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KATA  PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Dia 
memberikan rahmat dan karuniaNya kepada hamba-
hambaNya yang mau berusaha dan meminta pertolongan 
kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah 
kepada hamba pilihan-Nya yang selalu berupaya mengajak 
umat manusia agar menjadi orang yang bertakwa kepada 
Allah swt.

Persoalan yang paling menonjol dewasa ini adalah 
penerapan fair play atau sportivitas sebagai nilai inti 
dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga, tantangan 
ini muncul dalam aneka perilaku atlit, pelatih bahkan 
dikalangan insan perss, yang lebih menonjol adalah upaya 
memperoleh kemenangan yang bukan mengandalkan 
keunggulan tehnik dan taktik, justeru yang diperagakan 
adalah gejala kekerasan dalam olahraga dan kecenderungan 
untuk memaksakan kehendak.

 Kiranya tidak berlebihan bila kita mengatakan, sudah 
mulai terjadi dan berkembang gejala demoralisasi dan 
degradasi karakter dalam olahraga. Disamping peningkatan 
kekerasan, seperti sering diperagakan oleh penonton, 
unsur ketidak jujuran juga kian mencuat kepermukaan. 
Ketidaksungguhan dalam permaninan seperti disebut 
dalam istilah “main sabun”, merupakan pertanda dari 
ketidakjujuran untuk memperlakukan olahraga. 
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Olahraga dengan segala aspek dan dimensi kegiatannya, 
lebih-lebih yang mengandung unsur pertandingan atau 
kompetisi, harus disertai dengan sikap dan perilaku yang 
didasarkan pada kesadaran moral. Sikap itu menyatakan 
kesiapan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan 
peraturan. Bahkan kesiapan itu tidak hanya loyal terhadap 
ketentuan yang tersirat, tetapi juga kesanggupan untuk 
membaca dan memutuskan pertimbangan berdasarkan 
kata hati. 

Agar olahraga serta pergaulan sosial secara luas 
berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku 
diperlukan adanya pendidikan olahraga yang benar. Upaya 
pendidikan olahraga secara benar harus dilakukan melalui 
berbagai jenjang pendidikan. 

Pembiasaan perilaku etis melalui pendidikan olahraga 
membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan. 
Oleh karena itu pembinaan karakter olahraga (pendidikan 
jasmani) harus direncanakan dan dilaksanakan dengan 
baik sejak sekolah dasar. Karena sekolah dasar dipandang 
sebagai pendidikan formal pertama bagi peserta didik yang 
akan menjadi bekal dan landasan bagi pengembangan 
karakter siswa, namun pembelajaran pendidikan jasmani, 
di Sekolah Dasar lebih berorientasi pada pengembangan 
gerak, akan tetapi aspek sikap terutama sikap sportivitas 
atau fair flay sering kali terabaikan di dalam proses belajar 
mengajar pendidikan jasmani. Maka dari itu tidak heran 
kalau kenyataan di dunia olahraga sering kali terjadi perilaku 
yang tidak sportif yang mengakibatkan persepsi negatif 
masyarakat terhadap kegiatan olahraga, menganggap 
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olahraga tidak memiliki nilai moral yang sesuai dengan 
norma-norma yang ada, baik norma agama maupun 
adat istiadat yang dijadikan acuan dalam kehidupan di 
masyarakat.

Kehadiran buku “Internalisasi Sportivitas Pada 
Pendidikan Jasmani” ini diharapkan memberikan jawaban 
atas kegaulan sosial yang terjadi di masyarakat, lebih-lebih 
masyarakat kampus seperti Jurusan Pendidikan Olahraga 
dan Kesehatan (JPOK) Program Studi Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat 
Banjarbaru.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Dekan FKIP 
Unlam Banjarmasin menghaturkan rasa terima kasih yang 
mendalam kepada penulis yang telah meluangkan waktunya 
untuk menambah khazanah keilmuan dilingkungan 
khususnya JPOK FKIP Unlam Banjarbaru. Akhirnya kami 
berharap, kiranya buku yang ada ditangan pembaca ini 
bermanfaat bagi umat, bangsa dan institusi. Semoga segala 
upaya kita semua menjadi amaliah dan mendapat ridha dari 
Allah SWT Amin.

        
Banjarbaru,  Agustus   2017

Prof. Dr.H.Wahyu, MS.
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 BAB 1
PENGANTAR

Pendidikan merupakan wahana utama dalam 
pembangunan mutu sumber daya manusia yang pada 
gilirannya akan menentukan masa depan bangsa. Pendidikan 
juga menentukan mutu sumber daya manusia yang 
menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara 
dan warga masyarakat. Pendidikan Indonesia mengarahkan 
tujuannya sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang 
berbudaya luhur dan religius yang digambarkan dalam 
fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN, No. 20 
Tahun 2003 Bab II pasal 3)

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, 
maka diperlukan sistem penyelenggaraan pendidikan 
secara proporsional serta profesional, khususnya melalui 
jalur pendidikan formal dan dilaksanakan secara berjenjang, 
dimulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai pada 
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Perguruan Tinggi. Melalui pendidikan formal ini diharapkan 
masyarakat dapat menikmati dan merasakan betapa 
pentingnya suatu pendidikan baik sebagai individu maupun 
sebagai masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan dasar (Diknas, 2003).

Pendidikan karakter saat ini menjadi sorotan tajam 
masyarakat, sorotan itu mengenai berbagai aspek 
kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, 
wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. 
Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para 
ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat 
sosial berbicara mengenai persoalan dan karakter bangsa 
di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal, 
nasional, maupun internasional. Persoalan yang muncul di 
masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, 
perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang 
konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan 
sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media 
massa, seminar, dan di berbagai kesempatan. Berbagai 
alternatif penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-
undang, peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan 
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hukum yang lebih kuat. Namun upaya tersebut belum 
memperlihatkan hasil yang memuaskan.

Karakter merupakan kekayaan terbesar dalam hidup 
seseorang. Ketidaksetiaan, penyelewengan jabatan, atau 
kejahatan seksual, mencakup hanya sedikit dari keseluruhan 
karakter sejati seseorang. John (1995:53) menyatakan 
bahwa “aspek utama dari karakter mengacu pada kualitas 
hakiki seperti kejujuran, kebaikan yang tulus, kesetiaan, 
kerja keras, integrasi dan sebagainya”. Dengan kata lain 
jika seseorang memiliki sifat mudah memaafkan, jujur, 
senasib sepenanggungan, berniat baik pada sesama, maka 
dimanapun dia berada dia akan disukai, tidak hanya oleh 
temannya tetapi bahkan musuhnya. Oleh karena itu harus 
ada pendidikan yang secara khusus membangun karakter 
salah satu pendidikan tersebut adalah pendidikan jasmani.

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian 
integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Artinya 
pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen 
yang ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk 
membuat anak sibuk (Mahendra, 2008:15). Tetapi juga 
pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan pada 
pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani 
bukan hanya mengembangkan ranah jasmani, tetapi 
juga mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran 
jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 
keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui 
kegiatan aktivitas jasmani dan olah raga. 
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Pendidikan jasmani merupakan media untuk 
mendorong perkembangan motorik, kemampuan fisik, 
pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-
mental-emosional-spritual-dan sosial), serta pembiasan 
pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang 
pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. 
Pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting 
dalam mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan 
sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung 
seumur hidup. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan 
pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman 
belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga 
yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana. 
Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk 
membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif 
sepanjang hayat. 

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 
guru harus dapat mengajarkan berbagai keterampilan 
gerak dasar, teknik dan strategi permainan atau olahraga, 
internalisasi nilai-nilai (sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-
lain) dari pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya 
bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas 
yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur fisik 
mental, intelektual, emosional dan sosial. Aktivitas yang 
diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan 
didaktik-metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat 
mencapai tujuan pengajaran. Melalui pendidikan jasmani 
diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman 
untuk mengungkapkan kesan pribadi yang menyenangkan, 
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kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan pemeliharan 
kesegaran jasmani serta pemahaman terhadap gerak 
manusia.

“Pendidikan jasmani merupakan proses interaksi antara 
peserta didik dengan lingkungan melalui aktivitas jasmani 
yang disusun secara sistematik untuk menuju Indonesia 
seutuhnya” (Sukintaka, 2004:21). Pendidikan jasmani wajib 
diajarkan di sekolah, karena pendidikan jasmani memiliki 
peran yang strategis dalam rangka pembentukan manusia 
seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak 
positif terhadap pertumbuhan fisik anak, melainkan juga 
perkembangan mental, intelektual, emosional dan sosial.

Hal ini dapat terjadi apabila diciptakan suatu kondisi 
yang memungkinkan dan mendukung aspek-aspek tersebut 
tumbuh dan berkembang secara wajar, sehingga pendidikan 
jasmani merupakan wahana untuk menumbuhkembangkan 
anak didik secara wajar dan efektif. Karena itu sudah 
selayaknya bila terhadap pendidikan jasmani diberikan 
perhatian yang proposional dan dilaksanakan secara 
efisien, efektif sesuai dengan kondisi fisik dan fsikis anak 
didik (Mutohir, 1998:7).

Pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya 
merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan. Interpretasi 
umum yang kita anut, seperti sering dipaparkan oleh 
UNESCO misalnya, pendidikan di sini tidak sama artinya 
dengan pengertian “schooling” atau persekolahan tetapi 
lebih bermakna luas. Pendidikan adalah segenap upaya 
yang mempengaruhi pembinaan dan pembentukan 
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kepribadian termasuk perubahan perilaku (Lutan, 2001: 4). 
Maka karena itu pendidikan jasmani dan olahraga selalu 
melibatkan dimensi sosial, disamping kriteria yang bersifat 
fisikal yang menekankan keterampilan, ketangkasan dan 
unjuk kebolehan. Dimensi sosial ini melibatkan hubungan 
antar orang, antara peserta didik dan guru baik sebagai 
fasilitator atau pengarah.  

Seiring dengan perubahan sosial dan budaya, liputan 
olahraga lebih tertuju pada anjuran dan penciptaan citra 
untuk memenangkan pertandingan atau penciptaan 
rekor, ketimbang lebih menekankan bagaiamana sebuah 
pertandingan dimainkan sebaik-baiknya. Akhir-akhir ini 
fenomena kekerasan dalam olahraga dan bentuk kekerasan 
antar pemain, eksplotasi orang tua atau orang dewasa 
terhadap anak-anak, gaya kepemimpinan semena-mena 
dan penggunaan obat terlarang dalam olahraga sudah 
masuk ke Indonesia dan kian marak juga perkembangannya.

Dilain pihak, dalam lingkungan pembinaan olahraga 
yang semakin kompleks, mulai dari olahraga usia dini 
hingga tataran olahraga elit dan olahraga profesional, 
muncul kritik yang menyatakan bahwa pendidikan jasmani 
dan olahraga tidak banyak memberikan sumbangan nyata 
terhadap pembinaan watak, dan bahkan ada kecurigaan 
bahwa kegiatan tersebut justru menghambat pembelajaran 
nilai (Lutan, 2001:vii). Cacat yang dikemukakan khalayak 
masyarakat tersebut dalam pembinaan olahraga juga 
mencerminkan kegagalan para peserta untuk belajar dan 
menghayati nilai. 
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Tayangan telivisi baik pemerintah maupun swasta telah 
memberitakan bahwa sering terjadi kekerasan, geng motor, 
tawuran antar pelajar dan lebih memilukan lagi adalah 
tawuran antar mahasiswa, padahal mahasiswa merupakan 
calon pemimpin dimasa yang akan datang. Kemudian 
sering pula kita melihat suatu pertandingan sepak bola 
yang awalnya tertib aman dan lancar namun ditengah-
tengah jalannya pertandingan sering terjadi adu mulut 
antara wasit dan pemain, antara pemain dengan pemain 
yang bisa memicu terjadinya konflik antara penonton dan 
penonton, sehingga terjadilah keributan yang lebih besar, 
hal ini sebabkan lantaran masing-masing pihak kurang 
mengerti tentang arti dari nilai suatu pertandingan. 

Banyak orang yang berpandangan bahwa kondisi 
demikian diduga bermula dari dunia pendidikan. 
Pendidikanlah yang sesungguhnya paling besar memberikan 
kontribusi terhadap situasi ini. Mereka yang telah melewati 
sistem pendidikan selama ini (termasuk pendidikan dalam 
keluarga) kurang memiliki kemampuan untuk mengelola 
konflik dan kekacauan, sehingga anak-anak dan remaja 
selalu menjadi korban konflik dan kekacauan tersebut.

Dibidang pendidikan sekolah, terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan moral remaja tersebut 
tidak dapat hanya menjadi tanggungjawab pendidikan 
agama, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh 
pengajar/pendidik di sekolah. Guru matematika, guru 
bahasa, guru olahraga dan guru-guru lainnya, mestinya 
turut bertanggungjawab dalam membentuk moralitas dan 
karakter serta nilai-nilai kejujuran bagi peserta didik.
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Fenomena yang bekembang saat ini mengendikasikan 
antara lain : 1) kurangnya perhatian dari pihak pendidik 
dalam mengimplimentasikan nilai-nilai atau pendidikan 
karakter dan sportivitas kedalam pembelajaran (2) 
sebagian besar guru-guru pendidikan jasmani dalam 
pembelajaran hanya menekankan pada aspek psikomotorik 
(gerak) dan aspek kognitif saja (3) ketidak mampuan guru 
dalam mengaktulisasikan aspek apektif dalam pelajaran 
pendidikan jasmani yang diajarkan; (4) penanaman nilai-
nilai moral dan karakter serta nilai-nilai kejujuran terkesan 
hanya merupakan tanggungjawab guru PAI dan PKn saja.

Dalam pendidikan karakter Lickona (1992:53) 
menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik 
(components of good character) yaitu moral knowing atau 
pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan 
tentang moral dan moral action atau perbuatan bermoral. 
Hal ini diperlukan agar peserta didik mampu memahami, 
merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. 

Kajian nilai merupakan salah satu cabang filsafat, yaitu 
filsafat aksiologi mempersoalkan penerapan sesuatu ke 
dalam praktik yang berkaitan dengan masalah nilai. Nilai 
merupakan rujukan perilaku, sesuatu yang dianggap luhur 
dan menjadi pedoman hidup manusia dalam kehidupan dan 
bermasyarakat. Kecenderungan sikap dan partisipasi dalam 
tindakan dari sekelompok warga masyarakat, termasuk 
organisasi induk olahraga, yang harusnya berusaha untuk 
meningkatkan prestasi olahraga. Justru memperlihatkan 
sikap sebaliknya yaitu menimbulkan masalah yang semakin 
konflek dan mendalam. Hal ini karena nilai-nilai ideal 
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olahraga semakin luntur, di geser oleh nilai baru sebagai 
konsekuensi dari perubahan sosial (Lutan, 2001 : 68).  Nilai 
dalam masyarakat telah berubah dan hal itu juga berdampak 
nyata kedalam olahraga.

Diantara persoalan yang paling menonjol dewasa ini 
adalah penerapan fair play atau sportivitas sebagai nilai inti 
dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga, tantangan 
ini muncul dalam aneka perilaku atlit, pelatih bahkan 
dikalangan insan perss, yang lebih menonjol adalah upaya 
memperoleh kemenangan yang bukan mengandalkan 
keunggulan tehnik dan taktik, justeru yang diperagakan 
adalah gejala kekerasan dalam olahraga dan kecenderungan 
untuk memaksakan kehendak, seperti mencampuri urusan 
wasit. (Lutan, 2001:69).

Kiranya tidak berlebihan bila kita mengatakan, sudah 
mulai terjadi dan berkembang gejala demoralisasi dan 
degradasi karakter dalam olahraga. Disamping peningkatan 
kekerasan, seperti sering diperagakan oleh penonton, 
unsur ketidak jujuran juga kian mencuat kepermukaan. 
Ketidaksungguhan dalam permaninan seperti disebut 
dalam istilah “main sabun”, merupakan pertanda dari 
ketidak jujuran untuk memperlakukan olahraga. 

Olahraga dengan segala aspek dan dimensi kegiatannya, 
lebih-lebih yang mengandung unsur pertandingan atau 
kompetisi, harus disertai dengan sikap dan perilaku yang 
didasarkan pada kesadaran moral. Sikap itu menyatakan 
kesiapan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan 
peraturan. Bahkan kesiapan itu tidak hanya loyal terhadap 



10 Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

ketentuan yang tersirat, tetapi juga kesanggupan untuk 
membaca dan memutuskan pertimbangan berdasarkan 
kata hati. 

Agar olahraga serta pergaulan sosial secara luas 
berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku 
diperlukan adanya pendidikan olahraga yang benar. Upaya 
pendidikan olahraga secara benar harus dilakukan melalui 
berbagai jenjang pendidikan. Pembiasaan perilaku etis 
melalui pendidikan olahraga membutuhkan proses yang 
panjang dan berkelanjutan. Oleh karena itu pembinaan 
karakter olahraga (pendidikan jasmani) harus direncanakan 
dan dilaksanakan dengan baik sejak sekolah dasar. Karena 
sekolah dasar dipandang sebagai pendidikan formal 
pertama bagi peserta didik yang akan menjadi bekal dan 
landasan bagi pengembangan karakter siswa, namun 
pembelajaran pendidikan jasmani, di Sekolah Dasar lebih 
berorientasi pada pengembangan gerak, akan tetapi aspek 
sikap terutama sikap sportivitas atau fair flay sering kali 
terabaikan di dalam proses belajar mengajar pendidikan 
jasmani. Maka dari itu tidak heran kalau kenyataan di dunia 
olahraga sering kali terjadi perilaku yang tidak sportif yang 
mengakibatkan persepsi negatif masyarakat terhadap 
kegiatan olahraga, menganggap olahraga tidak memiliki 
nilai moral yang sesuai dengan norma-norma yang ada, 
baik norma agama maupun adat istiadat yang dijadikan 
acuan dalam kehidupan di masyarakat.

Selain itu pendidikan karakter juga memiliki korelasi 
positif pada keberhasilan akademik anak didik. Hasil 
penelitian yang diterbitkan oleh sebuah bulletin, Charakter 
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Educator, yang diterbitkan oleh Character Education 
Partnership. Dalam bulletin itu diuraikan bahwa hasil studi 
Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri-St. Louis, 
menunjukan peningkatan motivasi anak didik sekolah 
dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah 
yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang 
secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter 
itu, menunjukan adanya penurunan drastis pada perilaku 
negatif anak didik yang dapat menghambat keberhasilan 
akademik mereka (Wibowo, 2012:19).

Menurut Joseph Zins (2001) dalam bukunya Emotional 
Intelligence and School Success yang dikutip oleh Wibowo 
(2012:20) ada sederetan faktor-faktor resiko penyebab 
kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko tersebut 
ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada 
karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerjasama, 
kemapuan bergaul, kemampuan berkomunikasi, rasa empati 
dan kemampuan berkumonikasi.

Terkait dengan hal tersebut, kita tentu masih ingat 
dengan pendapat Daniel Goleman. Menurut  Goleman yang 
dikutip oleh Wibowo (2012:20) keberhasilan seseorang 
di masyarakat, ternyata 80 persen dipengaruhi oleh 
kecerdasan emosi, dan hanya 20 persen ditentukan oleh 
kecerdasan otak (IQ) anak-anak yang mempunyai masalah 
dalam kecerdasan emosinya, ternyata akan mengalami 
kesulitan belajar, bergaul dan tidak dapat mengontrol 
emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini, sebenarnya 
sudah bisa dilihat sejak usia pra-sekolah, dan kalau tidak 
ditangani secara serius akan terbawa sampai mereka 
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dewasa. Sebaliknya para remaja yang berkarakter akan 
terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh 
remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku 
seks bebas dan sebagainya.

Dari berbagai bidang studi yang ada di Sekolah Dasar 
salah satu diantaranya bidang studi pendidikan jasmani, 
di mana pendidikan jasmani orientasi pendidikannya 
bertumpu pada pencapaian kematangan kemampuan 
kognitif, afektif dan psikomotor di mana pendidikan jasmani 
mengembangkan kemampuan dasar daya pikir cepat dan 
tepat dibarengi dengan kemampuan pengembangan gerak 
dasar tubuh serta pembentukan nilai-nilai sportivitas yang 
menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan, jujur, disiplin, 
mengakui kelebihan orang lain, menerima kekurangan diri 
tidak sombong dan ksatria. Lutan (1997:26) menegaskan 
bahwa tujuan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar adalah 
membantu peserta didik agar meningkatkan kemampuan 
gerak mereka, disamping agar mereka senang dan mau 
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Diharapkan apabila 
mereka memiliki pondasi pengembangan keterampilan 
gerak, pemahaman kognitif, dan sikap positif terhadap 
aktivitas jasmani kelak akan menjadi manusia dewasa yang 
sehat dan berkepribadian yang mantap.   Sesuai dengan 
karakteristik siswa SD, usia 6 – 12 tahun kebanyakan dari 
mereka cenderung masih suka bermain. Untuk itu guru 
harus mampu mengembangkan pembelajaran yang 
efektif, disamping harus memahami dan memperhatikan 
karakteristik dan kebutuhan siswa. Pada masa usia 
tersebut seluruh aspek perkembangan manusia baik itu 
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kognitif, psikomotorik dan afektif mengalami perubahan. 
Perubahan yang paling mencolok adalah pertumbuhan dan 
perkembangan fisik dan psikologis.

Dalam kurikulum pendidikan jasmani tahun 2004 untuk 
jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA memberikan petunjuk 
tentang ruang lingkup pendidikan jasmani yang meliputi 
aspek permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan 
uji diri, senam, aktivitas ritmik, aquatik (aktivitas air) 
dan pendidikan di luar kelas. Hal itu seharusnya menjadi 
pedoman bagi guru untuk mempersiapkan, melaksanakan 
dan mengevaluasi siswa.

Kemungkinan terjadi miss edukasi dalam pendidikan 
jasmani yang mengekibatkan proses dan hasil pendidikan 
jasmani kurang menyentuh aspek nilai, moral siswa yang 
sangat diperlukan untuk pengembangan karakter terutama 
sikap sportif yang seharusnya menjadi tugas utama bagi 
guru pendidikan jasmani. Kondisi negatif seperti ini, akan 
berdampak pada proses kehidupan masyarakan secara luas, 
karena siswa tidak terbiasa hidup dan bermain secara sportif. 
Pembiasaan nilai sportivitas akan lebih baik bila dimulai 
sejak dini, seperti di lingkungan keluarga dan khususnya 
dilembaga Sekolah Dasar.
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BAB 2
HAKEKAT PENDIDIKAN 

JASMANI

1.  Pengertian Tujuan dan Fungsi Pendidikan Jasmani.

Pendidikan jasmani pada hakekatnya adalah proses 
pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk 
menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, 
baik dalam hal fisik, mental, maupun emosional. Pendidikan 
jasmani memerlukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, 
mahluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai 
seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya.

Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah 
suatu bidang kajian yang sungguh luas. Titik perhatiannya 
adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus lagi, 
pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara 
gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya : hubungan 
dari perkembangan tubuh fisik dengan fikiran dan jiwanya.

Pendidikan jasmani sering didefinisikan dalam redaksi 
yang beragam, namun pada umumnya pandangan tersebut 
didasarkan pada bagaimana orang tersebut memandang 
manusia itu sendiri. Pandangan pertama yang sering juga 
disebut pandangan tardisional yaitu manganggap bahwa 
manusia itu terdiri dari dua komponen utama yaitu rohani 
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dan jasmani. Pandangan ini menganggap bahwa pendidikan 
jasmani hanya semata-mata mendidik jasmani atau sebagai 
pelengkap, penyeimbang atau penyelaras pendidikan 
rohani manusia. Dengan kata lain pendidikan jasmani hanya 
sebagai pelengkap saja. 

Pandangan terhadap pendidikan jasmani seperti ini 
dapat dilihat pada Undang-Undang No.4 tahun 1950 Bab VI 
pasal 9 sebagai berikut: “Pendidikan jasmani yang menuju 
keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan 
jiwa dan merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia 
menjadi bangsa yang sehat kuat lahir batin diberikan pada 
seluruh jenjang pendidikan”. ( Suherman, 2009:3).

a.  Pengertian Pendidikan Jasmani.

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan 
pendidikan yang mengaktualisasikan seluruh potensi 
aktivitas manusia berupa sikap, tindak dan karya yang 
diberi bentuk, isi dan arah menuju kebulatan pribadi 
sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Suherman (1997:4) 
menjelaskan “Pendidikan jasmani sering diartikan 
sebagai bagian dari program pendidikan secara umum 
yang memberi kontribusi, terutama melalui pengalaman 
gerak, terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak 
didik secara menyeluruh”. Definisi tersebut didasarkan 
pada pandangan secara menyeluruh terhadap kehidupan 
manusia dimana jiwa dan raga tidak bias dipisahkan satu 
sama lainnya.

Dalam literatur terdapat berbagai definisi tentang 
pendidikan jasmani yang bervariasi antara satu dengan 
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yang lainnya, tetapi masih menggandung persamaan 
yakni pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui gerak 
jasmani. Supandi (1983:29) memaparkan “Pendidikan 
jasmani adalah suatu pendidikan yang menggunakan 
fisik atau tubuh sebagai alat untuk mencapai tujuan 
pendidikan melalui aktivitas jasmani”.

Aktivitas jasmani dalam definisi di atas diartikan 
sebagai kegiatan peserta didik untuk meningkatkan 
keterampilan motorik dan nilai-nilai fungsional mencakup 
kognitif, afektif dan social. Aktivitas tersebut harus 
dipilih dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan 
anak. Melalui kegiatan pendidikan jasmani diharapkan 
anak didik tumbuh dan berkembang secara sehat dan 
segar jasmaninya, serta berkembang kepribadian secara 
harmonis.

Dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), 
pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang 
diarahkan untuk mendorong membimbing dan membina 
kemampuan jasmani dan rohani serta kesehatan siswa 
dan lingkungan hidup agar tumbuh dan berkembang 
secara harmonis dan optimal sehingga mampu 
melaksanakan tugas dirinya sendiri dan pembangunan 
bangsa (Kemendiknas, 2011:41).

Batasan pendidikan jasmani yang ditetapkan oleh 
UNESCO dalam International Charter of Psycologi 
Education of Sport, menurut Abdulkadir Ateng (1975) 
dalam Kemendiknas, (2011:42) bahwa pendidikan jasmani 
adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 
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individu maupun seseorang anggota masyarakat yang 
melakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai 
kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan 
kemampuan dan keterampilan jasmani serta kecerdasan 
kemampuan watak.

