar mengajar. Seperti pernyataan Mashuri 
(2017) yang menyatakan bahwa kelancaran dan keberhasilan pendidikan 
jasmani lebih dipengaruhi oleh keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 
tersebut (tugas gerak). 

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan mempunyai 
peranan yang vital dalam pembentukan manusia seutuhnya, yaitu manusia 
yang sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani merupakan kesegaran 
jasmani peserta didik untuk menerima pelajaran tanpa terkendala hal fisik, 
sedangkan sehat rohani yaitu peserta didik mempunyai nilai-nilai moral mulia 
yang tertanam dalam dirinya sebagai dasar untuk membentuk masyarakat 
yang beradab. 

Pelaksanaan pendidikan di sekolah tertuang dalam mata pelajaran 
yang diajarkan. Mata pelajaran tersebut diharapakan membentuk manusia 
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yang mempunyai kemampuan untuk menghadapi tantangan masa depan. 
Mata pelajaran yang dirasa sangat kompleks untuk mencapai tujuan dasar 
pendidikan yaitu mata pelajaran yang melakukan pendidikan melalui 
keaktifan peserta didik serta mengambil nilai-nilai dalam keaktifan tersebut. 
Mata pelajaran yang banyak menggunakan keaktifan peserta didik salah 
satunya adalah pendidikan jasmani dan olahraga. 
 
Filsafat Pendidikan Jasmani Dan Olahraga 

Dari sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia telah 
dikenal dengan istilah Lichamelijke Opvoeding atau Physical Education yang 
berarti bahwa pendidikan melalui jasmani dan olahraga (Sukintaka dalam 
Harsuki, 2003). Hal ini bermakna bahwa pendidikan jasmani dan olahraga 
merupakan kegiatan pendidikan dengan menggunakan jasmani sehingga 
menuntut peserta didik untuk aktif bergerak dan olahraga sebagai cara untuk 
bergerak serta mengambil nilai-nilai dari olahraga tersebut. 

Lebih lanjut lagi Mashuri dan Pratama (2019) mengungkapkan 
pendidikan jasmani dan olahraga terbagi menjadi pendidikan jasmani dan 
pendidikan olahraga untuk menciptakan gaya hidup yang sehat dan bugar. 
Sehingga pendidikan jasmani dan olahraga tidak hanya membuat peserta 
didik bergerak sesuai instruksi atau tugas gerak yang diberikan oleh guru, 
namun lebih ke arah penciptaan gaya hidup sehat dan bugar yang bisa 
diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik. 

Pengertian pendidikan jasmani dan olahraga berkembang sesuai 
dengan kebutuhan manusia akan kesehatan dan tantangan masa depan 
peserta didik. Perkembangan tersebut bukan seharusnya mereduksi tujuan 
dan harapan pendidikan jasmani dan olahraga. Maka daripada itu perlu 
kajian tentang dasar pendidikan jasmani dan olahraga yaitu filsafat 
pendidikan jasmani dan olahraga. 

Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga terkaji dalam tiga kegiatan 
kajian, yaitu secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi 
merupakan sarana ilmiah untuk menemukan jalan penanganan masalah 
secara ilmiah (Van Peursen, 1985), selain itu ontologi membahas tentang 
apa yang ingin diketahui atau dengan kata lain merupakan suatu pengkajian 
mengenai teori tentang ada. Epistemonologi membahas secara mendalam 
segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan 
tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Suriasumantri (1984) mengartikan 
aksiologi sebagai teori yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang 
diperoleh. Aksiologi ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh 
manusia dari pengetahuan yang didapatnya. 
 
Ontologi Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

Secara ontologi, pendidikan jasmani dan olahraga adalah proses 
bagian integral dari proses pendidikan total dan merupakan lahan untuk 
mencapai tujuan pendidikan untuk mengembangkan kebugaran fisik, mental, 
emosi, dan sosial rakyat melalui media aktifitas fisik olahraga (Bucher, 1960). 
Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan bagian integral berarti 
pendidikan tidak akan berjalan tanpa ada pendidikan jasmani dan olahraga, 
dengan demikian tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Tujuan pendidikan 
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jasmani dan olahraga sederhananya adalah mengembangkan kebugaran 
fisik, mental, emosi, dan sosial yang tercermin dari guru atau orang yang 
secara langsung mendidik peserta didik tersebut. Dengan kata lain guru 
merupakan contoh yang proporsional untuk ditiru oleh peserta didik. 

Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan wahana untuk mencapai 
tujuan pendidikan nasional yang secara singkat adalah membentuk manusia 
Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, pendidikan jasmani dan olahraga 
harus mampu membantu pengembangan pribadi peserta didik sesuai 
dengan tujuan pendidikan. Karena pendidikan itu berusaha untuk 
memberikan kesempatan berkembangnya semua aspek pribadi manusia. 
Melalui pendidikan jasmani dan olahraga, aspek yang paling nampak untuk 
dikembangkan adalah aspek fisik, tetapi aspek nilai-nilai mulia yang akan 
membentuk karakter manusia beradab juga terbentuk secara tidak terasa 
melalui cabang olahraga yang diajarkan. 

Pendidikan jasmani dan olahraga juga diartikan sebagai upaya 
pendidikan melalui aktifitas jasmani (Ateng dalam Harsuki, 2003). Aktifitas 
jasmani merupakan perwujudan usaha seseorang dalam mengolah raganya 
dengan pola-pola tertentu hingga mendapatkan gerakan yang efektif dan 
efisien serta mendapatkan nilai-nilai mulia dari aturan gerakan yang telah 
dibuat, gerakan-gerakan tersebut akan berdampak pada sistem tubuh dan 
keterampilan motorik manusia serta membentuk karakter manusia mulia. 

Peran pendidikan jasmani dan olahraga sebagai bagian yang integral 
dalam sistem pendidikan menempatkan pendidikan jasmani dan olahraga 
sebagai peningkat kualitas peserta didik secara organik, neuromuskuler, 
intelektual, dan emosional melalui aktifitas fisik (SK. Mendikbud 413/U/1987). 
Dengan aktifitas yang bersemangat, teratur, dan terus-menerusakan serta 
dikemas dalam suasana menyenangkan akan sangat berpengaruh terhadap 
petumbuhan dan perkembangan organik peserta didik, mengembangkan 
keterampilan neuromuskuler atau keterampilan motorik, mengembangkan 
intelektual peserta didik, serta mengembangkan pribadi dan sosial atau 
emasional peserta didik. 

Beberapa penjelasan tentang definisi dan makna pendidikan jasmani 
dan olahraga di atas memberikan penjelasan tentang kedudukan serta peran 
vital pendidikan jasmani dan olahraga dalam sistem pendidikan nasional. 
Pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai definisi kongkrit yaitu upaya 
pembentukan dan peningkatan kualitas peserta didik secara organik, 
neuromuskular, intelektual, emosional, perilaku, dan sosial melalui aktifitas 
fisik yang dilandasi gerakan dari cabang olahraga dengan kemasan yang 
nyaman dan fun. 
 
Epistemologi Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

Secara epistemonologi, proses pendidikan jasmani dan olahraga 
adalah menggunakan aktifitas fisik berupa olahraga sebagai dasar gerak. 
Aktifitas gerak dilandasi oleh “human movement” yaitu gerak insani atau 
gerak manusia (Sumaryanto, 2012). Gerak manusia mempunyai beberapa 
aturan yang berlandaskan sains agar gerakan yang dilakukan berdampak 
positif terhadap perubahan fisik peserta didik. Selain itu gerak yang dilakukan 
peserta didik akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial 
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peserta didik kelak. Dengan demikian fokus utama pendidikan jasmani dan 
olahraga adalah proses gerak peserta didik yang mempunyai akar keilmuan 
bersifat humaniora, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. 
Akar keilmuan tersebut dikaji dalam teori olahraga, belajar gerak, ilmu gerak, 
teori bermain, dan teori instruksi.  

Humaniora merupakan ilmu-ilmu pengetahuan yang bertujuan 
membuat manusia lebih manusiawi, dalam arti membuat manusia lebih 
berbudaya. Dengan demikian pendidikan jasmani dan olahraga bertujuan 
untuk membuat manusia menjadi lebih manusiawi dengan ilmu teologi 
olahraga, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga, hukum gerak olahraga, 
sejarah olahraga, filologi olahraga, bahasa gerak, kesustraan gerak, 
kesenian gerak, psikologi perilaku. 