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses dari 
pendidikan dengan maksud untuk merubah perilaku 
peserta didik, sebagaimana yang dikemukakan Lutan 
dan Cholik (1997:14) sebagai berikut:

Pendidikan jasmani adalah suatu proses yang dilakukan 
secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan 
jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, 
kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan 
keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak 
serta kepribadian yang harmonis dalam rangka 
membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang 
berkualitas berdasarkan Pancasila.

Selain mengubah perilaku anak didik, pendidikan 
jasmani melalui aktivitas-aktivitas jasmani senantiasa 
mengupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan 
itu sendiri. Dalam hal ini Pangrazi dan Victor (1995:1) 
mengemukakan “Physical education is a part of the total 
program that contributed primarily through movement 
experiences to the total growth and development of 
all children.” Maksudnya adalah pendidikan jasmani 
merupakan bagian dari pendidikan secara umum yang 
memberikan kontribusi, terutama melalui pengalaman-
pengalaman gerak terhadap pertumbuhan dan 
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perkembangan anak didik secara menyeluruh.

Melalui program pendidikan jasmani yang teratur, 
terencana, terarah dan terbimbing diharapkan dapat 
tercapai seperangkat tujuan yang meliputi pembentukan 
dan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani maupun rohani. Liputan tujuan itu terdiri atas 
pertumbuhan dan perkembangan aspek jasmani, 
intelektual, emosional, social dan moral spiritual.

Daryl Siedentop dalam Abduljabar (2010:3) bahwa 
dewasa ini pendidikan jasmani dapat diterima secara 
luas sebagai model “pendidikan melalui jasmani”, 
yang berkembang sebagai akibat dari merebaknya 
telaah pendidikan gerak pada akhir abad ke 20 ini dan 
menekankan pada kebugaran jasmani, penguasaan 
keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan sosial. 
Jadi pendidikan jasmani adalah pendidikan dari, tentang, 
dan melalui jasmani.

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan 
pendidikan yang mengaktualisasikan seluruh potensi 
aktivitas manusia berupa sikap, tindak dan karya yang 
diberi bentuk, isi dan arah menuju kebulatan pribadi 
sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Pendidikan jasmani 
terutama pengalaman gerak memberikan kontribusi yang 
dominan terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
anak didik secara menyeluruh, sehingga pandangan 
terhadap kehidupan manusia bahwa antara jiwa dan 
raga tidak dipisahkan satu sama lain benar-benar dapat 
dibuktikan. Pendidikan jasmani adalah proses sosialisasi 
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atau pembudayaan via aktivitas jasmani, bermain dan 
atau olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan. 
“Pendidikan jasmani mengandung suasana pergaulan 
pendidikan melalui aktivitas jasmani atau pengalaman 
gerak jasmaniah” (Cholik Mutohir, 1996:8). Demikian pula 
Bucher dalam Supandi (1993:30) mengemukakan hal 
yang sama bahwa “ pendidikan jasmani adalah bagian 
integral dari seluruh proses pendidikan yang bertujuan 
untuk perkembangan fisik, mental, emosi, dan sosial 
melalui aktivitas jasmani yang dipilih untuk mencapai 
hasilnya”.

Intisari pengertian pendidikan  jasmani merupakan 
suatu proses pendidikan dengan menggunakan gerak 
sebagai media yang dilakukan secara sistematis untuk 
meningkatan dan mengembangkan keterampilan 
motorik, sikap, nilai-nilai sosial, emosional dan 
intelektual. Pengertian ini sejalan dengan pendidikan 
jasmani yang pada intinya membina manusia seutuhnya 
yang meliputi aspek jasmaniah, intelektual, emosional, 
sosial, dan mental spiritual melalui pemenfaatan gerak 
yang teratur, terprogram, terkendali dan terarah dengan 
memperhatikan aspek manusia.

Pangrazi dan Dauer (1995:27) menilai setidaknya ada 
lima tujuan pendidikan jasmani yang diselenggarakan di 
sekolah yaitu:

1).motor skill and movement competences, artinya 
kemampuan gerak dan keterampilan gerak, 2) health-
related physical fitness and wellness, artinya kebugaran 
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jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan 
kesejahteraan, 3) human movement principles, artinya 
kemampuan berasosiasi dan perencanaan diri yang 
positif, dan 4) livetime participation in activity, artinya 
keikutsertaan beraktivitas selama hidup.

Demikian pula tujuan pendidikan jasmani yang 
dikemukakan oleh Siedentop (1990:216) yang terdiri dari 
empat pokok mendasar:

1).physical development objective, yaitu berkaitan 
dengan program aktivitas yang dapat mengembangkan 
kekuatan fisik individu melalui pengembangan berbagi 
sistem organ tubuh, 2) motor development objective, 
yakni yang berkaitan dalam mengembangkan gerak, 
3) mental development objective, yakni berkaitan 
dengan pengetahuan dan pengembangan berpikir 
dalam menginterpretasikan pengetahuan tersebut, 
dan 4) social development objective, yakni berkaitan 
dengan membantu individu dalam memahami 
personal, kelompok, dan anggota masyarakat lainnya.

Tampak jelas, bahwa kependidikan dalam esensi 
pendidikan jasmani akan nampak  terwujud penyediaan 
pengalaman belajar melalui tugas-tugas gerak yang 
dilaksanakan oleh peserta didik yang berorientasi secara 
menyeluruh serta mempunyai tujuan atau sasaran yang 
dicapai oleh siswa itu sendiri berdasarkan klasifikasi 
keterampilan, prinsip dan proses yang mendasari 
performance keterampilan tersebut.

Apabila tujuan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar 
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membantu siswa kearah kedewasaan maka hendaknya 
program aktivitas bermain merupakan suatu kebutuhan 
yang esensial. Aktivitas bermain merupakan kegiatan 
pendidikan jasmani di Sekolah Dasar sebab memberikan 
dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan 
dan perkembangan anak, termasuk perkembangan 
mental, emosional, sikap spiritual, serta intelektual dan 
keterampilan fisik (multilateral skill). Lutan (1997:26) 
menegaskan bahwa:

Tujuan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar 
membantu peserta didik agar meningkatkan kemampuan 
gerak mereka, disamping agar mereka merasa senang dan 
mau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Diharapkan 
apabila mereka memiliki fondasi pengembangan 
keterampilan gerak, pemahan kognitif, dan sikap positif 
terhadap aktivitas jasmani kelak akan menjadi manusia 
dewasa yang sehat dan berkepribadian yang mantap.

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari 
pendidikan secara umum yang memberikan kontribusi 
terhadap pengalaman-pengalaman gerak, pertumbuhan 
dan perkembangan anak didik secara menyeluruh. 
Seperti dikemukakan Krool (1982) dalam Lutan (1992:7), 
“Physical education is education through, and not of the 
physical:, maksudnya pendidikan jasmani berorientasi 
pada pendidikannya, dan bukan pada aspek fisiknya.

Sedangkan Dauer dan Pangrazi (1989) dalam 
Kemendiknas (2011:42) menyimpulkan bahwa 
pendidikan jasmani adalah fase dari program pendidikan 
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keseluruhan yang memberikan kontribusi terutama 
melalui pengalaman gerak, untuk pertumbuhan dan 
perkembangan secara utuh untuk setiap peserta didik.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pendidikan 
jasmani adalah suatu proses pembelajaran (pendidikan) 
melalui aktivitas jasmani (gerak) yang didesain untuk 
meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 
keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup 
sehat, dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosional. 
Lingkungan belajar diatur secara saksama untuk 
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh 
ranah, jasmani, psikomotor, kognitif dan afektif setiap 
peserta didik.

Dengan pengertian yang sederhana, pendidikan 
jasmani bisa diartikan sebagai program pendidikan 
melalui gerak atau permainan dan olahraga. Dengan kata 
lain, bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga 
tertentu yang dipilih hanya sebagai medium atau alat 
untuk mendidik.

Fokus pendidikan jasmani adalah pada keterampilan 
peserta didik, bisa berupa keterampilan fisik dan motorik, 
keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan 
masalah, dan bisa juga berupa keterampilan emosional 
dan sosial. Oleh karena itu pendidikan harus memahami, 
bahwa proses dari pembelajaran dalam mempelajari 
gerak dan olahraga lebih penting daripada hasil. 
Sedangkan pengalaman belajar yang disajikan akan 
membantu siswa untuk memahami, mangapa manusia 
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bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan yang 
aman, efektif dan efisien.

Dalam hal ini Dougherty dan Bonnano (1979) dalam 
Kemendiknas (2011:44) menjelaskan bahwa filosofi 
pendidikan gerak menekankan pada:

a. Partisipasi maksimum

b. Keberhasilan tiap peserta didik

c. Pemahaman gerak manusia

d. Pemahaman potensi diri peserta didik

e. Kreativitas dan

f. Perumbuhan mandiri

Dalam uraian di atas, pendidikan jasmani harus 
berfokus pada partisipasi peserta didik. Tanpa  partisipasi 
aktif peserta didik, tujuan pembelajaran tidak akan 
tercapai. Keterlibatan dan partisipasi aktif peserta didik 
melalui aktivitas fisik yang diberikan pendidik adalah 
kunci utama penyelenggaraan pembelajaran pendidikan 
jasmani. Partisipasi aktif disini dimaksudkan sebagai 
suatu kondisi atau keadaan, dimana sebanyak mungkin 
siswa secara keseluruhan terlibat dalam berbagai 
aktivitas yang berkesinambungan atau pengalaman-
pengalaman belajar yang direncanakan untuk peserta 
didik dan diberikan oleh pendidik.

b.  Tujuan Pendidikan Jasmani.

Bukan hal yang baru jika pendidikan jasmani dipercaya 
sebagai suatu kegiatan yang mempunyai manfaat dalam 
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pengembangan sifat-sifat manusia yang unggul, Dauer 
dan Pangrazi (1988) yang dikutip oleh Mahendra (1997:1) 
seperti“ keteguhan, daya juang, sportivitas, kejujuran, 
serta kemampuan bekerja sama.” Ini tentunya suatu nilai 
lebih yang melekat pada pendidikan jasmani disamping 
kemampuannya dalam mengembang aspek-aspek 
psikomotor dan kognitif anak. Keyakinan terhadap nilai 
lebih itulah yang menjadi alasan mengapa pendidikan 
jasmani selalu menjadi bidang studi wajib bagi anak-
anak sekolah dari tingkat Sekolah dasar sampai dengan 
Sekolah Menengah.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan 
pengembangan domain afektif, pendidikan jasmani di 
Indonesia baru sampai pada tarap perumusan ide-ide 
konseptual mengenai hal tersebut. Hingga sekarang 
manfaat yang dapat dipetik dari program pendidikan 
jasmani dalam kaitannya dengan domain afektif tadi 
masih selalu dipertanyakan. Yang menjadi kendala 
dalam  hal tersebut, ternyata bukan saja bersumber pada 
kelemahan  para guru dalam  memahami bagaimana 
pelajaran pendidikan jasmani dapat diandalkan sebagai 
alat pendidikan, melainkan lebih berkaitan dengan 
masalah-masalah mendasar dari pendidikan nasional 
yang masih belum mumungkinkan para pendidik mampu 
menggali aspek-aspek unggul dari proses pendidikan, 
termasuk di dalamnya pendidikan jasmani.

Dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan 
jasmani, guru harus memahami secara konseptual 
maupun operasional tentang tujuan pendidikan jasmani 
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di Sekolah Dasar. Tujuan pendidikan jasmani secara 
khusus untuk siswa Sekolah Dasar telah dirumuskan di 
dalam kurikulum SD mata pelajaran pendidikan jasmani 
(Depdiknas, 2003:6-7) sebagai berikut:

a. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat 
melalui internalisasi nilai pendidikan jamani.

b. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap 
cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks 
kemajemukan budaya, etnis, dan agama

c. Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui 
pelaksanaan tugas-tugas ajar pendidikan jasmani.

d. Mengembangkan sikap positif, jujur, disiplin, 
bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan 
demokratis melalui aktivitas jasmani.

e. Mengembangkan kemampuan gerak dan 
keterampilan berbagai macam permainan dan 
olahraga.

f. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri 
dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan 
kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui 
berbagai aktivitas jasmani.

g. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga 
keselamatan diri sendiri dan orang lain.

h. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani 
sebagai informasi untuk mencapai kesehatan.

i. Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas 
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jasmani yang bersifat rekreatif.

Dari rumusan tujuan pendidikan jasmani di atas pada 
hakekatnya kawasan pendidikan jasmani mencakup 
aspek organik, kognitif, neuromuskuler, perceptual, sosial 
dan emosional.

Tujuan pendidikan jasmani sering didefinisikan dalam 
redaksi yang berbeda-beda dari setiap ahli pendidikan 
Heterington (1910), William (1930), Adam (1959) dan 
weston (1962), namun semua tujuan tersebut pada 
dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori 
seperti yang dikemukakan oleh Bucher (1964) dalam 
Suherman (2009:7) yaitu:

a. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan 
kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang 
melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai 
organ tubuh seseorang (physical fitness).

b. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan 
dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, 
efesien, halus, indah, sempurna (skillful).

c. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan 
dengan kemampuan berpikir dan 
menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan 
tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya.

d. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan 
dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri 
pada suatu kelompok atau masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan yang harus dicapai 
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dalam pendidikan jasmani tersebut, maka beberapa 
aktivitas yang sering kali diberikan dalam suatu 
program  pendidikan jasmani adalah aktivitas lokomotor, 
mengontrol objek, kesegaran jasmani, aktivitas sosial, 
permainan dan keterampilan olahraga.

c.  Fungsi Pendidikan Jasmani.

 Adapun fungsi dari pendidikan jasmani adalah:

1).  Aspek organik

a) menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih 
baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan 
lingkungannya secara memadai serta memiliki 
landasan untuk pengembangan keterampilan

b) meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga 
maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau 
kelompok otot

c) meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot 
atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam 
waktu yang lama

d) meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas 
individu untuk melakukan aktivitas yang berat 
secara terus menerus dalam waktu relatif lama

e) meningkatkan fleksibelitas, yaitu; rentang 
gerak dalam persendian yang diperlukan untuk 
menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi 
cidera. 
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 2).  Aspek neuromuskuler

a) meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf 
dan otot

b) mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti; 
berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, 
melangkah, mendorong, menderap/mencongklang, 
bergulir, dan menarik

c) mengembangkan keterampilan non-lokomotor, 
seperti; mengayun, melengok, meliuk, bergoyang, 
meregang, menekuk, menggantung, membongkok 

d) mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, 
seperti; memukul, menendang, menangkap, 
berhenti, melempar, mengubah arah, memantulkan, 
bergulir, memvoli

e) mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti; 
ketepatan, irama, rasa gerak, power, waktu reaksi, 
kelincahan

f) mengembangkan keterampilan olahraga, seperti; 
sepak bola, soft ball, bola voli, bola basket, baseball, 
atletik, tennis, beladiri dan lain sebagainya

g) mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti, 
menjelajah, mendaki, berkemah, berenang dan 
lainnya. 

 3).  Aspek perseptual

a) mengembangkan kemampuan menerima dan 
membedakan isyarat



30 Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

b) mengembangkan hubungan-hubungan yang 
berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu 
kemampuan mengenali objek yang berada di: depan, 
belakang, bawah, sebelah kanan atau sebelah kiri 
dari dirinya

c) mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu; 
kemampuan mengkoordinasikan pandangan 
dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, 
tubuh, dan atau kaki

d) mengembangkan keseimbangan tubuh (statis, 
dinamis), yaitu; kemampuan mempertahankan 
keseimbangan statis dan dinamis

f) mengembangkan dominansi (dominancy), yaitu; 
konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki 
kanan/kiri dalam melempar atau menendang

g) mengembangkan lateralitas (laterality), yaitu; 
kemampuan membedakan antara sisi kanan atau 
sisi kiri tubuh dan diantara bagian dalam kanan atau 
kiri tubuhnya sendiri

h) mengembangkan image tubuh (body image), yaitu 
kesadaran bagian tubuh atau seluruh tubuh dan 
hubungannya dengan tempat atau ruang.

 4).  Aspek kognitif

a) mengembangkan kemampuan menggali, 
menemukan sesuatu,    memahami,memperoleh 
pengetahuan dan membuat keputusan

b) meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, 
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keselamatan, dan etika

c) mengembangkan kemampuan penggunaan strategi 
dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang 
terorganisasi

d) meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi 
tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani

e) menghargai kinerja tubuh; penggunaan 
pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, 
waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang 
digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas 
dan dirinya

f) meningkatkan pemahaman tentang memecahkan 
problem-problem perkembangan melalui gerakan.

5).  Aspek sosial

a) menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan 
dimana berada

b) mengembangkan kemampuan membuat 
pertimbangan dan keputusan dalam   situasi 
kelompok

c) belajar berkomunikasi dengan orang lain

d) mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan 
mengevaluasi ide dalam kelompok

e) mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar 
dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat

f) mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di 
masyarakat



32 Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

g) mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif 
belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif

h) mengembangkan sikap yang mencerminkan 
karakter moral yang baik.

6).  Aspek emosional

a) mengembangkan respon yang sehat terhadap 
aktivitas jasmani

b) mengembangkan reaksi yang positif sebagai 
penonton

c) melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang 
tepat

d) memberikan saluran untuk mengekspresikan diri 
dan kreativitas

e) menghargai pengalaman estetika dari berbagai 
aktivitas yang relevan.

( p o j o k p e n j a s . b l o g s p o t . c o m / 2 0 0 7 / 1 2 / b a b - i -
pendahuluanrasional.html 9 Des 2007)

Sedangkan dalam  menyusun  perencanaan pengajaran 
ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti yang 
dijabarkan oleh Nadisah (1992) via Buhari (2009) dalam 
Kemendiknas (2011:56-58).  Faktor tersebut adalah :

a.  Ranah Jasmani.

Ranah Jasmani merupakan sasaran yang untuk 
meningkatkan kemampuan berfungsi normalnya 
sistem-sistem yang ada dalam tubuh, sehingga individu 
yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan untuk 
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menghadapi tuntutan lingkungan. Sasaran dari ranah 
ini adalah kekuatan (otot), daya tahan, fleksibilitas atau 
kelentukan.

b.  Ranah Psikomotor.

Ranah ini dimaksudkan untuk menggambarkan saran-
saran yang berupa keterpaduan koordinasi antara sistem 
persyarafan dan sistem perototan untuk menghasilkan 
gerakan yang dinilai. Adapun rincian dari ranah ini 
adalah sebagai berikut: a). Kemampuan gerak perseptual, 
yaitu kemampuan menginterpretasi, merespon suatu 
stimulus (rangsang), b) kemampuan-kemampuan gerak 
fundamental yaitu keterampilan manipulatif.

c.  Ranah Kognitif.

Ranah ini dimaksudkan untuk menggambarkan saran-
saran yang bersifat intelektual dalam mengembangkan 
kemampuan-kemampuan mengingat, memproses dan 
mengambil keputusan secara jitu dan tepat. Ranah ini 
terdiri dari : 1) pengetahuan, yaitu mengembangkan, 
memperluas, dan memperdalam pengetahuan, 2) 
kemampuan dan keterampilan intelektual.

d.  Ranah Afektif.

Ranah ini untuk mengambarkan saran-saran yang 
berkenaan dengan pengembangan sikap dan pribadi 
anak didik untuk tetap langgeng dalam penyesuaian 
diri dengan budaya lingkungan. Rincian ranah afektif ini 
adalah sebagai berikut : 1) sikap merespon secara sehat 
terhadap aktivitas  jasmani, seperti pengembangan 
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reaksi positif, apresiasi terhadap pengalaman estetis, 
pengenalan potensi kegiatan, kemampuan untuk bisa 
menikmati aktivitas olahraga, dan menjadi penonton 
yang baik. 2) perwujudan diri yang mencakup sarana 
seperti menyadari akan tubuh sendiri, pengetahuan 
tentang kemampuan-kemampuan apa yang dapat 
diterima orang lain, dan kemampuan untuk menentukan 
tingkah aspirasi. 3) harga diri, yaitu persepsi diri yang 
merujuk pada keyakinan dasar individu secara utuh 
tentang dirinya atas dasar pengalaman-pengalaman 
yang lalu.

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan materi utama lebih banyak memuat berbagai 
macam permainan, baik beregu maupun perorangan. 
Permainan beregu seperti voli, basket, sepak bola atau 
bola tangan adalah cikup komplek dan membutuhkan 
keterampilan terbuka.

Mempersiapkan individu  saja supaya menguasai 
keterampilan-keterampilan yang ada dalam permainan 
beregu tidaklah cukup, namun dibutuhkan persiapan 
bagaimana peserta didik mengkombinasikan 
keterampilan itu, menggunakannya dalam cara yang 
lebih komplek dan menghubungkannya dengan peserta 
didik baik dalam kaitannya dengan konsep pertahanan 
atau penyerangan.

Pembelajaran pendidikan jasmani memiliki tujuan 
akhir, yang nantinya dapat membantu peserta didik 
mengembangkan konsep diri yang positif, konsep yang 
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benar mengenai potensi gerak diri, pemahaman tentang 
prinsip-prinsip gerak dan kemampuan untuk berkreasi. 
Di sinilah peran pendidik, yaitu membimbing peserta 
didik untuk dapat mengembangkan pemahaman 
tentang gerak yang menyeluruh. Dengan kreativitas 
yang dimiliki pendidik, peserta didik didorong agar 
mampu secara mandiri mentransfer pengetahuan dan 
pengalamannya dalam situasi dan kondisi yang lain dan 
baru.

Pembelajaran pendidikan jasmani harus dilakukan 
sesuai dengan program, peran pendidik dan peserta didik, 
suasana kelas, dan didukung tersedianya fasilitas dan 
peralatan yang baik. Adapun perbandingan tersebut dapat 
dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Konsep Pendidikan Gerak dan 
Pendidikan Jasmani Tradisional

Pendidikan Gerak Pendidikan jasmani
Tradisional

1. Program dipusatkan 
aktivitas

1. Program dipusatkan 
secara verbal

2. Program dipusatkan 
pada siswa

2. Program dipusatkan 
pada pendidik

3. Program berupaya 
mengembangkan 
kesadaran intelektual 
tubuh

3. Program berupaya 
mengembangkan 
keterampilan 
yang cenderung 
mengabaikan 
pemahaman 
intelektua
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A. Program 4. Program menekankan 
pada  metode 
pemecahan masalah, 
yang meliputi 
eksplorasi, dan 
diskaveri, didasarkan 
pada kebutuhan siswa 
secara individual

4. Pendidik perfungsi 
sebagai model agar 
diikuti oleh siswa, 
dan metode yang 
digunakan adalah 
ceramah dan 
demontrasi yang 
didasarkan pada 
kebutuhan kelompok

5. Repetisi masalah 
mengarah pada 
berbagai solusi yang 
makin besar

5. Repetisi latihan 
mengarah pada 
meningkatnya 
kinerja dalam 
keterampilan 
motorik

1.Pendidik mendidik 
siswa dalam proses 
belajar.

1. Pendidik melatih 
siswa dalam proses 
belajar

B. Peran 
Pendidik

2. Pendidik 
menggunakan metode 
mengajar imajinatif 
dan kreatif

2. Pendidik 
menggunakan 
metode mengajar 
tradisional

3. Pendidik pembimbing 
siswa dalam 
aktivitasnya

3. Pendidik 
mengarahkan siswa 
dalam aktivitasnya.

1. Motivasi belajar 
berasal dari siswa

1.Motivasi belajar 
berasal dari pendidik

2. Siswa menikmati 
gerakan alaminya 
sendiri dengan gaya 
unik

2.Tipe tubuh secara 
individu tidak 
diperhatikan
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3. Siswa memperlihatkan 
kemampuannya untuk 
alasan yang logis dan 
cerdas

3.Siswa 
memperlihatkan 
kemampuannya 
karena mengikuti 
perintah dan arahan

4. Siswa memperlihatkan 
kemandiriannya

4. Siswa seringkali 
kurang 
memperlihatkan 
kemandiriannya.

C. Peran Siswa 5. Siswa menghadapi 
setiap situasi baru 
dengan cara antusias 
dan cerdas

5.Siswa seringkali 
mengalami kesulitan 
jika dihadapkan 
pada situasi baru

6. Siswa mengevaluasi 
kemajuannya sendiri

6.Pendidik 
mengevaluasi 
kemajuan siswa

7. Siswa 
mengembangkan 
irama kemajuannya 
sendiri

7.Irama kemajuan 
tergantung 
pada norma 
pengembangan 
siswa dalam kelas

8. Keberhasilan 
didasarkan pada tiap 
tujuan siswa

8.Keberhasilan 
didasarkan pada tiap 
tujuan pendidik

9. Siswa berkompetisi 
dengan dirinya sendiri

9.Siswa berkompetisi 
dengan teman 
sekelas

1. Atmosfir kelas bersifat 
informal

1.Atmosfir kelas bersifat 
formal

2. Formasi digunakan 
sangat bervariasi

2.Formasi tertentu 
dan pasti yang 
digunakan
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D. Atmosfir 
Kelas

3. Pendidik 
memperlihatkan 
perilaku yang serba 
tidak melarang

3.Pendidik 
memperlihatkan 
perilaku yang kaku

4. Kebutuhan individual 
siswa menentukan 
alokasi waktu untuk 
berbagai aktivita

4.Penyelesaikan 
pokok bahasan 
menentukan 
alokasi waktu untuk 
berbagai aktivitas

1. Fasilitas dipandang 
sebagai kebutuhan 
yang kedua yang 
dapat diupayakan 
dengan banyak akal/
cara dan menjadi 
kreativitas pendidik

1. Fasilitas merupakan 
hal sangat penting, 
meskipun fasilitas 
tersebut dapat 
diupayakan dengan 
banyak akal/
cara dan menjadi 
kreativitas pendidik

E. Fasilitas dan 
Peralatan 2. Peralatan diciptakan 

untuk memenuhi 
kebutuhan individual

3. Peralatan digunakan 
dalam berbagai situasi 
yang berbeda

2. Individual harus 
menyesuaikan  
dengan pealatan 
yang digunakan

3. Peralatan yang 
digunakan kurang 
efesien

Sumber : Charles A. Bucher (1979) dalam Kemendiknas Dirjen Dikdas 

(2011: 47- 49)
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2. Ruang Lingkup Program Pendidikan Jasmani.