Ilmu pengetahuan alam yang digunakan sebagai dasar pendidikan 
jasmani dan olahraga merupakan ilmu pasti yang menggambarkan dan 
menunjukkan bagaimana peserta didik bergerak efektif dan efisien tanpa 
resiko yang besar. Hal ini dimaksudkan agar gerak yang diajarkan bisa 
membentuk manusia berketerampilan baik dan mempunyai kebugaran yang 
baik juga. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial sebagai dasar pembentukan 
pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai peranan penting untuk 
membentuk manusia sebagai makhluk sosial. Sesuai hakekat manusia 
sebagai makhluk sosial, peran pendidikan jasmani dan olahraga menjaga 
hakekat tersebut.  

Pendidikan jasmani dan olahraga terbentuk dari dasar beberapa 
keilmuan. Keilmuan tersebut bersinergi yang terangkai dalam wadah 
pendidikan melalui aktifitas fisik menciptakan aturan-aturan gerak yang 
digunakan dalam pengajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Dukungan 
beberapa ilmu pengetahuan tersebut akan membentuk suatu aturan gerakan 
yang membuat pendidikan jasmani dan olahraga sebagai alat pendidikan 
yang aman dan mempunyai daya manfaat tinggi bagi perkembangan fisik, 
rohani, dan sosial peserta didik. 

 
Aksiologi Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

Secara aksiologi, pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai 
manfaat yang nyata dalam pembentukan tubuh peserta didik serta 
kebugaran jasmani peserta didik. Kebugaran jasmani merupakan 
kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari 
tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani membantu 
peserta didik untuk melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa merasa 
kelelahan dan membantu peserta didik untuk selalu siap menerima pelajaran 
yang lain. Selain itu dampak pendidikan jasmani dan olahraga adalah 
tertanamnya nilai-nilai moral mulia olahraga ke dalam diri peserta didik. 
Maksum (2009b) memberikan penjelasan tentang nilai-nilai moral yang 
terkandung dalam pendidikan jasmani dan olahraga secara umum adalah 
respect, responsibility, caring, honesty, fairness, dan citizenship. Nilai-nilai 
moral yang tertanam dalam peserta didik akan berdampak pada perilaku 
peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.  

Respect atau hormat adalah suatu sikap yang menaruh perhatian 
kepada orang lain dan memperlakukan seccara hormat. Respek dicirikan 
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dengan memperlakukan orang lain sebagai mana individu yang ingin 
diperlakukan, berbicara dengan sopan kepada siapapun, menghormati 
aturan yang ada dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Respect atau 
menghormati terwujud dalam peserta didik hormat pada peraturan dan tradisi 
permainan, hormat pada lawan, dan hormat pada kemenangan dan 
kekalahan. Perilaku respect yang terjadi di masyarakat adalah peserta didik 
akan menghormati orang lain, menghormati hak milik orang lain, dan hormat 
pada lingkungan. 

Tanggung jawab adalah kemampuan untuk memberikan respon, 
tanggapan, atau reaksi secara cakap. Tanggung jawab dicirikan antara lain 
dengan melakukan apa yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh, 
mengakui kesalahan yang dilakukan tanpa alasan, memberikan yang terbaik 
atas apa yang dilakukan. Tanggung jawab yang terdapat dalam pendidikan 
jasmani dan olahraga adalah kesiapan diri menerima pelajaran dan bermain, 
disiplin dalam tugas gerak dan instruksi guru, dan kooperatif dengan sesama 
peserta didik. Perilaku yang terlihat dalam kehidupan bermasyarakat peserta 
didik adalah mampu memenuhi kewajiban, dapat dipercaya, dan bisa 
mengendalikan diri. 

Peduli adalah kesediaan untuk memberikan perhatian dan kasih 
sayang kepada sesama. Peduli antara lain ditandai dengan memperlakukan 
orang lain, diri, dan sesuatu dengan kasih sayang, memperhatikan dan 
mendengarkan orang lain secara seksama, menangani sesuatu dengan hati-
hati. Praktek yang terlihat dalam proses pendidikan jasmani dan olahraga 
adalah membantu teman agar bermain baik, membantu teman yang 
bermasalah, murah pujian dan kikir kritik, dan bermain untuk tim. Perilaku 
yang dapat diwujudakan peserrta didik dalam kehidupannya adalah menaruh 
empati pada orang lain, pemaaf, mendahulukan kepentingan yang lebih 
besar. 