Ruang lingkup program pendidikan jasmani mencakup 
kegiatan yang berstruktur yang dapat memenuhi kebutuhan 
siswa. Oleh karena kebutuhan siswa itu mencerminkan 
tahapan-tahapan perkembangan pada waktu khusus, maka 
program itu harus berbeda secara nyata sejak anak masuk 
ke taman kanak-kanak sampai dengan selesai di sekolah 
menengah.

Berkaitan dengan program pendidikan jasmani, 
Supandi (1993:3) memaparkan ada empat ruang lingkup 
program pendidikan jasmani yaitu “ program pra sekolah, 
program pendidikan dasar, program pendidikan lanjutan 
pertama dan program pendidikan menengah. 

Program Prasekolah

Program ini didesain untuk memupuk perkenalan 
perkembangan keterampilan fisik, mental, dan sosial. 
Perlu diingat bahwa program prasekolah disesain untuk 
menyumbangkan kepada perkembangan anak seutuhnya. 
Kegiatan program pendidikan prasekolah tergolong 
pendidikan gerak (movemen education) yang mencakup 
kegiatan di dalam maupun di luar yang terdiri dari 
perkembangan gerak fundamental, fitness, permainan, 
dongeng, irama dan musik serta permainan kecil.

Program Pendidika Sekolah Dasar

Program ini didesain untuk mengembangkan gerakan 
fundamental, kemampuan perseptual, dan membentuk 
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gerak dasar yang membangun keterampilan yang kompleks, 
strategis dan konsep. Program ini hendaknya memberikan 
kesempatan untuk pengalaman berkembang dan maju 
berkelanjutan dalam lingkungna yang aman dan utuh.

Program Pendidikan lanjutan Pertaman

Program ini menekankan pada perkembangan 
siswa diri siswa pada masa kritis dalam masa transisi ke 
kedewasaan siswa. Kegiatan pendidikan jasmani hendaknya 
memupuk eksplorasi fisik dan sosial, yang meliputi senam, 
ritmik dan tarian, ketermapilan gerak aquatik, kebugaran 
jasmani serta kegiatan yang hasilnya terukur.

Program Pendidikan Menengah

Program ini didesain untuk mengembangkan 
program-program yang ada di dalam sekolah dasar 
dan sekolah lanjutan pertama. Prporam ini hendaknya 
mengajarkan pelbagai keterampilan gerak secara progresif, 
membatasi ulangan-ulangan kegiatan yang berlebihan, 
dan membina olahraga sepanjang hayat serta kebugaran 
jasmani. Kegiatan pendidikan jasmani dalam program ini 
meliputi senam, aquatik, self testing activities, irama dan 
tarian, keterampilan gerak, olahraga perorangan maupun 
dalam tim yang bisa dilakukan di dalam maupun di luar 
kelas.

Peran pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar.

Dalam GBPP kurikulum pendidikan jasmani dan 
kesehatan 1994 yang dituliskan, fungsi dari pendidikan 
jasmani untuk Sekolah Dasar adalah :
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Pendidikan jasmani dan kesehatan mengutamakan 
aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat sehari-
hari mempuyai peranan penting dalam pembinaan 
dan pengembangan individu maupun kelompok 
dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani, mental sosial, serta emosional yang serasi 
selaras dan seimbang. 

Oleh karena itu pendidikan jasmani dan kesehatan di 
Sekolah Dasar lebih ditekankan pada : 

a. Memenuhi hasrat untuk bergerak

b. Merangsan pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
serta perkembangan gerak

c. Memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 
kesegaran jasmani

d. Menyembuhkan suatu penyakit dan meningkatkan 
daya tahan tubuh terhadap penyakit

e. Mengurangi kejenuhan, stress

f. Menanamkan disiplin, kerja sama, sportivitas, dan 
mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku

g. Meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh buruk 
dari luar.

Adapun tujuan pengajarannya adalah membantu siswa 
untuk perbaikan derajat kesehatan dan kesegaran jasmani 
melalui pengertian, pengembangan sikap dan keterampilan 
gerak dasar serta berbagai aktivitas jasmani agar : 
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a. Memacu pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi 
badan dan barat badan secara harmonis

b. Mengembangkan kesehatan dan kesegaran jasmani, 
keterampilan gerak dan cabang olahraga

c. Mengartikan pentingnya kesehatan, kesegaran jasmani 
dan olahraga terhadap perkembangan jasmani dan 
mental

d. Mengerti peraturan dan dapat mewasiti pertandingan 
cabang-cabang olahraga

e. Mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip 
pengutamaan pencegahan penyakit dalam kaitannya 
dengan kesehatan dan keselamatan dalam kehidupan 
sehari-hari.

f. Menumbuhkan sikap positif dan mampu mengisi 
waktu luang serta bermain.

3.  Hubungan Pendidikan Jasmani, Play (bermain) dan 
Sport.

Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita 
harus juga mempertimbangkan hubungan antara bermain 
(play) dan olahraga (sport), sebagai istilah yang lebih 
dahulu populer dan lebih sering digunakan dalam konteks 
kegiatan sehari-hari. Pemahaman tersebut akan membantu 
para guru atau masyarakat dalam memahami peranan dan 
fungsi pendidikan jasmani secara lebih konseptual.
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Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan 
sebagai hiburan. Kita mengartikan bermain sebagai hiburan 
yang bersifat fisikal yang tidak kompetitif, meskipun bermain 
tidak harus selalu bersifat fisik. Bermain bukanlah berarti 
olahraga dan pendidikan jasmani, meskipun elemen dari 
bermain dapat ditemukan di dalam keduanya.

Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain 
yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli 
memandang bahwa olahraga semata-mata suatu bentuk 
permainan yang terorganisasi, yang menempatkannya 
lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Akan tetapi, 
pengujian yang lebih cermat menunjukkan bahwa secara 
tradisional, olahraga melibatkan aktivitas kompetitif.

Ketika kita menunjuk pada olahraga sebagai aktivitas 
kompetitif yang terorganisir, kita mengartikannya bahwa 
aktivitas itu sudah disempurnakan dan diformalkan hingga 
kadar tertentu, sehingga memiliki beberapa bentuk dan 
proses tetap yang terlibat. Peraturan, misalnya, baik 
tertulis maupun tak tertulis, digunakan atau dipakai dalam 
aktivitas tersebut, dan aturan atau prosedur tersebut tidak 
dapat diubah selama kegiatan berlangsung, kecuali atas 
kesepakatan semua pihak yang terlibat.

Di atas semua pengertian itu, olahraga adalah 
aktivitas kompetitif. Kita tidak dapat mengartikan olahraga 
tanpa memikirkan kompetisi, sehingga tanpa kompetisi 
itu, olahraga berubah menjadi semata-mata bermain 
atau rekreasi. Bermain, karenanya pada satu saat menjadi 
olahraga, tetapi sebaliknya, olahraga tidak pernah hanya 
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semata-mata bermain; karena aspek kompetitif teramat 
penting dalam hakikatnya.

Di pihak lain, pendidikan jasmani mengandung elemen 
baik dari bermain maupun dari olahraga, tetapi tidak berarti 
hanya salah satu saja, atau tidak juga harus selalu seimbang 
di antara keduanya. Sebagaimana dimengerti dari kata-
katanya, pendidikan jasmani adalah aktivitas jasmani yang 
memiliki tujuan kependidikan tertentu. Pendidikan Jasmani 
bersifat fisik dalam aktivitasnya dan pendidikan jasmani 
dilaksanakan untuk mendidik. Hal itu tidak bisa berlaku 
bagi bermain dan olahraga, meskipun keduanya selalu 
digunakan dalam proses kependidikan.

a. Gagasan Tentang Pendidikan Melalui Aktivitas 
Bermain.

Bermain, olahraga dan pendidikan jasmani melibatkan 
bentuk-bentuk gerakan, dan ketiganya dapat melumat 
secara pas dalam konteks pendidikan jika digunakan 
untuk tujuan-tujuan kependidikan. Bermain dapat 
membuat rileks dan menghibur tanpa adanya tujuan 
pendidikan, seperti juga olahraga tetap eksis tanpa ada 
tujuan kependidikan. Misalnya, olahraga profesional (di 
Amerika umumnya disebut athletics) dianggap tidak 
punya misi kependidikan apa-apa, tetapi tetap disebut 
sebagai olahraga. Olahraga dan bermain dapat eksis 
meskipun secara murni untuk kepentingan kesenangan, 
untuk kepentingan pendidikan, atau untuk kombinasi 
keduanya. Kesenangan dan pendidikan tidak harus 
dipisahkan secara eksklusif; keduanya dapat dan harus 
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beriringan bersama.

b.	Pandangan	Filosifi	dan	Sosiologis.

Filosofis bermain dalam pembelajaran pendidikan 
jasmani di sekolah harus dipertimbangkan sebagai 
salah satu bagian dari program untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Saat ini dalam proses belajar di sekolah 
berkembang trend yaitu belajar sambil bermain, trend ini 
pertama kali dikembangkan dalam proses pembelajaran 
pendidikan jasmani di Amerika  Serikat, meskipun di 
Indonesia sebenarnya kaya akan permainan aktivitas fisik. 
Aktivitas bermain dalam pendidikan jasmani memberikan 
banyak pilihan kepada siswa karena berisi gerakan-
gerakan yang merupakan hasil dari peradaban budaya 
manusia secara turun temerun dan menjadi karakteristik 
dari eksistensi budaya masyarakat.

Filosofi bermain didefinisikan sebagai hasil dari 
sejarah manusia yang turun temurun tentunya tanpa 
membedakan ras, kultur, sosial dan agama. Ada beberapa 
ciri aktivitas jasmani yang mengandung nilai-nilai filosofis 
dalam setiap gerakan yaitu:

Pertama, kepercayaan bahwa aktivitas bermain 
merupakan refleksi dari budaya masyarakat yang 
diaktualisasikan dengan aktivitas jasmani.

Kedua, kepercayaan bermain merupakan suatu 
hal yang penting dalam fase pertumbuhan manusia 
khususnya pertumbuhan secara motorik, karena dengan 
aktivitas bermain anak akan mempunyai perbendaharaan 
pengalaman gerak yang banyak sehingga nantinya 
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akan memudahkan anak tersebut untuk memehami 
keterampilan motorik yang efektif dan efisien.

Ketiga, kepercayaan bahwa dengan bermain, anak 
akan belajar untuk mematuhi dan melaksanakan aturan.

Keempat, kepercayaan bahwa program pembelajaran 
pendidikan jasmani di sekolah harus diisi dengan program 
yang disukai oleh para siswa dan menawarkan banyak 
pilihan bagi mereka untuk beraktivitas, sesuai dengan 
mereka inginkan.

Kelima, kepercayaan bahwa menghargai orang lain 
adalah salah satu tujuan yang dipertimbangkan dalam 
aktivitas bermain.

Akhirnya kita percaya bahwa nilai-nilai sosial para 
siswa dapat dikembangkan melalui aktivitas bermain, 
akan tetapi tujuan ini tidak dapat diperolah secara 
otomatis melainkan tergantung kepada bagaimana guru 
pendidikan jasmani merencanakan dan mengajarkan 
aktivitas bermain ini kepada siswa dengan benar.

Tujuan-tujuan Bermain.

Tujuan bermain dalam pendidikan jasmani di sekolah 
harus konsisten dengan filosofi atau tujuan pendidikan 
itu sendiri, adapun tujuan dari bermain khususnya dalam 
pendidikan jasmani di sekolah seperti yang dikemukakan 
oleh Subroto, dkk (2009:8) adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan pengalaman gerak yang menyenangkan,

b. Menyediakan rasa aman secara psikologis dan sosial 
anak
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c. Menyediakan partisipasi aktif anak untuk berinteraksi 
dengan teman

d. Memberikan anak kesempatan untuk tumbuh secara 
fisik, emosional, spiritual, melalui partisipasi dalam 
aktivitas bermain. 

Tujuan Partisipasi Anak dalam Bermain.

Tujuan akhir dari aktivitas bermain adalah menjadikan 
anak sebagai orang yang lebih aktif dan berperan aktif dalam 
lingkungan sosial. Mereka dapat menyadari tujuan tersebut 
melalui partisipasi dalam aktivitas bermain. Adapun tujuan 
partisipasi anak dalam bermain adalah :

a. Belajar Kerjasama Tim.

  Untuk bekerjasama dengan orang lain dalam 
masyarakat yang demokratis seorang anak harus 
mengembangkan disiplin pribadinya, menghargai 
orang lain, dan semangat untuk kerja keras serta 
pengorbanan.

b. Belajar Untuk Sukses.

  Kehidupan di masyarakat sangat kompetitif, anak tidak 
akan selalu menang, akan tetapi anak akan sukses 
ketika anak mau bekerja keras secara terus menerus.

c. Belajar Untuk Bermain dengan Baik.

  Melalui aktivitas bermain akan dapat dikembangkan 
sikap sosial yang positif diantaranya, kontrol emosi, 
kejujuran, kooperatif dan saling terkait dengan orang 
lain.



48 Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

d. Belajar Menikmati Aktivitas fisik.

  Setiap anak akan senang untuk berkativitas fisik 
tanpa mengenal rasa lelah, hal ini dikarenakan anak 
melakukannya dengan penuh kesenangan dan 
kegembiraan.

e. Belajar Kebiasaan Hidup Sehat.

  Partisipasi dalam bermain aktif akan dapat  
menumbuhkan kebiasaan hidup aktif anak.

4. Hakikat Pendidikan Jasmani Melalui Bermain (Play)

a. Konsep Bermain

Bermain merupakan suatu aktivitas dimana anak 
dapat melakukan atau mempraktikkan keterampilan, 
memberikan ekspresi terhadap pemikiran, menjadi 
kreatif, mempersiapkan diri untuk berperan dan 
berprilaku dewasa. Sebagai suatu aktivitas yang 
memberikan stimulasi dalam kemapuan keterampilan, 
kognitif, dan afektif maka sepatutnya diperlukan suatu 
bimbingan, mengingat bermain bagi anak merupakan 
suatu kebutuhan bagi dirinya sebagaimana kebutuhan 
lainnya seperti kebutuhan makan, kabutuhan rasa aman, 
kebutuhan kasih sayang dan lain-lain. Sebagai kebutuhan 
sebaiknya juga perlu diperhatikan secara cermat bukan 
hanya dijadikan mengisi kesibukan atau mengisi waktu 
luang. Perhatian selama proses bermain pada anak-anak 
sangat penting mengingat dalam proses bermain dapat 
ditemukan kekurangan dari kebutuhan bermain seperti 
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kreativitas anak, perkembangan mental dan emosi yang 
harus diarahkan agar sesuai dengan proses kematangan 
perkembangan.

Bermain merupakan sebuah konsep yang mana akan 
berkaitan dengan manusia yang disebut dengan mahluk 
bermain (homo ludens). Pernyataan ini tentu dikemukakan 
setelah orang memahami kecenderungan pola perilaku 
manusia pada umumnya. Bermain merupakan prasyarat 
untuk keahlian anak selanjutnya, suatu praktek untuk 
kemudian hari, dan sangat penting untuk perkembangan 
kemampuan kecerdasan. Dengan bermain anak-anak 
dapat bereksperimen tanpa gangguan, sehingga dengan 
demikian mampu membangun kemampuan yang 
kompleks.

Karya klasik Johan Huizinga, Homo Ludens (1950) 
dalam Lutan (2001:31) misalnya, memaparkan karakteristik 
bermain sebagai aktivitas yang dilakukan secara bebas 
dan suka rela. Berbeda dengan motif bermain pada 
anak-anak yang dilakukan karena dorongan naluri 
yang berguna untuk merangsang pertumbuhan dan 
perkembangan fisik dan mentalnya, pada orang dewasa, 
bermain dilakukan karena sebagai kebutuhan, suatu 
aktivitas tanpa paksaan dan dilaksanakan karena orang 
rela melaksanakannya. Bagi orang dewasa bermaian 
bukan karena desakan kewajiban tugas atau kewajiban 
moral.

Sebagai ahli sejarah, Huizinga mengungkapkan 
tesis utamanya yaitu “civilation arises and unfolds in 
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and as play”. Dengan kata lain, ia memahami bermain 
dan olahraga sebagai kegiatan yang berada, menyatu di 
dalam inti kebudayaan dari masyarakat primitive hingga 
masyarakat modern Hyland, (1990) dalam  (Lutan, 
2001:32).

Bermain itu sendiri pada hakikatnya bukanlah 
sesuatu yang “real” sehingga bermain pada anak 
misalnya, berlangsung dalam suasana tidak sungguh-
sungguh. Akan tetapi bersamaan dengan itu pula, kita 
jumpai sebuah paradoks, yaitu terdapat kesungguhan 
yang menyerap konsentrasi dan tenaga mereka ketika 
sedang bermain. Kita dapat menyaksikan bagaimana 
kesungguhan para pemain dari dua tim sepakbola yang 
semuanya “larut” dalam kesungguhan untuk saling 
menyerang dan menahan dalam berbagai taktik, disertai 
dengan pemusatan perhatian, serta pengarahan segenap 
daya dan tenaga.

Kesungguhan dalam pengarahan upaya itu 
berlangsung dalam konteks bermain dalam lingkup batas 
lapangan yang jelas dan peraturan yang disepakati, dalam 
rangka semata-mata untuk mencapai tujuan permainan 
itu sendiri. Dalam suasana bermain itu terkadang unsur 
ketidakpastian, kejutan-kejutan dan ketegangan fisik 
dan mental dalam makna sesungguhnya yang tercermin 
dalam fenomena psikologis, seperti kecemasan dan 
konflek, dan fenomena biologis-fisiologis, seperti 
koordinasi gerak yang tak serasi akibat suasana siaga 
yang berlebihan.
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Unsur ketegangan di dalam permainan itu tidak lepas 
dari etika, seperti tersirat dalam semangat “fair play” yang 
sekaligus menguji ketangguhan, keberanian, kejujuran 
pemain. Ciri bermain yang belum tercemar, tampak 
dalam permainan anak-anak yang meskipun tanpa 
wasit misalnya, semua pemainnya mampu mengatur 
dan mengendalikan dirinya dengan maksud untuk 
memelihara keutuhan dunia permainan, atau untuk tidak 
menghancurkan dunia permainan.

Berdasarkan kekurangan definisi bermain yang 
dirumuskan Huizinga dan Caillois (1955) dalam Lutan 
(2001:33) membagi permainan (game) menjadi empat 
kategori utama, yaitu:

a. Agon- permainan yang bersifat pertandingan, 
perlawanan kedua pihak dengan kesempatan 
yang sama untuk mencapai kemenangan sehingga 
dibutuhkan perjuangan fisik yang keras;

b. Alea- permainan yang mengandalkan hasil secara 
untung-untungan, atau hukum peluang  seperti  
permainan dadu, rolet, kartu, dan lain-lain sementara 
keterampilan, kemampuan otot tidak diperlukan;

c. Mimikri- permainan fantasi yang memerlukan 
kebebasan dan bukan sungguhan;

d. Illinx- mencakup permainan yang mencerminkan 
keinginan untuk melampiaskan kebutuhan untuk 
bergerak, bertualang, dan dinamis, melawan dari 
keadaan diam, seperti berolahraga di alam terbuka, 
mendaki gunung.
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Permainan jenis agon, sehingga disebut permainan 
agonal, menjadi ciri utama dari kebanyakan jenis 
olahragta modern yang menekankan kompetisi dan 
pencapaian kejuaraan. Permainan peran dan fantasi 
banyak dilakukan oleh anak-anak, seperti kepura-
puraan anak misalnya, pada waktu itu memperlakukan 
kursi sebagai kenderaan. Bentuk permainan seperti 
alea yang sering masuk ke dalam dunia olahraga 
tampil dengan ciri yang amat samar untuk diakui 
sebagai olahraga, karena unsur ”chance” begitu kuat 
di dalamnya. Anak tetapi, perubahan kultur garak 
pada anak-anak, muda, dewasa ini mendorong 
perkembangan jenis olahraga yang mengandung 
unsur permainan jenis illinx, seperti memanjat tebing, 
mengarungi jeram, menyusuri jejak dan lain-lain yang 
membangkitkan tantangan keras terhadap jiwa muda.

e. Ciri-Ciri Bermain

Para hali memaparkan ciri-ciri bermain menurut 
Johan Huizinga (1950) dalam Rusli Lutan (1997:2) 
hakekat bermain adalah: Pertama bermain merupakan 
kegiatan yang dilakukan secara bebas dan sukarela, 
namun kebebasan ini tidak berlaku bagi anak-anak 
dan hewan, mereka bermain dan harus bermain 
karena dorongan naluri. Kedua, bermain bukanlah 
kehidupan “biasa” atau yang “nyata”, karena itu jika kita 
amati secara seksama perilaku anak selama bermain 
mereka berbuat berpura-pura atau tidak sungguhan. 
Ketiga, bermain berbeda dengan kehidupan sehari-
hari terutama dalam tempat dan waktu. Bermain 
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selalu bermula dan berakhir, dan dilakukan di tempat 
tertentu, ada arena atau bahkan gelanggan yang lebih 
luas tempat melakukannya.

Bermain merupakan cara atau jalan bagi 
anak untuk mengungkapkan hasil pemikirannya, 
perasaan serta cara mereka menjelajahi dunia di 
lingkungannya. Bermain juga membantu anak dalam 
menjalin hubungan sosial, dengan demikian anak 
membutuhkan waktu yang cukup untuk bermain, 
karena bermain dapat memberikan manfaat yang 
besar bagi perkembangan anak.

f. Manfaat Bermain

 Purwanto (2011: 3) ada 7 (tujuh) manfaat bermain bagi 
anak yaitu :

1. Perkembangan fisik, dengan bermain maka otot 
akan terlatih dan berkembangn dengan baik, 
selain itu bermain juga dapat menyalurkan energi 
yang berlebihan, dan ini apabila terpendam akan 
membuat anak menjadi tegang, gelisah dan mudah 
tersinggung.

2. Sering kali seorang anak berhadapan dengan 
kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan, 
termasuk pembatasan lingkungan atas perilaku 
mereka, secara tidak sadar menimbulkan ketakutan 
pada anak.

3. Dorongan berkomunikasi seorang anak memiliki 
kesempatan berlatih, dengan permainan dapat 
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berlangsung berdasarkan kesepakatan yang dibuat 
oleh anak melaui penyampaian pesan yang efektif 
dan dimengerti olah anak dalam bermain.

4. Penyeluran bagi kebutuhan, begitu banyak 
kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi dengan cara 
lain seringkali anak wujudkan dengan cara bermain.

5. Seorang anak dapat mempelajari banyak hal yang 
tidak selalu mereka peroleh di institusi pendidikan 
formal, seperti kerja sama, sportivitas, kesenangan 
dan kesedihan ketika mengalami kekalahan.

6. Rangsangan bagi kreativitas anak, ketika anak 
merasa bosan maka pada saat seperti inilah mereka 
bisa bekreasi untuk melakukan sebuah variasi 
permainan.

7. Perembangan wawasan diri, dengan bermain 
seorang anak dapat mengetahui kemampuan 
teman-teman sepermainannya, kemudian 
dibandingkan dengan kemampuan yang ia miliki. 
Hal ini memungkinkan terbangunnya konsep diri 
yang lebih jelas dan pasti.

Selanjutnya, para ahli berusaha menjelaskan 
dan memaparkan ciri-ciri bermain seperti apa yang 
dipaparkan oleh Johan Huizinga (1950) dalam Rusli Lutan 
(1997:2) tentang cici-ciri bermain, pertama bermaian 
merupakan kegiatan yang dilakukan secara bebas dan 
suka rela, kedua bermain bukanlah kehidupan “biasa” 
atau yang “nyata” dan yang ketiga bahwa bermain itu 
berbeda dengan kehidupan sehari-hari terutama dalam 
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tempat dan waktu.

Bertalian dengan syarat di atas , bermain memerlukan 
peraturan, tanpa peraturan dunia permainan akan 
lumpuh, karena itu permainan memerlukan peraturan. 
Dalam bermain unsur ketegangan merupakan bagian 
terpenting, karena ketegangan merupakan daya tarik 
dari sebuah permainan. Meskipun bermain di luar 
penilaian baik dan buruk, namun unsur ketegangan 
yang terdapat di dalamnya tak terlepas dari nilai etika. 
Ketegangan sekaligus menguji ketangguhan pemain; 
keberanian, keuletan dan kejujuran. Kendatipun pemain 
menginginkan untuk menang, dia harus terikat dengan 
peraturan permainan.

Jadi bermain itu merupakan suatu kegiatan yang 
dilakukan secara sadar, suka rela tanpa paksaan 
dan tak sungguhan dalam batas waktu, tempat dan 
ikatan peraturan. Namun bersamaan dengan ciri itu 
bermain menyerap ikhtiar yang sungguh-sungguh dari 
pemainnya disertai dengan ketegangan dan kesukaan 
untuk mencapai tujuan yang berbeda dalam kegiatan itu 
sendiri dan tak berkaitan dengan perolehan material.

g. Fungsi Bermain

Adapun fungsi dari bermain menurut  Melylestari 
(2011)ada 6 (enam) adalah  sebagai berikut:

1. Perkembangan Sensorimotor

a. Memperbaiki keterampilan motorik dasar dan halus 
serta koordinasi
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b. Meningkatkan perkembangan semua indra

c. Mendorong eksplorasi pada sifat fisik dunia

d. Memberikan pelampiasan kelebihan energi

2. Perkembangan intelektual

a. Memberikan sumber-sumber yang beranekaragam 
untuk pembelajaran

b. Ekplorasi dan manipulasi bentuk,ukuran,tekstur, 
warna

c. Pengalaman dengan angka,hubungan yang 
renggang, konsep abstrak

d. Kesempatan untuk mempraktikan dan memperluas 
keterampilan berbahasa

e. Memberikan kesempatan untuk melatih pengalaman 
masa lalu dalam upaya mengasimilasinya ke dalam 
persepsi dan hubungan baru

f. Membsntu anak memehami dunia di mana mereka 
hidup dan membedakan antara fantasi dan realita

3. Perkembangan sosialisasi dan moral

a. Mengajarkan peran orang dewasa, termasuk 
perilaku peran seks

b. Memberikan kesempatan untuk menguji hubungan

c. Mengembangkan keterampilan social

d. Mendorong interaksi dan perkembangan sikap 
yang positif terhadap orang lain
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e. Menguatkan pola  prilaku yang telah disetujui dan 
standar moral

4. Kreativitas

a. Memberikan saluran ekspresif untuk ide dan minat 
yang kreatif

b. Memungkinkan fantasi dan imajinasi

c. Meningkatkan perkembangan bakat dan minat 
khusus

5. Kesadaran diri

a. Memudahkan perkembangan identitas diri

b. Mendorong  pengaturan perilaku sendiri

c. Memungkinkan pengujian pada kemampuan 
sendiri (keahlian sendiri)

d. Memberikan perbandingan antara kemampuan 
sendiri dan kemampuan orang lain

e. Memungkinkan kesempatan untuk belajar 
bagaimana perilaku sendiri dapat mempengaruhi 
orang lain

6. Nilai terapeutik

a. Memberikan pelepasan stress dan ketegangan

b. Memungkinkan ekspresi emosi dan pelepasan 
impuls yang tidak dapat diterima dalam bentuk 
yang secara social dapat diterima

c. Mendorong percobaan dan pengujian situasi yang 
menakutkan dengan cara yang aman
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d. Memudahkan komunikasi verbal tidak langsung 
dan nonverbal tentang kebutuhan, rasa takut dan 
keinginan

.(http://melylestari.wordpress.com/2011/04/12/konsep-

bermain-pada-anak/)
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BAB 3
MODEL-MODEL

PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN JASMANI

 

“Model adalah sebuah persamaan atau simulasi di 
mana konsepnya berhubungan dengan alat yang di telah 
dikenal atau pengertian dari sistem fasilitas” (Bruce Joyce & 
Marsha Weil, 2000 dalam Muhtar, 2010:64). Suriasumantri 
(1978) dalam Muhtar (2010:64)  menyatakan bahwa “dengan 
adanya model permasalahan tidak menjadi sukar, malah 
dapat dipermudah”. Model itu pula dapat dijadikan sebagai 
tehnik untuk membentuk dan membina perilaku seseorang. 
Oleh karena itu dalam dunia pendidikan sebaiknya guru 
menggunakan suatu prototipe dari suatu teori atau model. 
Model merupakan garis besar atau pokok-pokok yang 
memerlukan pengembangan yang sangat situasional.

Model pembelajaran merupakan suatu proses 
pembelajaran sebagai pengorganisasian lingkungan yang 
dapat menggiring siswa berinteraksi dan mempelajari 
bagaimana belajar, karena itu setiap siswa memiliki cara 
belajar beranekaragam sesuai dengan perkembangan 
dan latar belajar sejarahnya. Karena itu model belajar 
yang mereka kembangkan disesuaikan dengan suatu 
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rujukan yang disebut model belajar. Dengan kata lain 
mereka mempunyai keyakinan bahwa model pembalajaran 
sebenarnya merupakan cerminan dari model belajar.

Model pembelajaran pendidikan jasmani lebih 
banyak berkembang berdasarkan orientasi kurikulumnya 
bahkan nuansa kurikulumnya selalu terbawa-bawa 
pada model tersebut. Interaksi pembelajaran termasuk 
didalamnya metode, gaya, strategi dan evaluasinya akan 
secara otomatis beradaptasi sesuai dengan rujukan model 
kurikulumnya. Spesifikasi simbolik  nama model itu sering 
diberikan pada nama pengembangannya, sistimatika isi, dan 
tujuan, sedangkan kesamaanya cenderung menggunakan 
metodologi yang bervariasi dan berorientasi pada siswa. 
Agar lebih gambling akan dipaparkan beberapa model 
pembelajarn pendidikan jasmani sebagai berikut:

1.  Model Pembelajaran Hellison.

Salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani 
yang termasuk dalam kategori model rekonstruksi sosial 
adalah model Hellison (1995), yang dikenal dengan 
sebutan “Teaching Responsibility Trought Physical Activity” 
(Muhtar, 2010:66). Pembelajarn jasmani dalam model ini 
lebih menekankan pada kesejahteraan individu secara total, 
pendekatannya lebih berorientasi pada siswa yaitu self-
actualization dan social reconstruction. Model pembelajaran 
pendidikan jasmani dari Hellison ini diberi nama level of 
affective development. Tujuan model ini adalah untuk 
meningkatkan perkembangan personal dan responsibility 
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siswa dari irresponsibility, self control, involvement, self 
direction and caring melalui berbagai aktivitas pengalaman 
belajar gerak sesuai kurikulum yang berlaku.

Model Hellison ini sering digunakan untuk membina 
disiplin siswa (self-responsibility). Untuk itu model ini sering 
digunakan pada sekolah-sekolah yang bermasalah dengan 
kedisiplinan para siswanya. Hellison begitu yakin bahwa 
perubahan perasaan, sikap, emosional, dan tanggungjawab 
sangat mungkin terjadi melalui pendidikan jasmani, namun 
tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Perubahan sangat 
mungkin terjadi manakala pendidikan jasmani direncanakan 
dan dicontohkan dengan baik dengan merefleksikan kualitas 
yang diinginkan. Potensi ini diperkuat oleh keyakinan 
Hellison bahwa siswa secara alami berkeinginan untuk 
melakukan sesuatu yang baik dan penghargaan ekstrinsik 
adalah “counter productive”. Melalui model ini guru penjas 
berharap bahwa siswa berpartisipasi dan menyenangi 
aktivitas untuk kepentingan sendiri dan bukannya untuk 
mendapatkan penghargaan ekstrinsik. Sportivitas dalam 
pendidikan jasmani direfleksikan dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karena itu pada dasarnya model Hellison ini 
dibuat untuk membantu siswa mengerti dan berlatih rasa 
tanggungjawab pribadi melalui pembelajarn pendidikan 
jasmani. Rasa tanggungjawab pribadi yang dikembangkan 
dalam model ini terdiri dari lima tingkatan, yaitu level 
irresponsibility, self-control, involvement, self-responsibilit, 
dan caring.

Pada level irresponsibility anak didik tidak mampu 
bertanggungjawab atas perilaku yang dibuatnya dan 
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biasanya anak suka mengganggu orang lain dengan 
mengejek, menekan orang lain dan mengganggu orang 
lain secara fisik.

Pada level self-control anak terlibat aktif belajar tetapi 
sangat minim sekali. Anak didik akan melakukan apa-apa 
yang ditugaskan oleh guru tanpa mengganggu yang lain. 
Artinya anak didik Nampak melakukan aktivitas tanpa usaha 
yang sungguh-sungguh. Pada level involvement anak didik 
secara aktif terlibat dalam belajar. Mereka bekerja keras, 
menghindari bentrokan dengan orang lain. Dan secara sadar 
tertarik untuk belajar dan untuk meningkatkan kemampuan.

Pada level self-responsibility anak didik didorong 
untuk mulai bertanggungjawab atas belajarnya. Ini berarti 
bahwa siswa belajar tanpa harus langsung oleh gurunya 
mampu membuat keputusan secara independent tentang 
apa yang harus dipelajari dan bagimana mempelajarinya. 
Pada level ini anak didik sudah mampu membuat 
permainan dan urutan gerakan bersama-sama temannya 
pada kelompok kecil. Biasanya mereka menghabiskan 
waktu untuk berargumentasi daripada membuat gerakan 
bersama-sama.

Pada level caring, anak didik tidak hanya pandai 
bekerjasama dengan temannya belajar. Anak didik pada 
level ini akan sadar dengan sendirinya menjadi sukarelawan 
tanpa disuruh gurunya untuk melakukan itu.

Hellison (1995) dalam Suherman (2006:1-10) 
mengemukakan:
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Terdapat tujuh strategi pembelajaran yang digunakan 
Hellison dalam mengajar tanggungjawab pribadi melalui 
pendidikan jasmani, yaitu; 1) penyadaran, 2) tindakan, 3) 
refleksi, 4) keputusan pribadi, 5) pertemuan kelompok, 6) 
konsultasi, dan 7) kualitas mengajar. 

Startegi penyadaran dan tindakan dimaksudkan 
untuk menyadarkan siswa tentang definisi tanggungjawab 
baik secara kognitif maupun dalam bentuk tindakan. 
Strategi refleksi dimaksudkan untuk membantu siswa 
mengevaluasi sendiri mengenai komitmen dan tindakan 
rasa tanggungjawabnya. Strategi keputusan pribadi dan 
pertemuan kelompok dimaksudkan untuk memberdayakan 
siswa secara langsung dalam membuat keputusan 
pribadi dan keputusan kelompok. Strategi konsultasi 
dan kualitas mengajar dimaksudkan untuk menyediakan 
beberapa struktur dan petunjuk bagi siswa untuk dapat 
berinteraksi mengenai kualitas rasa tanggungjawab yang 
dikembangkannya.

Kelebihan dari model Hellison ini dapat membantu siswa 
dalam penegakan disiplin, berlatih rasa tanggungjawab, 
menanamkan sikap sosial yang tinggi dikalangan siswa, 
dan perkembangan sosial yang lain erat kaitannya dengan 
aktivitas pengalaman gerak siswa dalam pendidikan jasmani. 
Kelebihan lain model ini bersifat mendasar, menempatkan 
guru sebagi pengambil inisiatif dan nara sumber. Model 
ini menempatkan guru sebagai perencana, pelaksana, dan 
juga penyempurna dari pembelajaran di kelasnya.  Dialah 
yang paling tahu kebutuhan dikelasnya, karena itu dialah 
yang paling kompeten menyusun program pengajaran.
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Kelemahan dari model Hellison ini bahwa produk 
yang dihasilkan yaitu sikap sosial dan personal yang 
mengutamakan rasa tanggungjawab, toleransi, hidup 
bersama tidak langsung berhubungan dengan mata 
pelajaran penjas, akan tetapi bersifat umum berlaku pada 
pelajaran yang lain.

Kriteria model pembelajaran pendidikan jasmani 
Hellison ditinjau dari aspek tujuan, relevansi, konsistensi, 
aplikabel dan efektivitas sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Model pembelajaran Hellison

Tujuan Relevansi Konsistensi Aplikabel Efektivitas
Membina disiplin 
siswa, 
belajar 
bertanggung 
jawab, dan 
menanamkan 
sikap sosial 
yang tinggi di 
kalangan siswa, 
dan berusaha 
belajar untuk 
meningkatkan 
kemampuannya

Memupuk sikap 
sosial, bekerja 
sama antar 
siswa, dan 
bertanggung 
jawab sesuai 
dengan nilai-
nilai yang dapat 
dikembangkan 
dalam 
pembelajaran 
penjas

Diperlukan 
dalam setiap 
kegiatan 
pembelajaran 
penjas baik 
saat ini maupun 
masa yang akan 
datant

Guru penjas 
dapat 
menggunakan 
model 
pembelajaran 
ini pada setiap 
menyajikan 
materi 
pembelajaran 
ketika 
memahami 
betapa 
pentingnya 
nilai-nilai 
tersebut bagi 
siswa.

Kesesuaian 
dengan program, 
waktu, peralatan, 
dana akan 
berdampak 
meringankan 
pekerjaan 
guru dan 
memudahkan 
aktivitas siswa 
tetapi tidak 
menghilangkan 
karakteristik 
model belajar 
tersebut malahan 
mengembangkan 
kreativitas dan 
inisiatif

2.  Model Pembalajaran Sport Education.

Sport Education yang sebelumnya diberi nama 
play education (Jewet dan Bain, 1995, dikembangkan 
oleh Siedentop, 1995 dalam Muhtar, 2010:76). Model ini 
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bersumber pada disiplin ilmu dengan lebih berorientasi 
pada nilai kedisiplinan dan merujuk pada model kurikulum 
sosial sport. Siedentop banyak membahas model ini dalam 
bukunya yang berjudul “Quality Physical Education Through 
Positive Sport Experiences Sport Education”. Menurut 
Siedentop, bukunya merupakan model kurikulum dan 
pembelajaran pendidikan jasmani.

Model ini muncul dilandasi kenyataan bahwa olahraga 
merupakan salah satu meteri penjas yang banyak digunakan 
oleh guru penjas dan siswanya pun senang melakukannya. 
Di sisi lain melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam 
kontek penjas tidak lengkap dan tidak sesuai diberikan 
kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
sering terabaikan. Para guru lebih senang mengajarkan 
tehnik-tehnik cabang olahraga dan permainan, diikuti oleh 
peraturan-peraturan dan bermain dengan menggunakan 
permainan yang sebenarnya seperti orang dewasa atau 
untuk orang yang sudah mahir, hal ini dianggapnya 
tidak sesuai denga konsep developmentally appropriate 
practices. Bahkan dalam kenyataannyapun untuk sebagian 
besar siswa cara seperti ini kurang menyenangkan dan 
melibatkan siswa secara aktif karena kemampuannya yang 
belum memadai. Model sport education diharapkan mampu 
mengatasi berbagai kekurangan pembelajaran yang selama 
ini sering digunakan oleh guru penjas di sekolah.

Musim (season) marupakan salah satu karakteristik 
dari model sport education yang di dalamnya terdiri dari 
musim latihan dan kompetisi serta seringkali diakhiri 
dengan puncak kompetisi. Dalam pendidikan jasmani 
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pada umumnya karakteristik musim ini jarang diperhatikan 
walaupun kalender pendidikan memungkinkan ada 
pengaturan jadwal latihan seperti ini.

Anggota tim merupakan karakteristik model sport 
education yang menitik beratkan keterlibatan semua 
siswa untuk menjadi salah satu anggota perkumpulan tim 
olahraga dan akan tetap sebagai anggota sampai satu musin 
selesai. Dalam pendidikan jasmani pada umumnya anggota 
tim berubah-ubah dari satu pertemuan ke pertemuan yang 
lainnya.

Kompetisi formal dalam model ini mengandung arti 
bahwa festival, usaha meraih kompetensi, dan mengikuti 
pertandingan pada level yang berurutan. Pada kompetisi 
formal dilakukan secara berselang-selang dengan format 
latihan yang berbeda-beda, misalkan dua lawan dua, tiga 
lawan tiga dan seterusnya sampai pada tingkatan yang 
sesuai dengan kemampuan siswa.

Puncak pertandingan merupakan ciri khas dari event 
olahraga untuk mencari siapa yang terbaik pada musim 
itu, ciri khas ini merupakan karakteristik dari model sport 
education. Dalam pendidikan jasmani pada umumnya, 
pertandingan semacam ini sering dilakukan, namun setiap 
siswa belum tentu masuk anggota tim sehingga terkadang 
lepas dari konteksnya.

Catatan hasil merupakan karakteristik kelima dari 
model sport education yang menekankan pada catatan yang 
dilakukan dalam berbagai bentuk dari mulai catatan masuk 
gol, tendangan ke gawang, perbuatan curang, kesalahan-
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kesalahan dan seterusnya. Catatan ini dilakukan siswa dan 
guru untuk dijadikan feedback, baik bagi individu maupun 
tim. Perayaan hasil kompetisi seperti upacara penyerahan 
medali dan penghargaan lain berguna untuk meningkatkan 
makna dari partisipasi dan dan merupakan aspek sosial dari 
pengalaman yang dilakukan siswa.

Tujuan utama dari model sport education adalah 
mengembangkan siswa menjadi olahragawan yang selalu 
menjunjung tinggi nilai-nilai olahraga dan berusaha 
menerapkan sportivitas, baik sebagai pemain, wasit maupun 
sebagai penonton. Melalui model ini diharapkan menyadari 
bahwa kemenangan tidak mengandung arti apa-apa kecuali 
diperoleh melalui permainan yang sportif dan menjunjung 
tinggi nilai-nilai olahraga. Untuk itu pengarahan, latihan 
dan timbal balik harus diberikan terhadap nilai-nilai ini 
sebagaimana diberikan terhadap keterampilan gerak dan 
strategi bermain.

Kelebihan model sport education adalah guru penjas 
paling senang mengajarkan tehnik-tehnik olahraga dan 
permainan serta jumlah peraturan karena berorientasi 
pada kenyataan sebenarnya di lapangan sesuai dengan 
kebutuhan. Hal ini didukung oleh keteraturan model ini 
seperti adanya musim latihan, musim pertandingan dan 
adanya sasaran keberhasilan pencapaian prestasi. Penjas 
menjelma menjadi sebuah program pelatihan dalam rangka 
mempersiapkan sejumlah atlet yang akan disiapkan untuk 
sebuah kempetisi. Model ini memberikan keleluasaan bagi 
guru untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas 
yang merupakan arah terbalik dari model konvensional 
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(tradisional).

Kekurangan dari ini adalah mempersiapkan anak 
untuk berlatih berbagai cabang olahraga dengan peraturan 
seperti halnya orang dewasa bertentangan dengan konsep 
Developmentally Appropriate Practice (DAP). Kenyataan 
di lapangan kurang melibatkan siswa secara aktif karena 
kemampuannyan belum memadai. Kewajaran ini tentunya 
dapat diterima semua pihak sebab kompetisi adalah 
wadah unjuk kebolehan bagi pelaku yang sudah mahir 
bukan siswa yang masih pemula. Bagi siswa yang tidak 
turut berpartisipasi, kondisi pembelajaran seperti ini akan 
diterimanya dengan enggan dalam keadaan terpaksa, dan 
mungkin akan terjadi sikap apatisme.

Kriteria model pembelajaran pendidikan jasmani dari 
sport education dari segi tujuan, relevansi, konsistensi, 
aplikabel, dan efektivitas sebagai berikut:
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Tabel 6. Kreiteria Model Pembelajaran Penjas Sport 
Education

Tujuan Relevansi Konsistensi Aplikabel Efektivitas
Membina dan 
mengerjakan 
tehnik-tehnik 
cabang 
olahraga 
beserta 
aturan sejak 
dini sebagi 
persiapan 
menghadapi 
tantangan 
masa dewasa 
dengan tetap 
menjunjung 
tinggi nilai-nilai 
kepenjasan 
seperti fair 
play, jujur, 
sportivitas, 
berani 
menerima 
tantangan dan 
rela berkorban.

Memupuk 
keterampilan 
sejak dini untuk 
meningkatkan 
penampilan 
menjadi 
kebutuhan 
dalam dunia 
penjas saat ini, 
apalagi sikap 
siswa yang 
memiliki nilai-
nilai tersebut 
sangan perlu 
dalam rangka 
mencapai 
tujuan 
pendidikan 
manusia 
seutuhnya.

Nilai-nilai 
kepenjasan, 
sikap fair play, 
sportivitas, 
keberanian, 
rela berkorban 
merupakan 
pencerminan 
keberhasilan 
dalam 
pembelajaran 
penjas 
sehingga 
akan tetap 
diperlukan 
dalam setiap 
event baik saat 
ini maupun 
masa yang 
akan datang

Guru penjas dapat 
menggunakan 
model 
pembelajaran 
ini pada setiap 
manyajikan materi 
pembelajaran 
terutama 
dalam kegiatan 
pembinaan 
prestasi untuk 
mempertahankan 
gengsi sekolah 
apalagi anak 
sangat senang 
dengan permainan 
dan perlombaan

Kesesuaian 
dengan 
program, waktu, 
peralatan, dana 
akan berdampak 
meringankan 
pekerjaan 
guru dan 
memudahkan 
aktivitas siswa 
tetapi tidak 
menghilangkan  
karakterisrtik 
model belajar 
tersebut 
malahan dapat 
meningkatkan 
penghargaan 
bagi sekolah 
disamping 
tantangan 
kreativitas dan 
inisiatif bagi guru

3. Model Pembelajaran Kebugaran (Health-Related 
Fitness Model)

Model pembelajaran pendidikan jasmani dari 
perspektif health related fitness education, memiliki 
pandangan bahwa generasi penerus dapat membangun 
tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup aktif dengan 
cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-
hari. Namun harapan itu tidak mungkin terealisasikan 
tanpa adanya usaha karena dia sebagian besar generasi 
penerus tidak memiliki kebiasaan hidup aktif secara 
teratur dan aktivitas fisik menurun secara drastis setelah 
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dewasa. Untuk itu program pendidikan jasmani di sekolah 
harus membantu generasi penerus untuk aktif sepanjang 
hidupnya.

Kesempatan membantu generasi penerus untuk 
tetap aktif sepanjang hidupnya menurut model ini masih 
tetap terbuka sepanjang merujuk pada alasan individu 
melakukan aktivitas fisik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada beberapa alasan mengapa seseorang 
melakukan aktivitas fisik, diantaranya: 1) aktivitas fisik, 
2) dapat dilakukan sama-sama, 3) untuk meningkatkan 
keterampilan, 4) untuk memelihara bentuk tubuh, dan 5) 
agar nampak lebih baik.

Peran guru dalam menerapkan model ini lebih 
menekankan untuk membimbing siswa pada program 
kegiatan kesegaran jasmani, mengajar keterampilan 
dalam mengelola pembuatan keputusan, menanamkan 
komitmen terhadap gaya hidup yang aktif, dan 
mengadministrasikan program asesmen kesegaran 
jasmani individu siswa. Mengingat kritik yang mengatakan 
bahwa ruang lingkup dari program ini sangat terbatas 
pada aktivitas kebugaran jasmani saja, maka program ini 
berisikan pengembangan berbagai variasi keterampilan 
dan pengalaman yang memungkinkan siswa dapat 
beradaptasi dalam aneka ragam olahraga, aktivitas 
olahraga, dan aktivitas fisik.

Program tahap pencapaian gaya hidup aktif pada 
model kebugaran (AAHPERD, 1999) dalam Muhtar 
(2010:75) meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 
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Step 1: Melakukan latihan teratur (membiasakan berolah 
raga dan mempelajari dan menyenangi olahraga)

Step 2: Perolehan status kebugaran (memenuhi status 
minimal sekolah dan belajar menetapkan target 
sendiri)

Step 3: Pola latihan sendiri memilih latihan sendiri dan 
evaluasi program sendiri)

Step 4: Evaluasi sendiri (tes kebugaran jasmani dan 
interpretasi hasil)

Step 5: yaitu merencanakan program dan gaya hidup 
aktif.

 Kelebihan dari model kebugaran ini terletak pada 
keyakinan bahwa keberhasilan pendidikan jasmani 
berawal dari keyakinan individu melakukan aktivitas fisik 
dalam rangka pembentukan gaya hidup aktif, bugar dan 
sehat dimasa mendatang. Melakukan aktivitas fisik dengan 
memiliki argumentasi semata-mata untuk kesenangan, 
dilakukan bersama-sama, memelihara bentuk tubuh dan 
meningkatkan keterampilan merupakan investasi untuk 
mempersiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas.

 Kelemahan model ini terletak pada ruang lingkup dari 
program ini yang sangat terbatas pada aktivitas kebugaran 
jasmani saja dengan bermaterikan pengembangan pada 
berbagai variasi keterampilan dan pengalaman yang 
memungkinkan siswa dapat berpartisipasi dalam aneka 
ragam olahraga dan aktivitas fisik. Belum lagi kesan 
seakan-akan menyiksa dan merendahkan martabat 
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siswa, program ini untuk mempersiapkan siswa menjadi 
anggota militer yang berfokus melatih bukan mendidik. 
Padahal, yang sebenarnya memelihara gaya hidup dan 
kesehatan pribadi menghadapi era globalisasi dengan 
serba teknologi tinggi justru jauh lebih penting maknanya. 
Kriteria model pembelajaran kebugaran jasmani ditinjau 
dari segi tujuan, relevansi, konsistensi, aplikabel dan 
efektivitas dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 7 Kriteria Model Pembelajaran Penjas Kebugaran 
jasmani

Tujuan Relevansi Konsistensi Aplikabel Efektivitas
Membina 
kebiasaan 
hidup sehat 
dan melakukan 
aktivitas fisik 
yang teratur 
akan membantu 
generasi 
penerus untuk 
menjaga 
keseimbangan 
hidup, sehingga 
memungkinkan 
siswa 
berpartisipasi 
dalam kegiatan 
penjas lebih 
laluasa 
disamping 
meningkatkan 
kemampuannya,

Mananamkan 
aktif belajar 
kesegaran 
jasmani dan 
memelihara 
hidup sehat 
sepanjang hayat 
merupakan 
modal yang 
sangat bernilai 
harganya 
sebagai persipan 
menjalani 
rutinitas kagiatan 
dan banyaknya 
tantangan 
karena kemajuan 
dibidang 
teknologi dan 
informasi

Kondisi fisik 
yang bugar 
dan gaya hidup 
yang sehat 
serta teratur 
merupakan 
trend yang 
dikembangkan 
dalam 
pembelajaran 
penjas apalagi 
nilai-nilai 
tersebut 
ditanamkan 
sejak dini akan 
berdampak 
positif bagi 
perkembangan 
dimasa yang 
akan datang.

Guru penjas 
dapat 
menggunakan 
model 
pembelajaran 
ini pada setiap 
menyajikan 
materi 
pembelajaran 
ketika 
memahami 
betapa 
pentingnya 
nilai-nilai 
tersebut bagi 
siswa

Kesesuaian 
dengan program, 
waktu, peralatan, 
dana akan 
berdampak 
meringankan 
pekerjaan 
guru dan 
memudahkan 
aktivitas siswa 
tetapi tidak 
menghilangkan 
karakteristik 
model belajar 
tersebut 
malahan dapat 
mengembangkan 
kreativitas dan 
inisiatif.



73Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

BAB 4
PENGERTIAN SIKAP FAIR 

PLAY / SPORTIVITAS

Istilah fair play merupakan istilah yang begitu akrab 
tertuang didalam berbagai referensi buku asing dengan 
mengistilahkan sportivitas. Dalam penelitian ini fair play 
diidentikkan dengan sportivitas karena fair play merupakan 
istilah sportivitas yang dibakukan dalam bahasa Indonesia, 
maka dari itu penggunaan istilah fair play di dalam penelitian 
ini identik dengan sportivitas.

1. Sikap.

Secara historis, istilah sikap (attitude) digunakan 
pertama kali oleh Herbert Spencer pada tahun (1862) dalam 
Muhtar (2010:125) yang diartikan sebagai “status mental 
individu” Lange (1888) dalam Azwar (2003) mendefinisikan 
bahwa “sikap dalam eksperimen mengenai respon untuk 
menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi 
stimulus yang datang tiba-tiba”. Kesiapan yang terdapat 
dalam diri individu untuk memberikan respons disebut 
aufgabe atau tusk attitude. Selanjutnya Thurhstone (1928) 
dalam Azwar (2003) menjelaskan:
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Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau 
reaksi perasaan. Sikap individu terhadap suatu objek 
adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) 
maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak 
(unfavorable) pada objek tersebut. Lebih spesifik sikap 
diartikan sebagai derajat efek positif dan efek negative 
terhadap suatu objek psikologis.