Jujur adalah suatu sikap terbuka, dapat dipercaya, dan apa adanya. 
Sikap jujur antara lain ditandai dengan mengatakan apa adanya, menepati 
janji, mengakui kesalahan, menolak berbohong, menipu, dan mencuri. 
Praktek yang terlihat dalam proses pendidikan jasmani dan olahraga adalah 
patuh pada aturan main, loyal pada tim, dan mengakui kesalahan. 
Perwujudan dalam kehidupannya adalah peserta didik memiliki integritas, 
terpercaya, dan melakukan sesuatu dengan baik. 

Fair atau adil adalah bersikap adil dalam melakukan dan 
memperlakukan sesuatu. Sikap fair antara lain ditandai dengan menegakkan 
hak sesama termasuk dirinya; mau menerima kesalahan dan menanggung 
resikonya, menolak berprasangka. Praktek dalam proses pendidikan jasmani 
dan olahraga adalah adil pada semua teman termasuk yang berbeda dan 
memberikan kesempatan kepada pemain lain. Perilaku yang terlihat dalam 
kehidupan bermasyarakat adalah peserta didik mengikuti aturan yang ada di 
masyarakat, mempunyai jiwa toleran pada orang lain, kesediaan berbagi, 
dan tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. 

Beradab adalah sikap dasar yang diperlukan dalam bermasyarakat 
yang berintikan pada kesopanan, keteraturan, dan kebaikan. Beradab antara 
lain dicirikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengapresiasi 
terhadap keteraturan. Praktek dalam proses pendidikan jasmani dan 
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olahraga adalah selalu berusaha menjadi contoh/model gerak bagi teman, 
mendorong perilaku baik, dan berusaha meraih keunggulan. Praktek yang 
terwujud dalam kehidupan peserta didik adalah mematuhi hukum dan aturan, 
menjadi manusia terdidik, dan bermanfaat bagi orang lain.          
 
KESIMPULAN 

Pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai definisi kongkrit yaitu 
upaya pembentukan dan peningkatan kualitas peserta didik secara organik, 
neuromuskular, intelektual, emosional, perilaku, dan sosial melalui aktifitas 
fisik yang dilandasi gerakan dari cabang olahraga. 

Pendidikan jasmani dan olahraga terbentuk dari dasar beberapa 
keilmuan. Keilmuan tersebut bersinergi yang terangkai dalam wadah 
pendidikan melalui aktifitas fisik menciptakan aturan-aturan gerak yang 
digunakan dalam pengajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Dukungan 
beberapa ilmu pengetahuan tersebut akan membentuk suatu aturan gerakan 
yang membuat pendidikan jasmani dan olahraga sebagai alat pendidikan 
yang aman dan mempunyai daya manfaat tinggi bagi perkembangan fisik, 
rohani, dan sosial peserta didik. 

Keilmuan yang terkandung dalam olahraga akan menciptakan 
manusia yang sehat seutuhnya, yaitu sehat jasmani (kesegaran jasmani), 
sehat rohani (moral), dan sehat sosial. Sehat jasmani (kesegaran jasmani) 
terbagi menjadi kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, 
keterampilan motorik, dan wellness. Sedangkan sehat rohani (moral) yang 
terkandung dalam olahraga yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan 
adalah hormat, tanggung jawab, peduli, jujur, adil, dan beradab. Sehat sosial 
merupakan aplikasi sehat jasmani dan rohani yang digunakan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian olahraga diposisikan sebagai 
alat pendidikan dan kebudayaan hingga menjadi peradaban. 

 
SARAN 

Pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai kedudukan yang 
strategis dalam perkembangan sumber daya manusia, khususnya pada 
peserta didik, oleh karena itu guru pendidikan jasmani dan olahraga harus 
memiliki seluruh kompetensi pendidikan sebagai modal utama untuk 
mewujudkan kebudayaan yang sehat seutuhnya. Selain itu, sekolah sebagai 
lembaga penyelenggara pendidikan harus mengoptimalkan atau 
mengutamakan mata pendidikan jasmani dan olahraga sebagai mata 
pelajaran yang mampu secara langsung membentuk dan meningkatkan 
karakter positif peserta didik. Bagi LPTK, sebagai pencetak guru pendidikan 
jasmani dan olahraga, diharapkan dalam proses pengajaran lebih diperdalam 
keilmuan tentang pendidikan dan olahraga yang berbasis penelitian dan 
menggunakan literature terkini. 
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