Lain lagi mengenai sikap yang dijelaskan oleh Lutan 
(2001) bahwa sikap adalah “Kesiapan untuk berbuat, dan 
sikap tertuju pada sebuah objek tertentu”. Sikap dalam 
penelitian ini merupakan pernyataan atau tanggapan positif 
atau negatif dari anak-anak usia 10-12 tahun terhadap sikap 
sportivitas.

2.  Fair Play/ Sportivitas.

Perilaku yang menunjukkan fair play akan diawali 
dengan kemampuan untuk sepenuhnya 100% tunduk 
kepada peraturan-peraturan yang tertulis. Ini berarti, 
setiap pihak berurusan dengan olahraga, utamanya para 
atlit atau olahragawan, mesti paham akan peraturan, dan 
setelah itu, mesti siap mematuhi peraturan yang berlaku. 
Karena itu persoalan fair play, seperti dalam kasus tidakan 
kekerasan pada penonton, berawal dari ketidakpahaman 
terhadap peraturan, dan ketiadaan sikap loyal untuk 
menjamin keutuhan permainan. Sebagai konsep moral, 
suatu cetusan jiwa, fair play berisi penghargaan terhadap 
lawan serta harga diri. Dalam kaitan inilah, antara kedua 
belah pihak memandang lawan sebagai mitranya. Lawan 
adalah kawan bermain, keseluruhan upaya dan perjuangan 
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itu dilaksanakan dengan bertumpu pada standar moral 
yang dihayati oleh masing-masing kedua belah pihak.

Lutan (2001:115-116) memaparkan sebagai sebuah 
konsep yang abstrak, fair play dapat dijabarkan dan 
dioperasionalkan dalam bentuk perilaku yang mencakup 
beberapa ciri sebagai berikut:

a. Adanya keinginan yang tulus ikhlas agar lawan bertanding 
mendapatkan kesempatan yang benar-benar sama 
dengan dirinya sendiri. Dalam kaitan ini olahragawan 
yang bersangkutan:

1). Menolak untuk berbuat, dimana mungkin untuk 
mendapatkan keuntungan dari suatu keadaan yang 
merugikan lawan.

2). Menolak kejadian yang berkaitan dengan aspek 
materiil atau fisik, misalnya perlengkapan bertanding, 
bila hal itu dapat dibetulkan atau dikurangi, karena 
ketidaklengkapan akan berpengaruh besar terhadap 
hasil akhir pertandingan.

3). Berusaha pada diri sendiri untuk mengrangi dorongan 
berbuat yang berakibat ketidakadilan yang akan 
menimpa lawan.

b. Sangat teliti dalam menimbang cara-cara untuk 
mendapatkan kesempatan :

1). Menolak menggunakan cara-cara, walaupun tidak 
bertentangan dengan peraturan-peraturan yang 
tidak jelas disebutkan dalam peraturan sehingga akan 
mengntungkan diri sendiri.
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2). Sengaja untuk tidak memanfaatkan keuntungan-
keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan 
peraturan-peraturan yang ketat.

3). Tunduk dan ikhlas kepada keputusan juri, atau wasit 
meskipun nyata-nyata merugikan dirinya sendiri.

4). Menunjukkan secara berkelanjutan, sikap bersedia 
membantu wasit dan juri dalam hal-hal khusus, dan 
berusaha secara bijaksana agar wasit atau juri mau 
membetulkan keputusan yang salah yang telah 
memberikan keuntungan kepada diri sendiri.

Fair play akan terwujud bila terpenuhi bebarapa syarat 
pendukung, untuk merealisasi beberapa butir dari indikator 
perilaku tersebut di atas sungguh sangat dibutuhkan 
keberanian moral dan keberanian untuk menanggung 
resiko. Dalam kaitan ini pulalah dibutuhkan sikap ksatria 
yang menolak kemenangan segala cara.

Dengan keberanian moral itu, maka ada semacam 
mekanisme psikologis dalam bentuk bukan hanya control 
terhadap patut tidaknya suatu perbuatan, tetapi juga 
kesanggupan untuk memaksakan diri agar patuh pada 
standar moral yang tinggi. Hal ini juga berarti bahwa 
pencapaian kemenangan dipahami sebagai konsekuensi 
dari ikhtiar yang sungguh-sungguh. Akan menjadi 
tinggi mutu kemenangan itu, bila kedua pihak mampu 
memperagakan ketangkasan dan kemampuannya secara 
optimal, dan permainan berlangsung dalam kerangka 
peraturan. Maka fair play bukanlah hanya tunduk kepada 
peraturan-peraturan yang tertulis tetapi juga tunduk kepada 
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peraturan-peraturan yang tidak tertulis.

Istilah fair play kini semakin populer, terutama dalam 
beberapa tahun terakhir ini tatkala federasi sepak bola 
internasional berkempanye tentang pentingnya fair play. 
Pihak PSSI sendiri juga berperan serta atas dasar kesadaran 
bahwa nilai inti olahraga kian pudar. Berbagai kejadian 
seperti perkelahian antar pemain, pemukulan wasit, 
kerusuhan pemain semakin menjadi-jadi. Berangkat dari 
kejadian-kejadian tersebut kita menyadari bahwa fair play 
merupakan tantangan bagi perkembangan olahraga.

Berangkat dari tujuan olahraga, terutama olahraga 
kompetitif, yang amat dominan adalah perjuangan untuk 
mencapai kemenangan. Terkandung dalam perjuangan 
ialah dedikasi, pengorbanan dan usaha yang giat dan 
sungguh-sungguh. Dalam situasi demikian kata Warnock 
(1971) dalam Lutan (1977:18) terkandung kecenderungan 
yang melekat untuk berbuat buruk. Pernyataan ini akan 
berpotensi negatif dari olahraga kompetitif yang dilakukan 
secara berlebihan seperti, kelainan pada watak atlit, baahaya 
partisipasi pasif penonton, bahaya perilaku agresif, dan 
bahaya konflik antar kelompok.

Karena itu kejujuran (fairness) atau fair play menekankan 
tindakan tak memihak (khususnya para wasit di lapangan) 
dan penerapan peraturan tanpa pandang bulu dalam upaya 
mencapai kemenangan atau keunggulan. Adapaun wujud 
nyata dari fair play adalah kesiapan dan kesediaan untuk 
mentaati peraturan, termasuk respek terhadap wasit dan 
respek terhadap lawan.



78 Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

Sportivitas itu muncul karena kesadaran bahwa suatu 
pertandingan hanya dapat berlangsung jika ada dua belah 
pihak yang bermain. Pencapaian tujuan atau keunggulan 
tak akan terjadi dengan sendirinya. Karena itu tanpa lawan, 
pertandingan tak akan berlangsung. Itulah sebabnya 
kehadiran lawan merupakan kawan bermain.

Wujud dari respek terhadap lawan dan kawan itu nyata 
dalam perilaku pemain, jika ia menang misalnya, dia tidak 
menunjukkan sikap berlebihan, termasuk sikap sombong 
atau melecehkan lawannya. Bila dia kalah, maka dia dapat 
menerima kegagalannya dengan kesadaran bahwa hasil 
yang mengecewakan itu bukan karena pihak lain melainkan 
semata-mata adalah kekurangan dari dirinya.

Fair Play terdiri dari dua kata, fair mempunyai makna 
jujur dan play  berarti bermain, jadi maksud dari arti 
tersebut adalah bermain dengan jujur. Adapun sportivitas 
yang dijelaskan Dewan Olahraga Eropa (1993) dalam  Lutan 
(2001:110) menyebutkan :

... lebih dari sekedar bermain dalam aturan, sportivitas itu 
menyatu dengan konsep persahabatan dan menghormati 
yang lain dan selalu bermain dalam semangat sejati. 
Spotivitas dimaknakan sebagai bukan hanya unjuk 
perilaku. Ia menyatu dengan persoalan yang berkenaan 
dengan dihindarinya ulah penipuan, main berpura-pura 
atau main sabun, doping , kekerasan, (baik fisik maupun 
ungkapan kata-kata) eksploitasi, memanfaatkan peluang, 
komersialisasi yang berlebihan atau melampaui batas 
dan koropsi.

Ada beberapa pendapat para ahli filsafat mengenai 
sportivitas sebagai berikut:
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a. Keating (1995) dalam  Muhtar (2010:127-128) mengetakan 
tentang sportivitas yang secara luas dipandang sebagai 
“ suatu kebutuhan mendasar dari sportivitas, sportivitas 
yang secara ksatria berusaha mencapai semangat untuk 
memerangi kejahatan, kebohongan, kesombongan, dan 
keinginan untuk balas dendam.

b. William R. Reed dalam Keating (1995) dalam Muhtar 
(2010:128) mengungkapkan bahwa” sportivitas adalah 
sebuah kata yang tidak dapat diubah artinya dalam 
bahasa Inggris, terkandung di dalamnya norma etika 
dasar yang dapat di mengerti”.

c. National Sportmanship Brotherhood  (1962) Keating 
(1995) dalam Muhtar (2010:128) membuat peraturan 
yang terdiri dari:

Mematuhi peraturan, percaya pada kaum seperjuangan, 
tetap fit atau prima, mengontrol emosi, menjauhi 
permainan dari tindak brutal, rendah hati dalam keadaan 
menang, tabah hati dalam kekalahan, dan memlihara 
kejiwaan dan tetap berpikir bersih di dalam tubuh yang 
sehat berpikir jernih atau positif.

d. Lutan (2001:127) mengatakan bahwa fair flay atau 
portivitas merupakan kesadaran yang selalu melekat, 
bahwa lawan bertanding adalah kawan bertanding yang 
diikat oleh persaudaraan olahraga. Fair play adalah suatu 
bentuk harga diri yang tercermin dari :

1). Kejujuran dan rasa keadilan

2). Rasa hormat terhadap lawan, baik dalam kekalahan 
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maupun kemenangan

3). Sikap dan perbuatan ksatria

4). Sikap tegas dan berwibawa, kalau terjadi bahwa 
lawan atau penonton tidak berbuat fair play.

5). Kerendahan hati dalam kemenangandan ketenangan 
atau pengendalian  diri dalam kekalahan.

Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang 
menimbulkan perhubungan kemanusiaan yang akrab 
dan hangat serta mesra. Jadi fair play merupakan sikap 
mental yang menunjukkan martabat ksatria pada olahraga. 
Setelah kedua petinju selesai bertanding habis-habisan, 
lalu kemudian setelah usai pertandingan, keduanya saling 
berpelukan, tidakkah hal ini merupakan hubungan yang 
mesra dan akrab. Karena itu semakin jelas bahwa nilai fair 
play melandasi pembentukan sikap, dan selanjutnya sikap 
menjadi landasan perilaku. Sikap merupakan kesiapan untuk 
berbuat, dan sikap tertuju pada sebuah objek tertentu.

Sportivitas atau fair play itu berakar pada kesadaran 
peserta akan kewajiban dan tanggungjawab, semua orang 
wajib mentaati peraturan. Bersamaan dengan itu semua 
pemain wajib menjalankan fungsinya masing-masing 
untuk mencapai tujuan. Semua pemain bertanggungjawab 
terhadap perilakunya, disinilah antara lain sumber masalah. 
Sejauh mana seorang pemain dibenarkan untuk memperdaya 
lawan, menipu, melukai atau melakukan tindakan kekerasan 
terhadap lawan, mengelabui wasit untuk mencapai tujuan 
pribadi atau regunya. Secara konkret dapat dikatakan setiap 
penyimpangan atau pelanggaran peraturan, baik yang 
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nampak atau tak terlihat tergolong tindakan tak sportif.

Bahaya yang mengancam sportivitas atau fair play 
seperti yang dikemukakan oleh Lutan (1997:20) ialah unsur 
lain-laninya yang melebih-lebihkan makna kemenangan. Hal 
itu misalnya faktor kehormatan daerah, prestise, keuntungan 
finansial. Bahkan kalangan perss sering membuat laporan 
peristiwa olahraga tidak sebagaimana keadan sebenarnya 
dan bahkan meniup-niupkan persaingan yang tidak sportif.

Upaya menegakkan sportivitas sebagai kebijakan yang 
melandasi kegiatan olahraga dipengaruhi oleh pandangan 
hidup masyarakat. Hal itu juga berkenaan dengan apa 
yang pantas, patut atau tak selayaknya dilakukan. Ukuran 
kebajikan begitu relatif, tak mengherankan jika penghayatan 
dan pengalaman sportivitas juga bergantung pada 
pengalamannya sebagai hidup dalam kehidupan sehari-
hari.

Pengalaman fair play yang bukan semata-mata 
tanggungjawab para pemain, nilai dasar ini juga harus 
meresap dalam perilaku berbagai unsur lainnya seperti 
wasit, penonton, pelatih , guru olahraga, kalangan pers 
tenaga medis dokter dan lain-lain.

3. Budaya Sekolah dalam Internalisasi Nilai Sportivitas

a. Menumbuhkan Nilai-nilai Budaya Lokal.

Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses 
perubahan tingkah laku. Tingkah laku manusia pada 
dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor budaya lokal. 
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Dengan demikian untuk membangun perubahan dalam 
konteks pendidikan maka harus berpijak pada budaya 
lokal suatu daerah. Menumbuhkan nilai-nilai budaya 
lokal merupakan aset budaya nasional yang melahirkan 
etos budaya sudah seharusnya dimiliki oleh anak-anak 
sejak kecil.

Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa 
budaya Indonesia adalah budaya yang memiliki sifat 
majemuk. Kemajemukan ini terlihat dangan adanya 
keanekaragaman suku bangsa dengan latar belakang 
budaya yang berbeda antara etnik yang satu dengan 
lainnya. Budaya yang berbeda ini akan memberikan 
dampak terhadap nilai-nilai adat yang tumbuh dan 
berkembang serta akan mempengaruhi tatanan serta 
adat yang ada di masyarakat.

Nilai-nilai adat yang dianut oleh suatu masyarakat 
pada dasarnya diterima melalui proses pembinaan atau 
sosialisasi dari individu-individu dalam masyarakat. Oleh 
karena itu proses sosialisasi dalam pembinaan budaya 
dalam lingkungan keluarga adalah bagian awal oleh 
proses pengenalan seorang individu terhadap aturan-
aturan dari lingkungan sosial yang paling kecil. Ini berarti 
bahwa sangat penting bagi individu yang bersangkutan, 
dalam upaya pemahaman terhadap nilai-nilai adat serta 
norma-norma dalam masyarakat.

b. Makna Budaya Sekolah

Selama perjalanan sejarah bangsa, bangsa Indonesia 
telah mengalami berbagai proses asimilisa dan adaptasi 
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budaya luar.  Dalam proses tersebut bangsa kita mampu 
menyaring dan menyesuaikan unsur “lain” itu ke dalam 
kata kehidupan dengan cara sedemikian rupa sehingga 
terasa layak dan cocok serta tak terpaksakan. Hal itu 
dilaksanakan karena kita memiliki local genius sebagai 
identitas budaya yang kuat, dengan cara memposisikan 
diri dalam situasi sadar budaya. Akan tetapi, akhir-akhir 
ini kita menyaksikan histeria sosial terjadi dimana-mana, 
sebagian masyarakat saling bermusuhan, yang satu ingin 
menguasai dan menindas yang lain. Situasi ini terjadi 
ketika nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak lagi dihayati 
esensinya serta pandangan hidup bangsa hanya menjadi 
sebuah slogan.

Upaya mengembalikan pada situasi sadar budaya 
perlu dilakukan upaya terencana dan sistematis, dan 
pendidikan merupakan jalan pertama dan utama. 
Pendidikan harus diposisikan sebagai usaha komprehensif 
untuk mencegah dan menanggulangi konflek dan 
konfrontasi yang menjerumuskan. Melalui pendidikan, 
program strategis dan konkret penguatan identitas 
budaya bangsa dalam bentuk penginternalisasian 
nilai-nilai moral yang fundamental diharapkan segera 
diwujudkan. Untuk itu pendidikan hendaknya menjadi 
proses pembudayaan. Dalam bahasa Sastrapratedja 
(1999) dalam Hakam (2010:22) memaparkan bahwa 
pendidikan harus merupakan alat “rekayasa budaya dan 
pembudayaan”.

Jika upaya itu dilakukan dengan baik, kita bisa 
berharap bahwa sebagai bangsa akan lebih bisa 
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menghargai budaya sendiri, mengaplikasikan nilai-nilai 
moral luhur dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan 
itu sendiri harus lebih didasarkan pada kebutuhan peserta 
didik sesuai dengan budaya atau kultur lingkungannya. 
Pendidikan sebagai proses pembudayaan, akan bermakna 
tatkala kebudayaan diartikan sebagai kerja perencanaan 
berikut upaya mewujudkannya dalam berbagai kegiatan 
persekolahan. Maka melalui sejumlah pelajaran, 
secara bertahap peserta didik diajak memasuki proses 
penyiapan diri untuk hidup, termasuk proses pencerahan 
nilai moral. Disamping itu juga berlangsungnya proses 
beradaptasi dengan lingkungan.

Dengan demikian, sebagai bentuk pembudayaan, 
substansi-substansi kependidikan yang berwujud dalam 
bentuk mata pelajaran tidak hanya mencakup aspek 
pengetahuan, konsep, dan nilai-nilai yang disampaikan 
oleh guru melalui sistem komunikasi, tetapi juga melalui 
penebalan keyakinan, perwujudan simbol, dan aktivitas 
yang merupakan aplikasi nilai-nilai tersebut. Implikasinya 
prinsip dekatkan anak didik dengan lingkungan, dan 
jangan mengasingkannya menjadi penting. Oleh 
karena itu, pemilihan bahan pelajaran dan kegiatan 
siswa yang dapat melibatkannya dalam pemecahan 
masalah lingkungan menjadi keharusan. Yang jelas, 
orientasi utama pendidika sebagai pembudayaan, harus 
bermuara pada nilai-nilai moral bangsa karena bagian 
dari hakekat kebudayaan adalah nilai dan konsep dasar 
yang memberikan arah bagi berbagai tindakan, termasuk 
pengembangan dan penguatan identitas bangsa. 
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Menurut Hasan (2003) dalam Hakam (2010:123) 
“peserta didik sering terperangkap dalam situasi 
disinherited-masses, yakni mausia yang tersaing dari 
realitas dirinya, yang “menjadi ada” dalam pengertian 
“menjadi seperti (orang lain) dan bukannya dirinya 
sendiri”. Oleh karena itu, pembudayaan nilai-nilai 
melalui pendidikan harus selalu dimaknai dalam 
konteks pemerdekaan dalam rangka lebih mengenal 
diri dan lingkungan, dan bukannya sebagai doktrin yang 
membelenggu dirinya. 

Internalisasi serta pengalaman nilai oleh peserta didik 
di sekolah akan tumbuh subur tatkala Kepala Sekolah, 
guru serta stakeholders kependidikan menata suasana 
kultur (budaya) sekolah yang kondusif bagi pembudayaan 
nilai-nilai moral tersebut. Akan tetapi, ketika mengadopsi 
sebuah gagasan, kita sering dikejutkan oleh hasil 
yang tidak setara dengan model yang ditiru, padahal 
seluruh sistem dan subsistem gagasan sudah diterima 
dan di lakukan. Ternyata penerimaan sebuah gagasan 
membutuhkan adanya kultur (budaya) yang kondusif agar 
sistem yang diadopsi bisa tumbuh subur sesuai dengan 
harapan. Komponen sistem menjadi tidak berarti tatkala 
suasan, iklim, serta budaya pendukung tidak mendukung 
terhadap sistem yang diadopsi. Demikian halnya dengan 
sekolah, sebuah sekolah unggulan yang menjadi favorit 
masyarakat semacam lembaga permanent yang tidak 
dapat diikuti dan diadopsi sekolah lain, padahal sudah 
dicoba ada perpindahan guru dan kepala sekolah dari dan 
kesekolah yang bersangkutan. Pertanyaannya komponen 
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apakah yang membuat sistem yang diadopsi tidak dapat 
berjalan dengan baik? Selain sub-sub sistem, ternyata 
membutuhkan adanya kultur sekolah yang kondusif agar 
gagasan yang diterima dapat tumbuh dengan subur.

4. Proses Tumbuh dan Berkembangnya Kultur Sekolah

Berdasarkan pedoman pengembangan kultur sekolah 
Depdiknas (2001:31) ada tiga langkah yang harus dilakukan 
dalam pengembangan kultur sekolah :

1) Pengembangan pada tataran spririt dan nilai-nilai.

Idealnya setiap sekolah memiliki spirit dan nilai 
tertentu. Spirit dan nilai tersebut menjiwai serta mewarnai 
pembuatan struktur organisasi sekolah, deskripsi tugas, 
sistem dan prosedur kerja, kebijakan dan aturan sekolah, 
tata tertib sekolah, hubungan vertikal dan horizontal 
antara warga sekolah, acara ritual, seremonial sekolah, 
yang lambat laun akan membentuk kulitas kehidupan 
fisiologis maupun psikologis sekolah, sehingga 
membentuk perilaku warga sekolah.

2) Pengembangan pada tataran teknis

Pengembangan tataran teknis kultur sekolah pada 
dasarnya mengembangkan kultur sekolah pada tataran 
sistem, struktur organisasi sekolah, deskripsi tugas 
sekolah, prosedur kerja sekolah, kebijakan serta aturan 
sekolah, tata tertib sekolah, hubungan formal maupun 
informal kepala sekolah dengan guru dan tenaga 
kependidikan, serta hubungan guru dengan tenaga 
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kependidikan, serta hubungan guru dengan tenaga 
kependidikan lainnya, serta tampilan kultur sekolah pada 
struktur bangunan dan tampilan fisik.

3) Pengembangan tataran sosial

Pengembangan tataran sosial adalah proses 
implementasi dan institusionalisasi kultur sekolah secara 
kontinyu sehingga menjadi kebiasaan (work habits) 
di sekolah dan di luar sekolah. Dalam kaitan dengan 
institusionalisasi kultur sekolah ini, kepala sekolah, 
guru, serta tenaga kependidikan lainnya harus mampu 
berperan aktif memberikan contoh atau keteladanan 
bagi siswanya dalam berperilaku sesusi dengan spirit 
dan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah.

Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah 
berkewajiban untuk melakukan diagnosis secara periodik 
perkembangan kultur sekolahnya. Tujuannya dalam 
rangka mengevaluasi pelaksanaan nilai dan spirit yang 
menjadi komitmen bersama. Dengan evaluasi periodik  
tersebut dapat ditingkatkan dan diperkuat faktor-faktor 
pendukung yang kondusif bagi pengembangan nilai dan 
spirit tersebut, serta dicarikan upaya untuk mengganti 
dan mencari solusi dari berbagai hal yang dipandang 
menghambat pelaksanaan nilai dan spirit sekolah.
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5. Mengintegrasikan Nilai Moral dalam Kultur 
Pembelajaran

Sebagai salah satu bentuk sistem sosial, sekolah 
merupakan tempat civitas sekolah berinteraksi antara 
satu dengan yang lainnya. Lingkungan sekolah dapat 
dipastikan menampilkan beragam nilai kehidupan. Nilai-
nilai itu dapat berupa nilai yang dilembagakan dengan 
sengaja melalui sejumlah ketentuan formal seperti 
kedisiplinan dan kerapihan yang diatur dalam tata tertib 
sekolah atau nilai kecerdasan, kejujuran, tanggungjawab, 
dan kesehatan yang dikembangkan melalui kurikulum 
tertulis. Selain itu sekolah adalah merupakan tempat 
bertemunya nilai-nilai kehidupan yang lahir secara pribadi 
dan ditampilkan dalam bentuk pikiran, ucapan dan 
tindakan perorangan. Nilai-nilai seperti itu cenderung 
muncul sepontan dalam kekhasan peribadi setiap orang. 
Meski agak tersembunyi dan tidak direncanakan secara 
formal, nilai-nilai yang direfleksikan melalui tampilan 
perorangan itu berperan bagi terbentuknya iklim budaya 
sekolah yang penuh makna.
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BAB 5
PENDIDIKAN UMUM DAN 

PENDIDIKAN NILAI

1. Latar belakang munculnya pendidikan umum

Pendidikan umum (general education) merupakan 
gerakan dalam pendidikan yang semula berkembang 
dalam sistem pendidikan Amerika Serikat, kemudian 
berkembang pula di negara-negara lain, seperti Inggris, 
Australia, India dan Pakistan Chester W.Haris (1960) dalam 
Hakam (2010;143), dan bahkan di Indonesiapun telah dapat 
ditelusuri kehadirannya sejak tahun 1945.

Munculnya Pendidikan Umum merupakan reaksi 
terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, 
perkembangan kebudayaan, perkembangan industri 
dan teknologi, perkembangan pendidikan dan dampak 
sampingan dari perkembangan ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian, bila diperinci munculnya Pendidikan 
Umum disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 

a) Adanya spesialisasi yang berlebihan

b) Penekanan pendidikan pada bidang kerja tertentu 
(vocational)

c) Kritisisme dan skeptisisme yang muncul sebagai 
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warisan ilmiah yang mempertanyakan kesahihan 
setiap nilai

d) Ketidak seimbangan antara minat tertentu dengan 
pemenuhan untuk menjadi warga negara yang baik

e) Depersonalisasi dan fragmentasi kehidupan akibat 
spesialisasi kurikulum

f) Cepatnya perubahan kondisi kehidupan yang 
menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman

g) Adanya massa mengambang (marginal) dalam 
peradaban modern.

2. Pengertian Pendidikan Umum

Pendidikan Umum merupakan pendidikan 
kepribadian, pendidikan memanusiakan manusi, yakni 
pembentukan jati diri sebagai individu, mahluk sosial dan 
mahluk relegius. Manusia sebagai mahluk individu memiliki 
kemampuan untuk berkembang menjadi mahluk yang 
sempurna. Manusia dibekali potensi berupa akal, hati dan 
jasad yang sempurna. Potensi yang dimiliki manusia harus 
dikembangkan melalui pendidikan dan nilai-nilai keislaman. 
Sebagai mahluk individu menusia ingin maju, ingin sukses, 
ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sebagai insan 
individu manusia memiliki kebebasan untuk menentukan 
pilihan jalan hidupnya, kebebasan berpikir, dan mencapai 
kebutuhan hidupnya.

Untuk mengambangkan manusia kepada 
kedudukannya sebagai mahluk yang bermartabat dan 



91Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

memiliki kepribadian sebagai manusia yang utuh, maka 
Pendidikan Umum berperan sebagai bagian dari pendidikan 
pada umumnya.

Adapun Phenix (1964) dalam Sauri (2006:30) 
menjelaskan pengertian General Education, ia memendang 
pendidikan umum sebagai proses pendidikan yang membina 
makna esensial yang ada dalam diri manusia. Lebih lanjut ia 
menyarankan agar kurikulum Pendidikan Umum memuat 
sejumlah materi pendidikan terutama dalam rangka 
mengembangkan pribadi yang utuh. Kemampuan itu 
berkenaan dengan enam klasifikasi makna yaitu; symbolic, 
empirics, esthetics, synoetics, ethics, dan sinoptics.

Keenam bidang tersebut dapat diperluas 
karakteristiknya yaitu  :

a) Bidang symbolics, antara lain terdiri dari bahasa, 
matematika, bahasa isyarat, bentuk-bentuk retual, 
dan ritmik. Makna-makna tersebut berisi aturan 
transformasi dan formasi yang diterima masyarakat 
yang dikreasi sebagai istrumen untuk mengekspresikan 
dan mengkomunikasikan setiap makna.

b) Bidang empirics, antara lain ilmu pengetahuan fisik, 
dan kehidupan tentang manusia. Ilmu pengetahuan 
tersebut menyajikan deskripsi faktual, dan formulasi 
serta penjelasan teoritis yang didasarkan observasi 
dan eksperimentasi. Makna-makna yang diekspresikan 
merupakan kebenaran empiris yang dibingkai dengan 
aturan pembuktian dan verifikasi serta abstraksi 
analitik.
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c) Bidang estetics, termasuk di dalamnya berbagai bentuk 
variasi seni seperti musik, seni visual, seni tari, dan seni 
suara. Makna estetika berhubungan dengan persepsi 
dan perenungan makna dalam keunikan obyektif dan 
subyektifnya gagasan.

d) Bidang synoetics, seperti pengetahuan personal, 
I Thou relation, relation-insight  atau kesadaran 
langsung (direct awareness). Ilmu pengetahuan yang 
bisa dianalogikan untuk bersimpati terhadap perasaan 
diri sendiri, orang lain dan berbagai hal. Pengetahuan 
personal dan relational ini bersifat konkrit, langsung 
dan eksistensial.

e) Bidang ethics, termasuk makna moral yang lebih 
menekankan kewajiban dari pada fakta, bentuk-bentuk 
perceptual, atau kesadaran relasi

f) Bidang synoptics, lebih mengacu kepada makna yang 
lebih komprehensif dan integratif termasuk sejarah, 
agama dan filsafat.

Keenam bidang makna fundamental tersebut di 
atas, merupakan makna esensial yang diperlukan bagi 
pembinaan kepribadian setiap manusia yang terpadu dan 
menyeluruh, yang menurut Phenix merupakan suatu yang 
mesti diberikan melalui Pendidikan Umum.

Melihat definisi Phenix di atas, maka dalam kaitan 
komunikasi orang tua-anak terdapat upaya membinakan 
makna-makna esensial, kendatipun nilai-nilai tersebut tidak 
secara eksplisit diambil dari suatu disiplin ilmu tertentu.
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Lain halnya dengan Alberty (1965) dalam Sauri 
(2006:31) yang mendefinisikan Pendidikan Umum sebagai 
berikut :

Is that part of the program which is required of all 
students at a given level on the ground that it is essential 
to development of the common values, attitudes, 
understandings, and skills need by all for common 
democratic citizenship. Specialized education is that 
part of the program wich is designed to meet the special 
needs and interested of individual and groups.

Di sini Alberty melihat bahwa Pendidikan Umum lebih 
menekankan kepada persoalan nilai, sikap, pemahaman dan 
keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara 
demokratis yang mana kemampuan-kemampuan tersebut 
tidak terliput dalam kurikulum pendidikan spesialisasi. 
Pendidikan nilai dalam rangka pendidikan umum diupayakan 
untuk membina dan mendidik nilai.

Dari berbagai definisi di atas dapat dikemukakan, 
bahwa Pendidikan Umum merupakan program yang 
diarahkan untuk mengembangkan kepribadian siswa. 
Program yang diberikan kepada semua siswa pada 
semua jenis dan jenjang sekolah, merupakan program 
yang mengembangkan nilai-nilai, sikap, pengertian dan 
keterampilan umum yang diperlukan oleh semua warga 
negara yang demokratis. Pendidikan umum merupakan 
proses untuk melahirkan (menanamkan) makna-makna 
esensial bagi kehidupan manusia, yang meliputi makna 
simbolik, empirik, estetik, etik, senoetik, dan sinoptik.
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Dengan demikian, Pendidikan Umum merupakan 
pendidikan yang harus diberikan pada setiap orang untuk 
setiap livel pembelajaran dengan memberikan makna-
makna esensial agar berkembangnya nilai, sikap dan 
pemahaman serta keterampilan seseorang sebagai pribadi 
dan anggota masyarakat yang bertangungjawab serta 
sebagai warga negara yang demokratis, bahkan sebagai 
warga dunia yang baik.

3. Tujuan Pendidikan Umum

Dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan 
tinggi di Amerika Serikat pada abad kesembilan belas telah 
berkembang suatu kecenderungan spesialisasinya ilmu 
pengetahuan ke dalam bidang-bidang tertentu, sehingga 
terjadi pula pengkotak-kotakan pengalaman belajar siswa/
mahasiswa. Para siswa/mahasiswa hanya mempelajari 
disiplin ilmu atau spesialisasi yang diminati dan sesuai 
dengan bakatnya saja, yang kemungkinan mereka dapat 
menjadi manusia yang picik dalam memahami bidang 
keahlian atau keilmuannya.

Yang menjadi rumusan tujuan pendidikan umum 
yang lebih jelas sebagaimana yang dikemukakan “Higher 
Education Comparation” oleh Harris (1960) dalam Sauri 
(2006:33-34) lebih rinci sebagai berikut:

a. Mengembangkan perilakunya untuk kehidupan 
pribadi dan kewarganegaraannya berdasar atas 
prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan ide-ide atau 
ajaran-ajaran demokrasi
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b. Berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang 
bertanggungjawab dalam menghadapi dan masalah-
masalah sosial, ekonomi, politik dalam masyarakat, 
bangsa dan negara.

c. Mengakui dan menyadari saling ketergantungan 
dengan bangsa lain di dunia dan tanggungjawab 
pribadinya untuk memelihara perdamaian internasional

d. Memahami fenomena umum dalam lingkungan 
fisiknya, mengaplikasikan pemikiran ilmiahnya 
untuk masalah pribadi dan kewarganegaraan, dan 
menghargai mengaplikasikan penemuan ilmiah untuk 
kesejahteraan umat manusia.

e. Memahami ide-ide yang datang dari luar dan 
mengekspresikan ide-idenya sendiri secara efektif.

f. Mencari emosi dan penyesuaian sosial yang 
memuaskan

g. Mememlihara dan memperbaiki kesehatan dirinya 
sendiri dan bekerja sama secara efektif dan intelegen 
dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan 
kesehatan masyarakat.

h. Memperoleh pengetahuan dan sikap-sikap sebagai 
dasar untuk kehidupan keluarga yang bahagia.

i. Memahami dan menghayati sastra, seni, musik dan 
aktivitas-aktivitas budaya lain sebagai pengungkapan 
pribadi dan pengalaman sosial, dan berpartisipasi 
dalam beberapa untuk aktivitas yang kreatif
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j. Memilih suatu pekerjaan yang secara pribadi dan sosial 
memuaskan, yang memungkinkannya memanfaatkan 
seluruh kemampuan dan minatnya secara optimal

k. Memperoleh dan menggunakan keterampilan-
keterampilan dan kebiasaan yang melibatkan berpikir 
kritis dan konstruktif.

Dari tujuan pendidikan umum di atas, menunjukkan 
betapa luas dan menyeluruhnya kemampuan yang 
semestinya dimiliki oleh seseorang anak didik, agar dapat 
menjadi pribadi, warga masyarakat, dan warga negara yang 
baik. Sehubungan dengan itu T.R. Mc Connel (1952) dalam 
Hakam 2010:148) menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan 
Umum berfungsi mempersiapkan generasi muda agar 
peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi seluruh 
anggota masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri, 
kepemimpinan politik, hubungan individu dengan dunia 
fisik, dan sebagai filosuf mandiri, sehingga mempersiapkan 
generasi muda dalam menghadapi masalah sosial dan 
pribadi yang dihadapi dalam masyarakat demokrasi.

Dengan demikian, tujuan pendidikan umum adalah 
mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia 
yang “sesungguhnya” yang manusiawi, yaitu manusia yang 
mengenal diri sendiri dan orang lain serta lingkungannya, 
sadar akan kehidupan yang luas, serta memahami persoalan 
yang menjadi hak dan kewajibannya untuk memberdayakan 
diri sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara 
dan dunia serta akhirnya sebagai manusia ciptaan Tuhan 
Yang Maha Kuasa.
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4. Pengembangan Nilai-nilai

Bagaimanapun, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari 
nilai-nilai. Selain pengetahuan dan keterampilan, dimensi 
terpenting yang menjadi muatan pokok pendidikan adalah 
nilai. Sebab, nilai-nilai akan menjadi azas atau landasan bagi 
seluruh tindakan dan perilaku peserta didik untuk meraih 
visi, harapan dan cita-citanya dalam kehidupan masa depan. 
Hal ini sebagaimana dikemukakan Hossain dan Marinova 
(2004) dalam Al.Rasyidin (2005:335) bahwa “values are aset 
of principles that underpin human actions and behavior in 
the pursuit of a vision in life”.

Mencermati paparan di atas maka idealnya pelaksanaan 
pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mengembangkan 
daya nalar atau keterampilan peserta didik dalam melakukan 
sesuatu, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan peserta 
didik yang memiliki adab, moral, atau al-akhlak al-karimah 
yang akan dijadikan sebagai panduan dalam bertindak dan 
berperilaku untuk meraih visi atau segala sesuatu dalam 
kehidupannya. Untuk itu, tidak bisa tidak pendidikan harus 
menginternalisasikan nilai-nilai ke dalam peserta didik.

Dalam perspektif pendidikan nasional, pasal 3 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa Pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta perdaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
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manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab.

Bila dicermati, berdasarkan rincian fungsi dan tujuan 
pendidikan nasional di atas, tampak bahwa pendidikan sarat 
dengan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut bahkan merupakan 
muatan yang paling dominan dalam rumusan tujuan 
pendidikan nasional. Karenanya  adalah suatu keniscayaan 
manakala pendidikan dijadikan sebagai instrumen dan 
sekaligus wahana bagi pembudayaan dan pengembangan 
nilai-nilai.

Jika dilihat dari sudut taksonomi pembelajaran , maka 
rincian nilai-nilai afektual yang terdapat pada rumusan 
fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana di atas 
adalah sebagai berikut :
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Tabel 5.1. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional dilihat 
dari Taksonomi Pembelajaran (Kognitif,Afektif 
dan Psikomotor)

A. Fungsi Pendidikan Kognitif Afektif Psikomotor
1.  Mengembangkan kemampuan
2.  Membentuk watak dan peradaban 

bangsa yang bermartabat
3.  Mencerdaskan kehidupan bangs √

√
√

B. Tujuan Pendidikan
Berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang :
1.Beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa √
2.Berakhlak mulia √
3. Sehat √ √
4. Berilmu √
5. Cakap √
6. Kreatif √ √
7. Mandiri √ √
8. Warga negara yang demokratis 

dan bertanggungjawab
√ √

(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas)

Pada dasarnya, nilai-nilai sangat dibutuhkan sebagai 
landasan bagi menata kehidupan yang beradab, aman, 
damai, harmoni, dan sejahtera. Dalam konteks ini, nilai akan 
memberikan orientasi atau cara pandang kepada seseorang 
atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Bagaimana 
konsep seseorang tentang dirinya, kehidupannya, dan 
dunia sekitarnya, dibentuk dan dipengaruhi oleh orientasi 
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atau cara pandang yang didasarkan pada nilai-nilai. 
Karenanya, nilai-nilai perlu dididikkan kepada setiap orang 
agar ia memiliki orientasi dan cara pandang positif dalam 
kehidupan.

5. Kaitan Nilai Sportivitas dalam Pendidikan Umum

Sportivitas harus menjadi bagian dari pembinaan 
sejak dini. Ini berarti semua pihak yang terkait dengan 
pembinaan olahraga memikul tanggung jawab untuk 
mensosialisasikan nilai tersebut. Dalam kaitan itulah maka 
upaya masyarakat olahraga seluas-luasnya perlu disertai 
dengan gagasan dan upaya menyebarluaskan nilai-nilai 
sportivitas dan penerapannya. Dengan demikian, olahraga 
juga akan memberi andil untuk membelajarkan masyarakat 
disepanjang waktu untuk memperoleh manfaat yang 
optimal bagi kehidupannya di sepanjang hayat.

Apabila pengertian pendidikan umum diidentikan 
dengan pendidikan nilai seperti yang telah diuraikan 
terdahulu, maka kaitan nilai sportivitas dalam pendidikan 
umum sangat sesuai dan mendukung dengan tujuan 
pendidikan nasional yang tercantum di dalam Undang-
undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional tercantum fungsi dan tujuan pendidikan nasional 
yang juga mencerminkan konsep dan tujuan pendidikan 
umum. Secara lengkap fungsi dan tujuan pendidikan 
nasional yang termuat dalam pasal 37 UU No. 20 Tahun 
2003 tersebut adalah sebagai berikut : “Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
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watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga Negara  yang demkoratis serta 
bertanggungjawa.”

Melalui pendidikan umum dikembangkanlah 
seseorang yang bermoral yang mendukung norma, nilai, 
dan kaidah yang dijunjung tinggi dalam olahraga, sekolah 
maupun masyarakat. Sedangkan tujuan pendidikan umum 
sendiri merupakan upaya pengembangan kepribadian 
yang utuh, yakni keperibadian yang paripurna, maka 
internalisasi sportivitas akan membawa pengaruh dalam 
proses pengembangan kepribadian secara utuh. Strategi 
dan pendekatannyapun dapat dilakukan dengan berbagai 
cara sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Banyak metode atau cara pendekatan yang dapat 
digunakan dalam menanamkan nilai sportivitas seperti 
yang ditawarkan Superka yang dikutif Elmubarok (2008:61) 
yakni: metode/pendekatan inculcation approach, metode 
perkembangan moral kognitif, metode/pendekatan 
analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai dan pendekatan 
pembelajaran berbuat. Pendekatan inculcation approach 
menanamkan nilai secara indoktrinatif dengan tepat 
berpegang dan berpedoman kepada nilai-nilai luhur budaya 
bangsa dan falsafah pancasila. Pengajarannya berlandaskan 
pada nilai-nilai sosial  yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. 
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Sedangkan pendekatan perkembangan moral kognitif 
dengan cara mendiskusikan suatu kasus atau masalah moral 
yang pernah terjadi dimasyarakat. Problem-problem yang 
diangkat bersifat dilematis sehingga merangsang anak 
untuk berfikir secara kritis dalam memecahkan masalah 
tersebut.

Dalam kontek tujuan pendidikan nasional di Indonesia, 
nampaknya pendekatan penanaman nilai (inculcation 
approach) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan 
pendekatan yang lain dalam pelaksanaan pendidikan nilai 
sportivitas disekolah. Hal ini karena sesuai dengan tujuan 
yaitu menanamkan nilai kesopanan, kedisiplinan, kejujuran 
siswa dan lain-lain dalam berperilaku sehari-hari.

Dalam menanamkan nilai sportivitas baik di sekolah 
maupun di rumah tangga proses dan hasil yang diperlihatkan 
dalam bentuk perilaku atau aktivitas hidup sehari-hari 
harus sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia 
yang berfalsafah pancasila. Hal tersebut bahwa dalam 
menanamkan nilai-nilai sportivitas kedua hal tersebut yakni 
proses dan hasil sama-sama diperhatikan.
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BAB 6
HAKIKAT NILAI

Seringkali orang tua (terkadang juga guru) terlalu 
ambisius ingin mencetak keperibadian diri anak menurut 
“kehendak dan cita-cita ideal orang tua”, serta melupakan 
faktor lingkungan belajarnya (fisik non fisik), kekeliruan 
yang lain yakni para pendidik menyepelekan nilai yang 
dibawakan pola dan kehidupan nyata siswa di sekolah dan 
atau temannya. Padahal hal tersebut amat menentukan 
pembentukan diri anak, dan kekeliruan yang amat besar 
yakni melalaikan atau membiarkan pendidikan nilai moral 
karena ketidak pahaman atau target hasil angka ujian yang 
kognitif semata.

Kodrat manusia untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya, memenuhi hajat hidup serta “human desires” nya, 
mendorong manusia untuk belajar sepanjang hayat. Naluri 
ini ada untung dan ruginya. Kerugian paling fatal yakni bila 
naluri belajar/pengembangan potensi afektual dibiarkan 
secara alami saja tanpa arah dan kendali pendidikannya 
(orang tua, guru dll), maka bisa menciptakan salah arah. 
Peran pendidik adalah menciptakan conditioned learning 
(pembelajaran terkendali).

Perwujudan dari hakikat dan makna nilai dapat berupa 
norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, 
aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga 
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dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani 
kehidupannya. Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, 
memunculkan tindakan, melekat dalam pribadi seseorang, 
muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang 
kearah yang lebih kompleks.

Sauri (2010:6) mengungkapkan bahwa hakikat nilai 
dapat dijawab dengan tiga macam cara yaitu :

Pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, 
bergantung pada pengalaman manusia pemberi 
nilai itu sendiri. Kedua, nilai merupakan kenyataan-
kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak 
terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut 
merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui 
akal. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif 
yang menyusun kenyataan.

Sementara Sauri (2010:6) mengemukakan tentang 
hakikat nilai berdasarkan teori-teori sebagai berikut: menurut 
teori voluntarisme, nilai adalah suatu pemuasan terhadap 
keinginan atau kemauan. Menurut kaum hedonisme, 
hakikat nilai adalah “pleasure” atau kesenangan, sedangkan 
menurut formalisme, nilai adalah suatu yang dihubungkan 
pada akal rasional. Dan menurut pragmatisme, nilai itu baik 
apabila memenuhi kebutuhan dan nilai instrumental yaitu 
sebagai alat untuk mencapai tujuan.

1.  Pengertian Nilai

Pendidikan nilai telah menjadi bagian integral 
proses pendidikan, sejak diakuinya proses pendidikan 
informal menjadi bagian sistem sosial kita. Oleh karena itu 
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berbagai usaha telah dilakukan untuk menjelaskan peran 
yang seharusnya dimainkan “nilai” tersebut dalam sistem 
pendidikan masyarakat, namun upaya-upaya tersebut baru 
terlihat secara sungguh-sungguh pada abat ke 20, dimana 
pendidikan nilai telah dipelajari sebagai suatu “disiplin” 
tidak lebih dari setengah abad setelah itu muncul berbagai 
literatur. 

Memahami Pendidikan nilai dapat dimulai dari 
pemahaman kita tentang definisi dan tujuannya. “Definisi 
dapat memberikan petunjuk pada pemaknaan istilah 
Pendidikan Nilai, sedangkan tujuan dapat memberikan 
kejelasan tentang cita-cita dan arah yang dituju oleh 
Pendidikan Nilai” (Mulyana, 2004:118).

Istilah “nilai” banyak digunakan orang dalam 
pembicaraan sehari-hari, baik dalam pembicaraan lisan 
maupun dalam pembicaraan secara tertulis.  Definisi ini 
berasal dari bahasa Latin yaitu value sedangkan berasal dari 
bahasa Prancis kuno yaitu Valoir yang bermakna harga.

Menurut Rokeach (1973:5-10) nilai adalah suatu 
keyakinan abadi (an enduring belief) yang menjadi rujukan 
bagi cara bertingkah laku atau tujuan akhir eksistensi (mode 
of conduct or end-state of exsistence) yang merupakan 
preferensi tentang konsepsi yang lebih baik (conception of 
the preferable) atau konsepsi tentang segala sesuatu yang 
secara personal dan sosial dipandang lebih baik (that is 
personally or socially preferable).

Djahiri (1966:16-17) memaknai nilai dalam dua arti, 
yakni: (1) nilai merupakan harga yang diberikan seseorang 
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atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang didasarkan 
pada tatanan nilai (value system) dan tatanan keyakinan 
(belief system) yang ada dalam diri atau kelompok manusia 
yang bersangkutan. Harga yang dimaksud dalam definisi ini 
adalah harga afektual, yakni harga yang menyangkut dunia 
afektif manusia; (2) nilai merupakan isi pesan, semangat 
atau jiwa, kebermaknaan (fungsi peran) yang tersirat atau 
dibawakan sesuatu. Contoh, Al.Qur’an memiliki nilai atau 
harga sebagai kitab yang memuat isi pesan Allah Swt dan 
bermakna sebagai kitab kumpulan wahyu illahi sehingga 
mendapatkan kedudukan yang suci, dihormati dan lain-
lain. Berdasarkan dua pengertian tersebut Djahiri kemudian 
menyimpulkan bahwa nilai itu adalah “harga yang diberikan 
oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu 
(materil, immateril, personal, kondisional) atau harga yang 
dibawakan/tersirat atau menjadi jati diri manusia.

Menurut Muhtar (2010: 88) menyimpulkan bahwa nilai 
mempunyai empat macam arti antara lain:

(1)Bernilai artinya berguna;(2) merupakan nilai artinya 
baik, karena benar atau indah; (3) mengandung nilai, 
artinya merupakan obyek atau keinginan atau sifat 
yang menimbulkan sikap setuju serta suatu predikat;(4) 
memberi nilai artinya memtuskan bahwa sesuatu itu 
diinginkan atau menunjukkan nilai.

Dengan demikian jelas ketika kata nilai sudah 
dihubungkan dengan suatu obyek atau ditinjau dari sudut 
pandang tertentu kata harga yang terkandung didalamnya 
memiliki penafsiran bermacam-macam, hanya perlu diingat 
semua harga yang sifatnya materi merupakan kebutuhan 
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untuk hidup dan semua harga yang sifatnya immaterial, 
dalam hal ini akhlak menjadi esensi dalam kehidupan. 
Oleh karena itu manusia dituntut menatapkan harga-harga 
tersebut secara seimbang serta memaknainya sehingga 
berkali-kali pada tekanan nilai yang melahirkan kesejahteraan 
dan kebahagian bagi hidup dan kehidupannya. 

Berkenaan dengan itu banyak para pakar pendidikan 
mengemukakan tentang pengertian nilai yang dihubungkan 
dengan keyakinan dan kehidupan seseorang (manusia) 
dengan standar-standar tertentu, seperti yang dikemukakan 
Djahiri  (1996:16-17) bahwa nilai adalah “sesuatu yang 
berharga, baik menurut standar logika yaitu (benar-salah), 
estetika (bagus-buruk) standar etika yaitu (adil, layak- tidak 
layak), standar agama (dosa dan haram-halal) dan standar 
hukum (sah-absah), serta menjadi acuan dan sistem 
keyakinan diri maupun kehidupan.”

Menurut Djahiri (1992:16) bahwa pendidikan nilai 
sayogyanya dapat di bedakan sebagaimana berikut: Nilai 
(value) berada dalam diri manusia (suara atau lubuk hati 
manusia) dengan acuan landasan dan tuntunan nilai-moral 
tertentu yang ada dalam sistem nilai dan sistem keyakinan 
orang yang bersangkutaan.

Nilai adalah harga yang diberikan oleh seseorang/
kelompok orang terhadap sesuatu (materiil-imateriil, 
personal kondisional) atau harga yang dibawakan/tersirat 
atau menjadi jati diri dari sesuatu. Berbeda dengan nilai yang 
bersifat personal dalam diri manusia maka moral berada dan 
berasal dari luar diri yang bersangkutan, yakni dari tuntutan 
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keharusan/keyakinan orang lain atau kelompok masyarakat 
dimana yang bersangkutan berada atau menjadi warga. Kata 
moral berasal dari morus yang bermakna norma aturan-
aturan atau keharusan, dan menjadi moralita atau moralitas 
yang bersifat keadaan atau kualifikasi/krakteristik/sifat.

Nilai secara garis besar dibagi dalam dua kelompok 
yaitu nilai nurani (values of being) dan nilai-nilai pemberi 
(values of giving) Elmubarok (2008:7). Nilai-nilai nurani adalah 
nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang 
menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. 
Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, 
keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, 
tahu batas, kemurnian dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi 
adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang 
kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang 
termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, 
dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak 
egois, baik hati, ramah, adil dan murah hati.

Bartens K, (2007:141) mengemukakan bahwa nilai itu 
memiliki tiga ciri yaitu 1) nilai berkaitan dengan subyek. 
Kalau tidak ada subjek yang menilai, maka nilai juga akan 
tidak ada. Beliau memberikan ilustrasi entah manusia 
hadir atau tidak. Gunung tetap meletus. Tapi untuk dapat 
dinilai sebagai “indah” atau “merugikan”, gunung berapi itu 
memerlukan subjek untuk menilai; 2) nilai tampil dalam suatu 
konteks praktis, di mana subyek ingin membuat sesuatu; 
3) nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang “ditambah” oleh 
subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek.
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Dilain pendapat seperti yang dikemukakan oleh Sauri 
(2010:3) mengatakan bahwa nilai itu adalah harga yang 
diberikan oleh seseorang/sekelompok orang terhadap 
sesuatu (materiel-immateriel, personal, kondisional) 
atau harga yang dibawakan/tersirat atau menjadi jati 
diri dari sesuatu.  Lain lagi tentang pengertian nilai yang 
dikemukakan oleh Mulyana (2004:11) nilai adalah rujukan 
dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Definisi tersebut 
secara eksplisit menyatakan proses pertimbangan nilai, 
tidak hanya sekadar alamat yang dituju oleh sebuah kata’ya’. 
Kemudian Sauri (2010:3) nilai sebagai berikut: a) nilai dalam 
bahasa Inggris adalah value, sedangkan dalam bahasa Latin 
adalah valere (berguna, mampu, berdaya, berlaku, kuat), 
b) nilai ditinjau dari segi harkat adalah kualitas suatu hal 
yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, 
atau dapat menjadi objek kepentingan. c) nilai ditinjau dari 
segi keistimewaan adalah apa yang dihargai, dinilai tinggi, 
atau dihargai sebagai sesuatu kebaikan. Lawan dari suatu 
nilai positif adalah “tidak bernilai” atau “nilai negative”. Baik 
akan menjadi suatu nilai dan lawannya ( jelek, buruk) akan 
menjadi suatu “nilai negatif” atau “tidak bernilai”. dan d) 
nilai ditinjau dari sudut Ilmu Ekonomi yang bergelut dengan 
kegunaan dan nilai tukar benda-benda material, pertama 
kali menggunakan secara umum kata ‘nilai’. Berdasarkan 
beberapa pengertian nilai diatas, dapat ditarik benang 
merahnya bahwa nilai merupakan rujukan dan keyakinan 
dalam menentukan pilihan yang bersif abstraks.

Mulyana (2004:9) Nilai adalah patokan normatif yang 
mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di 



110 Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

antara cara-cara tindakan alternatif. Definisi ini memiliki 
tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang 
mempengaruhi perilaku manusia, dan lebih mencerminkan 
pandangan sosiolog pada umumnya. Pandangan ini bahwa 
norma sebagai salah satu bagian terpenting dari kehidupan 
sosial, sebab dengan penegakan norma seseorang justru 
dapat merasa tenang dan terbebas dari segala tuduhan 
masyarakat yang akan merugikan dirinya. Oleh sebab itu, 
salah satu bagian terpenting dalam proses pertimbangan 
nilai (value judgement) adalah pelibatan nilai-nilai normatif 
yang berlaku di masyarakat. 

Selain itu  adalagi pengertian nilai menurut Knikker 
(1977:3) adalah sebagai berikut: 

“Value is cluster of attitude which generate lither 
an action or decision to deliberately avoid an action” 
yang maksudnya nilai adalah sekelompok sikap yang 
menggerakkan perbuatan atau keputusan yang dengan 
sengaja menolak perbuatan. 

Lain lagi pendapat Laisyo (1999:1) tentang pengertian 
nilai dia mendefinisikan nilai sebagai berikut : “Nilai adalah  
merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti terdapatnya 
hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi 
untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas 
merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki.”

Menurut Hakam (2000:45) mendefinisikan nilai adalah 
kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisir yang berfungsi 
sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta 
perilaku yang akan dipilih untuk dicapai.
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“Nilai juga merupakan hal yang terkandung dalam 
hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip 
akhlak, yang merupakan standar dari keindahan dan 
efesiensi atau keutuhan kata hati.”( Sumantri,1993:3).

Nilai-nilai memperlihatkan kecenderungan untuk 
melakukan sesuatu dengan keterbatasan dan energi. 
Dengan demikian nilai hakekatnya hanya dapat dilihat 
dari perbuatannya. Standar yang paling penting dimana 
seseorang dapat menentukan jenis tindakan yang patut dan 
tidak patut, berguna dan tidak berguna, sehingga seseorang 
dapat mempertimbangkan perilaku adalah standar nilai 
moral (moral value). Nilai moral merupakan pembimbing 
yang menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak 
baik untuk diikuti serta dijadikan pedoman yang menjadi 
standar dalam menentukan sesuatu. Nilai moral diharapkan 
dapat menempatkan manusia yang manusiawi.

2.		Klasifikasi	Pengertian	Nilai

Jika diklasifikasikan definisi-definisi nilai di atas pada 
wujudnya, tujuan atau fungsinya, posisinya serta tingkat 
kepentingannya maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel	6.1.	Klasifikasi	Pengertian	Nilai

NO Wujudnya Tujuan/Fungsi Posisi Tingkat 
Kepentingan

1 Potensi Menyempurnakan 
manusia

Dalam diri Sangat 
penting
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2 Kualitas -.Memuaskan 
hasrat manusia

-.Menyebabkan 
manusia tertarik

Pada obyek Agak penting

3 Kata benda 
abstrak

Untuk menilai Aspek 
psikologi

Penting

4 Tingkah laku Landasan atau 
motivasi

Sesuatu 
yang 
abstrak

Sangat 
penting

5 Keyakinan Membimbing 
penyeleksian 
tujuan atau 
perilaku

Dalam hati/
jiwa

Sangat 
penting

6 Gagasan-
konsep

Memandang 
sesuatu yang 
penting dalam 
hidup

Ide manusia Agak penting

7 Serangkaian 
sikap

-.Menggerakkan 
perilaku atau 
perbuatan

-.Menolak 
perbuatan

Sikap 
manusia

Sangat 
penting

8 Serangkaian 
sikap

-.Menggerakkan 
atau    
menyebabkan 
pertimbangan

-.Jadi standar 
atau sikap

Siakp 
manusia

Sangat 
penting

9 Sesuatu Berguna bagi 
jasmani dan 
rohani

Sesuatu 
(abstrak)

Sangat 
penting

10 Obyek Menarik minat 
masyarakat

Obyek Agak penting

11 Kualitas Menarik minat Obyek Agak penting
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12 Keyakinan Standar atau 
acuan

Diri dan 
kehidupan

Sangat 
penting

(Hakam,2010 : 26)

Apabila diklasifikasikan definisi-definisi nilai di atas 
pada wujudnya, tujuan atau fungsinya, posisi serta tingkat 
kepentingannya maka ada yang memandang nilai sebagai 
gejala psikologis, ada yang memandangnya sebagai  obyek 
ideal, ada juga yang mengklasifikasikannya mirip dengan 
status benda. Namun demikian, nilai itu berhubungan 
dengan manusia, penting bagi manusia, mendorong 
bersikap dan bertingkah laku, dijadikan sandaran untuk 
memilih, serta menarik untuk dinilai.

Pengertian nilai yang telah dikemukakan oleh para 
pakar pada dasarnya upaya memberikan pengertian 
secara holistik terhadap nilai, akan tetapi setiap orang 
tertarik pada bagian-bagian yang “relatif belum tersentuh” 
oleh pemikir lain, sehingga menganggap ada ruang yang 
kosong untuk dimasukinya, atau ada bagian yang belum 
terjelaskan oleh definisi orang lain. Sikap berpikir seperti 
ini dalam filsafat bukanlah hal yang aneh, karena yang 
diupayakan oleh filsafat adalah mencari hakikat, mencari 
sesuatu yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, akan 
berupaya terus menjawab apa yang belum terjawab. Tetapi 
ada bahayanya, yaitu tatkala keinginan untuk mengisi 
relung kosong dengan pengertian kita, pada saat itu tanpa 
disadari sering terjerumus pada upaya-upaya merekdusi 
pengertian utamanya, misalnya terhadap nilai yang kita 
bahas ini. Oleh karena itu, dalam pengertian-pengertian 
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yang dikemukakan di atas, terjadi pereduksian makna nilai 
pada kondisi psikologis, pada obyek ideal dan pada status 
benda.

Upaya merekdusi nilai dengan kondisi psikologis 
terjadi apabila nilai dihubungkan dengan hal-hal sebagai 
berikut :

1) Sesuatu yang menyenangkan atau kenikmatan

2) Identik dengan yang diinginkan

3) Merupakan sasaran perhatian.

Karena kesenangan, kenikmatan, keinginan dan 
perhatian merupakan kondisi kejiwaan, maka pereduksian 
nilai dengan kondisi psikologis ini hanya menempatkan 
nilai sebagai pengalaman pribadi semata.

Selain mereduksi nilai dengan kondisi psikologis. Ada 
juga yang mereduksi nilai dengan “esensi atau ide platonik 
atau objek ideal” (Frondizi, 2001:4). Bila nilai direduksi 
sebagai objek ideal biasanya karena adanya kekeliruan 
antara nilai sebagai sesuatu yang bukan realitas dengan 
identitas yang menandai esensi. Perbedaan nilai dengan 
obyek ideal akan jelas bila melihat pendapat  Frondizi 
(2001:48) sebagai berikut :

a. Objek ideal itu bersifat ideal, sedangkan nilai itu tidak 
riel

b. Keindahan ditangkap melalui emosi, ide tentang 
keindahan ditangkap melalui intelektual.

c. Menurut Lotze nilai itu tidak ada, objek ideal itu ada.
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Objek ideal tidak lain merupakan dunia ide seperti 
konsep, esensi, identitas matematik, hubungan, yang 
semuanya dunia intelektual bukan dunia emosi. Oleh 
karena itu, apabila orang mendiskusikan tentang estetika 
atau mendiskusikan kriteria lukisan yang indah, tentu lebih 
banyak melibatkan dunia intelektual dan otomatis akan 
kurang melibatkan emosi yang sangat dibutuhkan dalam 
penilaian. Kalau kita ukur definisi-definisi di atas dengan 
indikator-indikator objek ideal tadi, definisi dari Fraenkel lah 
yang paling mendekati objek ideal tersebut.

Dengan demikian, nilai adalah kapasitas manusia yang 
dapat diwujudkan dalam bentuk gagasan atau konsep, 
kondisi psikologis, atau tindakan yang berharga (nilai 
subyektif), serta berharganya sebuah gagasan atau konsep, 
berharganya kondisi psikologis, serta berharganya tindakan 
(nilai objek) berdasarkan standar agama, filsafat (eteka dan 
estetika), serta norma-norma masyarakat (rujukan nilai) 
yang diyakini oleh individu sehingga menjadi dasar untuk 
menimbang, bersikap dan berperilaku bagi individu dalam 
kehidupan pribadi maupun masyarakat (value system).

Nilai adalah konsep yang dipandang penting oleh 
seseorang dalam hidup. Ketika seseorang menilai sesuatu, 
dia menganggap sesuatu itu bermanfaat, bermakna, perlu 
dimiliki, dan dikerjakan. Sebagai konsep, nilai tidak hadir 
di dunia pengalaman, tetapi berada dalam dunia pikir 
manusia. Nilai merupakan standar perilaku, keindahan, 
efisiensi, atau kebermaknaan yang didukung dan dinikmati 
atau dipertahankan seseorang. Setiap orang memiliki nilai, 
meskipun mereka tidak selalu menyadari apa yang menjadi 



116 Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

nilai dirinya.

Banyak yang dapat kita peroleh tentang nilai seseorang, 
atas`dasar itulah kita mempelajari apa yang mereka lakukan 
setiap hari, seperti berbagai keputusan yang mereka perbuat, 
pimpinan yang akan mereka patuhi, berbagai kebijakan yang 
mereka dukung, dan sesuatu yang mereka inginkan untuk 
mengisi waktu, menggunakan uang serta menggunakan 
energinya. Tentu saja sangat penting bagi kita untuk 
mempelajari dan memahami berbagai hal tentang manusia, 
seperti tentang masyarakatnya, kebudayaannya, seni dan 
musiknya, mitosnya, sejarahnya, gagasannya, tujuannya, 
bahkan angan-angannya. Oleh karena itu Fraenkel (1976) 
dalam Hakam (2010:32) mengungkapkan bahwa :

“Nilai adalah gagasan tentang sesuatu yang 
berharga, nilai adalah konsep,, abstraksi. Nampaknya, 
nilai bisa didefinisikan, bisa dibandingkan, bisa 
dipertentangkan, bisa dianalisis, bisa digeneralisir, dan  
bisa siperdebatkan. Sebagai sebuah standar, nilai dapat 
digunakan secara ekspilisit untuk mempertimbangkan 
harga sesuatu, tetapi nilai juga memiliki deminsi 
lain,yaitu sebagai emosi. Sebuah nilai merupakan 
komitmen emosional yang kuat, sebuah keinginan 
kuat tentang sesuatu. Seseorang sangat peduli 
terhadap sesuatu yang yang mereka nilai. Berdasarkan 
fakta ini nilai merupakan gagasan dan juga perasaan 
yang merupakan komponen kognitif dan afektif.

Jika makna nilai diterima sebagai komponen emosi 
dan komponen pemikiran tentang sesuatu yang berharga, 
berarti guru-guru pendidikan nilai perlu merancang 
pertumbuhan emosional serta perkembangan kecakapan 
intelektual siswa. Dengan demikian perkembangan 
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intelektual dan emosional saling mempengaruhi dalam 
pembinaan nilai siswa, sehingga banyak perkembangan nilai 
individu yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa pembinaan 
yang lain (kognitif dan afektif, emosi dan nalar).

Jika nilai merupakan komponen emosi dan komponen 
pemikiran maka nilai tidak dapat dilihat secara langsung. Oleh 
karena itu, untuk melihat nilai seseorang harus disimpulkan 
dari indikator-indikator nilai yang ditampilkannya. Indikator 
itu adalah perkataan dan perbuatan seseorang.

Nilai erat hubungannya dengan manusia, baik dalam 
bidang etika yang mengatur kehidupan sehari-hari manusia, 
maupun bidang estetika yang berhubungan dengan 
persoalan keindahan, bahkan nilai masuk ketika manusia 
memahami agama dan keyakinan beragama. Oleh karena 
itu, nilai berhubungan dengan sikap seseorang sebagai 
warga masyarakat, warga suatu bangsa, sebagai pemeluk 
suatu agama, dan sebagai warga dunia.

3.  Nilai dan Pendidikan Nilai

Upaya menjelaskan nilai dengan kondisi psikologis, 
dengan objek ideal dan dengan status benda bukan berarti 
ingin mengurangi hakikat nilai, akan tetapi mencoba 
mengisi relung-relung kosong yang belum tersentuh, 
sehingga dapat menjelaskan sisi nilai yang lain. Yang 
menjadi persoalan, ketika relung-relung kosong itu diisi 
sering memperkecil makna nilai yang dijelaskan, sehingga 
seolah-olah nilai itu hanya kondisi psikologis, objek ideal 
dan status benda saja, sebenarnya nilai itu dapat dan harus 
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menyentuh seluruhnya, akan tetapi sudut pandang yang 
berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. 
Oleh karena itulah pendefinisian nilai sangat bervariasi. 
Namun ada yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, 
nilai itu penting bagi manusia, apakah nilai itu dipandang 
dapat mendorong manusia karena dianggap berada dalam 
diri manusia atau nilai itu menarik manusia karena ada di 
luar manusia yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai lebih 
dipandang sebagai kegiatan menilai.

Dalam hubungan ini, pendidikan nilai sebaiknya tidak 
hanya mempersoalkan dari mana nilai tersebut, tetapi lebih 
memperhatikan pentingnya nilai itu bagi mausia. Nilai bagi 
pendidikan nilai harus jelas, harus semakin diyakini oleh 
individu dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Akan 
tetapi keyakinan individu pada nilai, harus menyentuh 
sampai hirarki nilai tertinggi, seperti yang diungkapkan oleh 
Max Sheller dalam Frondizi (2001) dalam Hakam (2010:9) 
sebagai berikut:

a. Nilai tertinggi menghasilkan kepuasan yang mendalam

b. Kepuasan jangan dikacaukan dengan kenikmatan 
(meskipun kenikmatan merupakan hasil kepuasan)

c. Semakin kurang kerelatifan nilai, semakin tinggi 
keberadaannya, nilai tertinggi dari semua nilai adalah 
nilai mutlak.

Untuk kepentingan itu diperlukan untuk menghadirkan 
variasi metode pendidikan nilai dari mulai metode yang 
sangat indoktrinatif, karena dipandang adanya nilai 
absolut yang diyakini kebenarannya, oleh karena itu harus 
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diwariskan dan dipertahankan oleh generasi penerus 
yang membutuhkan penjelasan nilai secara akurat, 
sampai munculnya metode yang sangat terbuka, karena 
memandang nilai sebagai suatu yang relatif tergantung 
pada individu yang mempersepsi nilai serta tergantung 
pada konteks dimana nilai tersebut berada.

Dengan pola model pendidikan nilai berhubung 
dengan pertanyaan; apakah pendidikan nilai itu merupakan 
pendidikan tentang nilai, atau pendidikan perilaku nilai-
moral. Kalau pendidikan tentang nilai, maka seseorang 
lebih diajari tentang kaidah-kaidah nilai, sedangkan perilaku 
nilai bukan hanya mengajarkan pengetahuan nilai tetapi 
bagaimana agar individu berperilaku dan membiasakan 
berbuat sesuai dengan nilai yang diajarkan.

Berbagai pertanyaan di atas memunculkan variasi 
model pembelajaran pendidikan nilai atau moral. Hersh et. 
al (1980) dalam Hakam (2007:9) menyebutkan ada enam 
pendekatan; yaitu pendekatan pengembangan rasional, 
pendekatan pertimbangan, pendekatan klarifikasi nilai, 
pendekatan perkembangan kognitif dan pendekatan 
perilaku sosial. Sedangkan Ellias (1989) dalam Hakam (2007:9) 
menyebutkan ada tiga pendekatan yaitu : pendekatan 
kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan perilaku. 
Akan tetapi bila diklasifikasi maka dapat disimpulkan 
bahwa pendidikan nilai moral itu ada yang bersifat 
pewarisan, artinya menyampaikan nilai-nilai yang diyakini 
kebenarannya oleh kelompok agar individu menyesuaikan 
diri dengan nilai kelompok tersebut. Adapula yang 
menggunakan pendekatan pembinaan yang memandang 
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bahwa individu memiliki potensi (nilai) yang perlu dibina 
sehingga perkembangannya mencapai kematangan. 
Adapula yang menggunakan pendekatan pengembangan 
nilai yang memandang setiap zaman dan setiap kondisi 
memiliki nilai yang berbeda, mereka meyakini adanya nilai 
absolut akan tetapi aplikasi nilai sangat tergantung pada 
individu dan konteksnya. Oleh karena itu pendidikan nilai 
lebih dikembangkan pada upaya mencari dan menentukan 
nilai yang tepat bagi dirinya, dan berupaya toleransi atas 
keyakinan nilai orang lain.

4.  Jenis Kualitas dan Kategori Nilai

a). Nilai-Moral Pandangan Obyektif dan Subyektif.

Nilai erat hubungannya dengan manusia, baik dalam 
bidang etika yang mengatur kehidupan dalam kehidupan 
sehari-hari, maupun bidang estetika yang berhubungan 
dengan persoalan keindahan, bahkan nilai masuk ketika 
manusia memahami agama dan keyakinan beragama. 
Oleh karena itu nilai berhubungan dengan sikap seseorang 
sebagai warga masyarakat, warga suatu bangsa, sebagai 
pemeluk suatu agama dan sebagai warga dunia.

Manusia sebagai mahluk yang bernilai akan memaknai 
nilai dalam dua konteks, pertama akan memandang nilai 
sebagai sesuatu yang obyektif, apabila dia memandang 
nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya, bahkan 
memandang nilai telah ada sebelum adanya manusia 
sebagai penilai. Baik dan buruk, benar dan salah buka hadir 
karena hasil persepsi dan penafsiran manusia, tetapi ada 
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sebagai sesuatu yang ada dan menuntun manusia dalam 
kehidupannya. Persoalannya bukan bagaimana seseorang 
harus menemukan nilai yang telah ada tersebut tetapi lebih 
kepada bagaimana menerima dan mengaplikasikan nilai 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai bagi pandangan 
obyektif tidak tergantung pada obyek, melainkan obyeklah 
sebagai penyangga perlu hadir dan menampakan nilai 
tersebut. Namun meski tanpa hadirnya obyek, nilai memang 
telah ada dengan sendirinya. Pandangan kedua memandang 
nilai itu subyektif, artinya nilai sangat tergantung pada 
subyek yang menilainya. Jadi nilai memang tidak akan hadir 
tanpa hadirnya penilai. Oleh karena itu nilai melekat dengan 
subyek penilai. Nilai dalam pengertian ini bukan di luar 
sipenilai tetapi inheren dengan subyek yang menilai. Nilai 
dalam obyek bukan penting atau tidak penting pada obyek 
sejatinya, melainkan tergantung sipenilai memberikan 
persepsi terhadap obyek tersebut. Dengan demikian lukisan 
itu indah, bukan karena lukisannya memang indah, akan 
tetapi karena sipenilai menyukai dan memandang indah 
lukisan tersebut.

Frondizi (2001) dalam Hakam (2010:15) bahwa nilai itu 
obyektif atau subyektif dibagi dalam dua kategori :

1) Apakah obyek itu memiliki nilai karena kita 
mendambakannya, atau kita mendambakannya karena 
obyek itu memiliki nilai?

2) Apakah hasrat, kenikmatan, perhatian yang 
memberikan nilai pada obyek, atau kita mengalami 
preferensi karena kenyataan bahwa obyek tersebut 
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memiliki nilai mendahului dan asing bagi rekasi 
psikologis badan organis kita?

Apakah nilai itu obyektif atau subyektif, Lasyo (1999) 
dalam Hakam, 2010:15) berpendapat bahwa hal tersebut 
bisa ditelusuri dengan dua pertanyaan mendasar; apakah 
nilai menarik perhatian subyek atau subyek memberikan 
nilai pada suatu obyek?. Dua pertanyaan ini dapat lebih 
dipertegas dengan pertanyaan:

1) Apakah kecenderungan, selera, kehendak akan 
menentukan nilai suatu obyek?

2) Apakah suatu obyek tadi diperhatikan, diinginkan 
karena memang memiliki nilai?

Dengan demikian, apakah manusia sipemilik nilai 
(subyektif) atau sipengguna nilai (obyektif). Tentu saja dua 
pemikiran ini bukan hanya permainan semantik filosofis 
tanpa maksud, tapi berdampak pada berbagai situasi 
dimana manusia hidup dan mempersepsi kehidupannya. 
Persoalan obyektif dan subyektif nilai ini akan sangat erat 
kaitannya dalam pendidikan tatkala dihubungkan dengan 
isi nilai apa yang harus diajarkan. Apakah ada nilai-nilai 
obyektif yang harus diajarkan pada individu, suka tidak 
suka, individu harus menerimanya karena itulah nilai yang 
diturunkan dari dunia transenden (diwahyukan) sebagai ide 
yang mutlak, atau apakah nilai itu harus dicari dari suatu 
proses karena sebenarnya individu sendiri sebagai mahluk 
yang bernilai, dan yang paling penting bagaimana individu 
tersebut menyadari dengan jelas nilai dirinya.



123Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

b). Nilai Etik dan Estetika.

Apa yang dimaksud etika dan moral dalam kaitannya 
dengan kata baik, buruk, benar dan salah. Istilah ini sering 
silih berganti dan banyak orang mengartikan etika sama 
dengan tata krama, dan istilah moral dikenakan hanya 
pada perbuatan jahat atau buruk yang tak direstui oleh 
masyarakat.

Pemahaman terhadap istilah tersebut akan 
memudahkan kita untuk menerapkannya dalam olahraga 
atau bidang lainnya. Istilah moral dikaitkan dengan motif, 
maksud dan tujuan tersebut. Moral berkaitan dengan niat, 
sedangkan etika adalah studi tentang moral. Karena itu 
dalam tulisan filsafat olahraga ini dapat mengatakan bahwa 
pengguna doping merukan perbuatan tidak bermoral, 
sama halnya dengan bermain “nyabun” dalam sepak bola. 
Etika mempelajari hal-hal dibalik isu moral, sementara 
moral mempersoalkan tindakan, motif dan maksud 
perbuatan, keduanya saling terkait satu sama lain dan saling 
memperkaya.

Sedangkan estetika terdiri dari sejumlah seni seperti 
seni musik, seni visual, seni gerak dan sastra. Makna estetik 
terkait dengan keindahan tentang suatu obyek yang 
dipersepsi, misalnya dalam nonton sepakbola seseorang 
akan mengatakan indah dan cantik dalam permainan 
tersebut, sebaliknya dia mengatakan permainan itu tidak 
indah. Pada tingkat yang lebih rendah, sifat makna estetika 
berlaku subyekyif, artinya setiap individu dapat memiliki 
cita rasa keindahan masing-masing, namun pada wilayah 
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estetika tingkat tinggi, makna ini berlaku dapat sampai 
pada keindahan yang hakiki yang pada semua orang dapat 
mengakuinya (Mulyana, 2004:37).

c). Nilai Moral dan Nilai Nonmoral

Nilai berkenaan dengan perbuatan manusia dalam 
hubungnannya dengan manusia dan mahluk hidup 
lainnya yang dilandasi oleh motif, dan maksud tertentu 
yang mempengaruhi orang lain, apakah baik atau buruk, 
ditentukan oleh nilai moral yang berlaku.

Sebagai contoh nilai non moral adalah uang, 
kemasyhuran, kekuasaan, kedudukan, dan kemenangan 
dalam pertandingan. Semuanya itu dikatakan non-moral 
karena bukan melekat pada manusia yang memeiliki motif 
dan niat, atau sifat-sifat karakter yang mempengaruhi orang 
lain. Nilai itu bersifat kebendaan. Kita dapat mengamatinya 
secara langsung, seperti misalnya penghargaan yang 
berlebihan terhadap harta dan kekayaan, yang dijadikan 
rujukan dalam memberikan penghargaan kepada orang 
lain. 

Karena itu dapat dipahami perbedaan antara nilai 
moral dan nilai non-moral itu. Nilai moral adalah kepatutan 
relatif yang dikenakan bagi berbagai perilaku bajik. Nilai 
moral itu bersifat subyektif, internal dan tidak terukur dalam 
pengertian objektif,  nilai moral itu adalah sifat atau disposisi 
yang kita hargai dan tidak (Lutan, 2001:92).

Frankena (1973) dalam Lutan (2001:93) membagi nilai 
non-moral ke dalam beberapa kategori yaitu:
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a. Nilai utilitas : Sesuatu dinilai baik karena kemanfaatannya 
bagi maksud tertentu; raket bulutangkis bernilai karena 
dengan alat itu kita dapat bermain bulutangkis.

b. Nilai ekstrinsik: Sesuatu nilai baik karena merupakan 
alat untuk menjadi baik, misalnya kita dapat menilai 
tinggi suatu nilai ekstrinsik karena bermanfaat bagi kita. 
Kemenangan merupakan nilai ekstrinsik, sebab meraih 
sukses dalam hidup adalah sangat penting. Melalui 
kemenangan misalnya kita dapat meraih penghargaan 
seperti uang, atau harga diri, kemasyhuran dan lain-
lain.

c. Niali  inheren: Sesuatu dinilai baik karena pengalaman 
yang diperoleh tatkala diresapi, atau direnungi, di 
dalamnya terkandung nilai yang berharga. Memikirkan 
tercapainya kemenangan atau indahnya gerakan 
tuhub atlet dapat menjadi sesuatu yang baik.

d. Nilai intrinsik: Sesuatu nilai baik karena di dalamnya 
terkandung sesuatu yang baik. Berani, dedikasi 
dan pengorbanan pribadi merupakan nilai intrinsik. 
Dikatakan baik, karena di dalamnya terkandung hal 
yang baik.

e. Nilai kontribusi; Sesuatu dinilai baik karena 
kontribusinya yang baik bagi hidup atau bagian dari 
hidup. Uang dinilai berharga karena kontribusinya 
bagi hidup.

f. Nilai final; Segala sesuatu atau kombinasi sesuatu 
yang dinilai baik secara keseluruhan. Nilai moral dapat 
termasuk ke dalam kategori di atas. Sesuatu dapat 
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dikatakan baik berdasarkan beberapa pemahaman 
baik intrinsik maupun ekstrinsik.

d). Kualiatas dan Hirarki Nilai 

1) Kualitas primer dan Kualitas sekunder

Setiap benda atau zat serta apapun yang ada di 
alam raya ini, termasuk manusia memiliki kualitas. 
Kualitas adalah sebuah sifat, kualitas menentukan tinggi 
rendahnya derajat sesuatu, kualitas pun menentukan 
berharga tidaknya suatu objek. Kualitas melekat dan 
hadir serta terlihat karena adanya objek yang ditempati 
sifat atau kualitas tersebut, kualitas memang ada, tetapi 
adanya membutuhkan penopang yaitu objek yang 
ditempati kulaitas tersebut. Kualitas tidak akan nampak 
tanpa hadirnya suatu objek, namun meski tanpa hadirnya 
objek diyakini bahwa kualitas itu ada. Menurut Frondizi 
(2001) dalam Hakam (2007:17) kualitas dibagi dua; yaitu:

Pertama, kualitas primer, yaitu kualitas dasar yang 
tanpa itu objek tidak dapat menjadi ada, seperti panjang 
dan beratnya batu sudah ada sebelum batu itu dipahat 
(menjadi patung misalnya). Kualitas primer ini merupakan 
bagian dari eksistensi objek, objek tidak ada tanpa 
adanya kualitas primer ini.

Kedua, kualitas sekunder, yaitu kualitas yang dapat 
ditangkap oleh panca indera seperti warna, rasa, bau dan 
sebagainya. Kualitas ini sangat terpengaruh oleh tingkat 
subjektivitasnya. Seperti halnya kualitas primer, kualitas 
sekunder pun merupakan bagian dari eksistensi atau 
realitas objek.
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Perbedaan mendasar antara kualitas primer dan 
kualitas sekunder bukan pada bersatu tidaknya kualitas 
tersebut pada objek, melainkan pada keniscayaannya. 
Kualitas primer harus ada dan memang tidak mungkin 
ada suatu objek tanpa kualitas primernya. Jadi hadirnya 
kualitas primer merupakan kepastian/keniscayaan. 
Sedangkan kualitas sekunder merupakan bagian 
eksistensi objek tetapi kehadirannya sangat tergantung 
subjek penilai; apakah gunung tersebut berwarna hijau 
atau biru, air laut itu putih atau biru bukan persoalan 
eksistensi gunung dan lautnya akan tetapi sejauh mana 
kemampuan subjek memandang kualitas sekunder 
tersebut. Namun demikian gunung dikatakan hijau atau 
biru oleh subjek tidak merubah gunung menjadi hal lain.

Persoalan yang paling mendasar, apakah nilai sebagai 
sifat sama dengan kualitas primer atau dengan kualitas 
sekunder? Frondizi (2001) dalam Hakam (2007:18) 
menyatakan lebih lanjut, nilai bukan kualitas primer dan 
bukan kualitas sekunder, sebab; “nilai tidak menambah 
atau memberi eksistensi objek, nilai bukan keniscayaan 
bagi esensi objek. Nilai bukan benda atau unsur benda, 
melainkan sifat yang dimiliki objek tertentu yang 
dikatakan “baik”.

Oleh karena itu, sebelum ada penopangnya atau 
sebelum ada pengembannya, atau lebih tepatnya lagi 
sebelum ada objek yang ditempati, nilai hanyalah 
merupakan “kemungkinan”, nilai tidak memiliki eksistensi 
yang riel, karena nilai merupakan sifat dan kualitas. Oleh 
karena itu pula nilai bersifat parasitis. Dengan demikian 
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pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah, apakah 
nilai sebagai kualitas seperti atau mendekati kualitas 
primer atau seperti atau mendekati kualitas sekunder?. 
Yang jelas nilai  bukan kualitas primer mapun bukan 
kualitas sekunder, kualitas nilai adalah nilai. Akan tetapi 
suatu nilai tidak lepas dari penilaian, nilai itu primer atau 
objektif bila hadir serta ada mendahului sipenilai, serta 
nilai itu sekunder atau subjektif apabila pemahaman nilai 
tidak terlepas dari subjek sipenilai.

2). Hirarki Nilai.

Menurut Max Scheller dalam Hakam (2007:21) 
menyebutkan bahwa hirarki nilai tersebut terdiri dari :

a. Nilai kenikmatan,......., yaitu nilai yang mengenakkan, 
atau tidak mengenakkan, yang berkaitan dengan 
indra manusia yang menyebabkan manusia senang 
atau menderita.

b. Nilai kehidupan, yaitu nilai yang penting bagi 
kehidupan

c. Nilai kejiwaan,yaitu nilai yang tidak tergantung pada 
keadaan jasmani maupun lingkungan.

d. Nilai kerohanian, yaitu moralitas nilai dari yang suci 
dan tidak suci.

Sedangkan Notonagroho dalam Hakam (2007:21) 
membagi hirarki nilai dalam tiga bagian yaitu :

a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna 
bagi unsur jasmani manusia.
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b. Nilai vital. Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 
manusia untuk dapat mengadakan kegiatan aktivitas.

c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna 
bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian ini bisa dibedakan pada empat 
macam yaitu :

1). Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, 
budi, cipta) manusia

2). Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber 
pada unsur perasaan (esthetis, gevoel, rasa) manusia.

3). Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada 
unsur kehendak (will, wollen, karsa) manusia.

4). Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian 
tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber 
kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dalam posisi hirarki nilai ini, pendidikan nilai 
pada hakikatnya merupakan upaya membantu siswa 
untuk menyadari nilai-nilai yang demikiannya, dan 
berupa memfasilitasi siswa agar terbuka wawasan dan 
perasaannya untuk memiliki dan meyakini nilai yang lebih 
hakiki, lebih tahan lama, dan merupakan kebenaran yang 
dihormati dan diyakini secara shohih sebagai manusia 
yang beradab. 

e). Kategori Nilai 

Pada dasarnya, nilai bisa dipandang dari berbagai 
perspektif yang bebeda. Karena itu nilai bisa dikategorikan 



130 Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

kedalam berbagai kawasan dalam kehidupan manusia, 
seperti nilai-nilai dalam kehidupan politik, ekonomi, 
agama, sosial, budaya dan lain-lain. Dalam konteks itu, 
Frankel (1997:6) mengkategorikan nilai kedalam dua 
kawasan utama, yairu (1) estetik da (2) etik. Estetik merujuk 
pada talaah dan justifikasi tentang segala sesuatu yang 
dipertimbangkan manusia sebagai cantik atau indah atau 
hal-hal yang bisa dinikmati. Sedangkan etik merupakan 
telaah atau justifikasi tentang perilaku, yakni bagaimana 
orang bertingkah laku. Studi-studi tentang etika pada 
biasanya mengajukan pertanyaan tentang moral, yaitu 
pertimbangan-pertimbangan reflektif menganai hal-hal 
yang benar dan salah.

Dalam konteksnya dengan pendidikan, terutama 
berkitan dengan tugas para pendidik, manurut Shaver dan 
Strong (1982:21), secara umum nilai itu bisa dikategorikan 
kapada dua kawasan utama, yaitu : (1) nilai-nilai moral dan, 
(2) nilai-nilai non moral. Nilai-nilai moral adalah standar-
standar atau prinsip-prinsip yang digunakan seseorang 
untuk menilai baik buruk atau benar salahnya suatu tujuan 
dan perilaku. Berbagai keputusan yang berkaitan dengan 
baik-buruk atau benar salah itu selalu disebut dengan 
keputusan-keputusan etik. Nilai-nilai non moral ini bisa 
bersifat; (a) nilai-nilai moral personal (personal moral values) 
dan (b) nilai-nilai dasar sosial (basic social values). Nilai-nilai 
moral personal merupakan nilai-nilai yang digunakan untuk 
membuat berbagai keputusan dalam hidup kesaharian. 
Seseorang menggunakan nilai-nilai moral personal sebagai 
bahan pertimbangan untuk menjustifikasi perilakunya 
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dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. 
Sebaliknya nilai-nilai dasar sosial merupakan nilai kebenaran 
yang sesuai dengan kesucian kehidupan kemanusiaan.

Selanjutnya nilai-nilai non moral adalah standar atau 
prinsip-prinsip yang digunakan yang sesuai dan dipengaruhi 
oleh nilai-nilai estetika dan penampilan. Nilai-nilai estetika 
merupakan standar-standar yang digunakan untuk 
menilai kecantikan (beauty) dalam arti luas yang berkaitan 
dengan alam, seni, musik, sastra, penampilan seseorang, 
keterampilan manual, seperti seni vokasional. Sedangkan 
nilai-nilai penampilan merupakan standar yang digunakan 
untuk menilai apakah penampilan seseorang atau sesuatu 
telah memenuhi kelayakan sesuai dengan fungsi spesifiknya. 
Contoh, fungsi jam adalah untuk menjelaskan waktu. 
Karenanya jika seseorang mengatakan “jam itu bagus”, 
maka makna sesungguhnya dari statemen tersebut adalah 
bahwa jam yang dimaksud benar-benar dapat digunakan 
untuk menjelaskan tentang waktu secara akurat. Dalam 
kasus ini, akurasi merupakan nilai penampilan, meskipun 
definisi spesifiknya bisa bervariasi antara seseorang dengan 
orang lain (Shaver dan Strong, 1982:26).

Baik nilai-nilai moral maupun non moral, keduanya bisa 
pula dikelompokkan ke dalam : (a) nilai-nilai intrinsik dan 
(b) nilai-nilai instrumental. Dimaksudkan dengan nilai-nilai 
instrinsik adalah nilai-nilai moral ataupun non moral yang 
merujuk pada standar-standar atau prinsip-prinsip yang 
disebut sebagai end values atau terminal values. Contoh, 
untuk kenyamanan fisik, maka secara intrinsik setiap orang 
memerlukan makanan yang bergizi, pakaian yang bersih 
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dan perlindungan yang memadai. Kemudian dimaksud 
dengan nilai-nilai instrumental adalah ukuran-ukuran nilai 
yang disusun untuk meraih standar-standar nilai yang lain.

5. Sumber Nilai

Menurut Djahiri (1966:21) pada dasarnya dunia ini 
adalah wadah nilai. Karenanya, tidak ada seorangpun 
yang hidup di dunia ini value freer bebas nilai. Jika ada 
yang menyatakan bahwa saat ini banyak orang yang 
“tidak memiliki rasa malu dan tidak cinta tanah air”, maka 
pernyataan tersebut bukan berarti bahwa kini banyak orang 
yang hidup tanpa nilai. Sebab pada hakikatnya semua 
manusia memiliki rasa malu dan cinta tanah air dalam 
dirinya, hanya saja mungkin untuk saat ini atau pada situasi 
dan kondisi tertentu rasa malu dan cinta tanah air tersebut 
sedang menurun kualitasnya.

Secara umum, nilai-nilai yang dianut dan dijadikan 
seseorang sebagai rujukan dalam menentukan standar, 
prinsip atau harga tentang suatu sumber pada : (1) etika, 
(2) estetika (3) logika, (4) agama, (5) hukum, dan (6) budaya 
(Djahiri, 1996:23). Dalam arti literal, etika (Yunani: ethos) 
bermakna kebiasaan atau cara hidup. Namun dalam arti 
terminologi, etika selalu dimaknai sebagai penyelidikan 
tentang perbuatan manusia yang berhubungan dengan baik 
dan benar. Konsep baik dan benar inilah yang merupakan 
ukuran suatu perbuatan itu etik atau sebaliknya. 

Menurut Titus et. al (1984) dalam Al Rasyidin (2005: 36) 
baik (good) menunjuk pada sesuatu yang memiliki kualitas 
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yang diinginkan, memuaskan suatu hajat, dan bernilai untuk 
manusia; sedangkan benar (right) berarti lurus atau sesuai 
dengan suatu ukuran. Dalam kehidupan ini, setiap manusia 
selalu merujuk pada pernyataan-pernyataan etis tentang 
baik dan benar dalam membuat pilihan atau melakukan 
suatu tindakan. Bila menurut etika suatu perbuatan itu baik 
dan benar, maka seseorang akan cenderung untuk memilih 
melakukannya. Karenanya dalam konteks ini, baik dan 
benar merupakan salah satu sumber nilai dalam kehidupan 
manusia. Lantas, apa ukuran baik dan benar dalam etika 
itu ? Secara global, ukuran baik baik dan benar itu adalah : 
(1) logika atau budi manusia (nilai-nilai intelektual) dan, (2) 
perintah dan larangan Tuhan yang termaktub dalam wahyu 
atau kitab suci (nilai-nilai spiritual).

Sumber nilai berikutnya adalah estetika. Menurut 
asal katanya, estetika bermakna to sense or to perceive, 
yakni merasakan (Titus et. al 1984 dalam Al Rasyidin, 2005: 
36). Dalam peristilahan sehari-hari, kata estetika selalu 
merujuk pada sesuatu yang dianggap sebagai indah atau 
tidak indah. Sesuatu yang indah tidak indah tersebut bisa 
berkaitan dengan pikiran, gagasan, perilaku, dan berbagai 
objek estetik lainnya seperti lukisan dan pemandangan alam 
semesta. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki perasaan 
dan apresiasi positif terhadap keindahan. Karena itu, estetika 
merupakan salah satu sumber yang dijadikan rujukan nilai 
dalam menentukan sesuatu. Sesuatu dinilai estetika jika 
hal itu memeliki kualitas keindahan yang dapat menyentuh 
sense... atau percieve of... seseorang, baik itu merupakan 
hasil dari pengalaman perceptual yang bersifat visual dan 
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auditory, maupun produk dari pengalaman rohaniah atau 
pritual seseorang yang bersifat abstrak.

Kemudian, logika atau akal budi manusia juga 
merupakan salah satu sumber rujukan untuk menentukan 
standar, prinsip atau harga tentang sesuatu. Logika pada 
dasarnya adalah salah satu identitas internal yang ada 
dalam diri manusia dan merupakan the intellectual part 
of soul. Entitas internal ini merupakan instrumen yang 
digunakan manusia dalam melakukan penalaran untuk 
membuat sesuatu keputusan sesuatu. Karenanya, logika 
berperan dalam memberikan dasar-dasar pertimbangan 
untuk membuat keputusan tentang sesuatu berdasarkan 
argumentasi yang benar.

Sumber nilai berikutnya yang selalu dijadikan manusia 
sebagai rujukan untuk menentukan standar, prinsip, atau 
harga terhadap sesuatu adalah agama. Meskipun tidak 
mudah didefinisikan, namun diterima secara luas bahwa 
agama adalah suatu sistem keyakinan atau kepercayaan 
manusia terhadap Tuhan, dimana atas dasar kepercayaan 
atau keyakinan tersebut, manusia bersedia untuk hidup 
sesuai dengan titah dan perturan Tuhan. Sebagai suatu 
sistem keyakinan (belief system) yang menjadi rujukan nilai, 
maka agama pada hakikatnya mengatur : (1) kaidah atau 
tata cara bagaimana seharusnya manusia ‘berhubungan’ 
dengan Tuhan, (2) kaidah atau tata cara bagaimana 
seharusnya manusia berinteraksi dengan dirinya sendiri, 
(3) kaidah atau tata cara bagaimana seharusnya manusia 
berinteraksi dengan manusia lainnya, dan (4) kaidah atau tata 
cara bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan 
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alam semesta raya. Karenanya, dalam konteks ini, seorang 
penganut agama tertentu akan memiliki kecenderungan 
untuk menjadikan agamanya sebagai sumber dalam 
menentukan standar, prinsip, atau harga tentang sesuatu, 
baik itu menyangkut orang, gagasan, tindakan, maupun 
suatu objek atau situasi.

Seterusnya, karena manusia hidup dalam masyarakat 
yang plural, baik dari segi etnik, kultur, maupun agama, 
maka mereka membuat undang-undang atau peraturan 
untuk menata kehidupan yang aman, damai, dan harmoni. 
Undang-undang dan perturan itu disepakati bersama dan 
menjadi rujukan bagi semua orang dalam bertindak atau  
bangsa Indonesia misalnya, Pancasila, Undang-undang 
Dasar 1945, dan undang-undang atau peraturan lainnya, 
dijadikan sebagai suatu rujukan nilai yang mengikat dan 
mengatur semua aspek kehidupan warga negara.

Selanjutnya, karena manusia tidak hidup dalam ruang 
yang hampa atau kosong, maka manusia berinteraksi satu 
sama lainnya. Produk dari interaksi itu melahirkan budaya 
yang terus diwariskan dan dikembangkan kepada genarasi 
berikutnya sehingga menjadi tradisi, adat-istiadat, dan 
kebiasaan yang turun temurun. Bila seseorang berperilaku 
dengan tidak mengacu pada budaya komunitasnya, maka ia 
akan menerima sanksi sosial. Karenanya, setiap orang yang 
menjadi anggota komunitas suatu budaya, maka ia akan 
menjadikan budaya masyarakatnya sebagai sumber acuan, 
baik dalam berpikir, merasa, dan berbuat atau bertindak.
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BAB 7
PEMBELAJARAN 

INTERNALISASI NILAI

1. Hakikat Internalisasi 

Secara etimologis internalisasi menunjukkan suatu 
proses, dalam kaidah bahasa 

Indonesia akhiran –isasi  mempunyai definisi proses. 
Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai proses. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan 
sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara 
mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan 
dan sebagainya (KBBI, 1989:336).

Kata internalisasi pada dasarnya merupakan proses 
belajar, belajar menanamkan semua pengetahuan, sikap 
perasaan, keterampilan dan nilai-nilai. Semua itu bukan 
sekedar untuk diketahui, kemudian dimiliki, tetapi lebih jauh 
dari itu. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (1989:197) 
disebutkan bahwa internalisasi merupakan proses yang 
dialami seseorang dalam menerima dan menjadikan bagian 
milik dirinya pelbagai sikap, cara mengungkapkan perasaan 
atau emosi, pemenuhan hasrat, keinginan, nafsu, norma-
norma, nilai-nilai sebagaimana dimiliki individu-individu 
lain dalam kelompoknya. The term internalization refers 
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to the process by which an individual acquired an attitude, 
belief, or behavioral regulation from external sourcess and 
progressively transforms it into a personal value, goal, or 
organisation (Ryan, 1983) dalam  Akbar (2007:97).

Jika dikaitkan dengan psikologi perkembangan, 
internalisasi berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan 
manusia. Setiap tahap perkembangan manusia mempunyai 
tugas-tugas perkembangan secara khas yang berbeda 
dengan perkembangan lainnya. Proses internalisasi berjalan 
sesuai dengan tugas-tugas setiap tahap perkembangan. 
Proses internalisasi pada masa bayi dan awal kanak-kanak 
berbeda dengan akhir masa kanak-kanak, masa remaja, 
masa usia pertengahan dan masa tua.

Seseorang dalam proses perkembangannya tidak hanya 
menginternalisasi norma yang ada pada masyarakatnya, 
tetapi juga yang terjadi pada lingkungannya, bahkan hal-
hal yang belum melembaga. Internalisasi pada dasarnya 
merupakan proses belajar, ia belajar menanamkan dalam 
kepribadiannya segala pengetahuan, sikap-sikap, perasaan, 
dan nilai-nilai. Sejak lahir hingga meningggal dunia seseorang 
belajar dari pola-pola pandangan, tindakan, dan berinteraksi 
dengan segala macam individu dan lingkungan alam yang 
ada di sekelilingnya. Lingkungan pendidikan, baik informal, 
formal, dan nonformal memberikan berbagai pengetahuan, 
mengembangkan perasaan, emosi, motivasi, kemauan, 
keterampilan, nilai-nilai, untuk menginternalisasikan semua 
itu dalam keperibadiannnya. Internalisasi lebih mengarah 
pada aspek individu.



139Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

Pada masa usia remaja Hurlock (1980) dalam Akbar 
(2007:98) misalnya, seseorang mencapai hubungan baru 
yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai 
peranan pria dan wanita, mengharapkan perilaku sosial yang 
bertanggungjawab, mencapai kemandirian emosional dari 
orang tua dan orang-orang dewasa lainnya, mempersiapkan 
karier ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan keluarga, 
dan memperoleh peringkat nilai sistem etik sebagai 
pegangan untuk mengmbangkan ideology. Proses belajar 
pada tahap ini di samping melalui berbagai lembaga 
pendidikan informal, formal dan nonformal juga melalui 
berbagai organisasi kemasyarakatan (keagamaan dan 
nonkeagamaan). Di sini akan belajar hidup secara riil. 
Idealisme mereka yang tinggi memerlukan “keteladaan” dari 
figur-figur idolanya. Teman pergaulan dan media massa amat 
besar pengaruhnya pada tahap perkembangan ini. Berbagai 
informasi (dari media cetak, elektronik) yang mereka serap 
sangat menentukan perkembangan pribadinya.

Perkembangan orang-orang dewasa (akil balig) juga 
merupakan refleksi transaksi terus-menerus dengan konteks 
sosialnya, termasuk orang-orang, kelompok, organisasi, 
yang berhubungan dengan peran-peran dalam keluarga, 
pekerjaan, dan masyarakat Knox (1997) dalam (Akbar, 
2007:99). Karakteristik personal seperti kesiapan, pengalaman 
yang terakumulasi, dan kepribadian, mempengaruhi tingkat 
jangkauan dalam menggunakan sumber-sumber dan dalam 
menghadapi masalah keluarga, masyarakat dan pekerjaan. 
Karakteristik personal juga berpengaruh pada bagaimana 
orang dewasa merespon masalah dan kesempatan yang 
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dijumpai. Variasi latar masyarakat, sikap sosial, nilai-nilai 
yang berkembang di masyarakat, latar keluarga, dan 
kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat juga 
mempengaruhi perkembangan orang dewasa.

Jadi pembinaan yang dilakukan melalui internalisasi 
adalah pembinaan yang mendalam  dan  menghayati  nilai-
nilai yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan  secara 
utuh yang sasarannya menyatu dalam keperibadian peserta 
didik, sehingga akan menjadi satu karakter dan perilaku 
peserta didik.

Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan 
pembinaan peserta didik ada tiga tahapan yang mewakili 
proses atau tahap terjadinya internalisasi yaitu :

a.Tahap transformasi nilai. 

 Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 
pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik 
dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi 
verbal antara guru dan peserta didik.

b. Tahap transaksi nilai.

  Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan 
komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik 
dengan guru yang bersifat interaksi timbal balik.

c. Tahap transinternalisasi.

 Tahap ini jauh lebih mendalam dari pada tahap transaksi. 
Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi 
verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi, pada 
tahap ini komunikasi keperibadian yang berperan secara 
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aktif (Muhaimin, 1996:153)

 Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan 
perkembangan manusia, proses internalisasi harus 
berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. 
Internalisasi merupakan sentral proses perubahan 
keperibadian yang merupakan dimensi kritis pada 
perolehan atau perubahan diri manusi, termasuk di 
dalamnya pembribadian makna (nilai) atau implikasi 
respon terhadap makna.

2. Pendidikan Nilai Pendidikan Moral dan Pendidikan 
Karakter.

Ketika pendidikan informal diakui sebagai bagian 
dari sistem sosial pendidikan, sebenarnya sejak saat itu 
Pendidikan Nilai telah hadir dalam tatanan pendidikan 
kita, karena institusi keluarga terus menerus mewariskan 
nilai-nilai yang diyakini kepada anggotanya. Dengan 
diakuinya Pendidikan Nilai di keluarga, maka upayapun 
dilanjutkan untuk mempertegas peran Pendidikan Nilai 
dalam sistem pendidikan masyarakat (non formal). Namun 
upaya sungguh-sungguh untuk mempertegas kehadiran 
pendidikan nilai dalam sistem pendidikan formal baru 
terlihat secara jelas pada abad ke 20 Winecoff (1988) dalam 
Hakam (2010:72) dimana Pendidikan Nilai telah dipelajari 
sebagai suatu “disiplin”. Sejak itulah banyak literatur dan 
penelitian yang mengkaji secara serius bidang Pendidikan 
Nilai ini.
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Dalam sejumlah literatur, istilah Pendidikan Nilai dan 
Pendidikan Moral sering digunakan untuk kepentingan 
yang sama, hal ini didasarkan karena eratnya hubungan 
kedua tersebut. Akan tetapi menurut Winecoff (1988) 
dalam Hakam (2010:72) bahwa Pendidikan Nilai adalah 
pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut 
pandang moral dan non moral, yang meliputi estetika yang 
menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera 
pribadi, serta etika yang menilai benar atau salah dalam 
hubungan antar pribadi. Sedangkan Pendidikan Moral 
merupakan pendidikan yang mempertanyakan benar dan 
salah dalam hubungan antar pribadi, yang melibatkan 
konsep-konsep seperti hak manusia, kehormatan manusia, 
kegunaan manusia, keadilan, peetimbangan, kesamaan 
dan hubungan timbal balik. Dengan demikian, Pendidikan 
Nilai lebih luas daripada Pendidikan Moral, dan Pendidikan 
Moral merupakan bagian Pendidikan Nilai yang membahas 
kawasan etika.

Pendidikan Nilai dalam pemikiran konstruktivis 
digunakan sebagai proses membantu siswa dalam 
mengeksplorsi nilai-nilai yang ada melalui pengujian kritis 
sehingga siswa dimungkinkan untuk meningkatkan atau 
memperbaiki kualitas berfikir dan perasaannya. Oleh karena 
itu Winecoff (1988) dalam Hakam (2010:73) menyatakan 
bahwa proses Pendidikan Nilai sedikitnya akan melibatkan 
proses sebagai berikut :

a. Identifikasi (bisa juga dianggap sebagai akulturasi) inti 
nilai personal dan nilai sosial.
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b. Inquiry rasional dan filosofis terhadap inti nilai tersebut

c.  Respon afektif dan respon emotif terhadap inti nilai 
tersebut

d.  Pengambilan keputusan dihubungkan dengan inti 
nilai berdasarkan  penyelidikan dan respon-respon 
tersebut.

Dalam definisi Pendidikan Nilai dan Pendidikan Moral 
di atas mengimplikasikan adanya perubahan-perubahan 
kognisi sebagai hasil pendidikan melalui pengenalan 
pengetahuan, informasi dan keterampilan baru serta 
adanya perubahan-perubahan dalam ranah afektif yang 
berhubungan dengan perasaan, sikap dan emosi. Pendidikan 
Nilai dan Pendidikan Moral kedua-duanya membantu siswa 
agar berubah, sehingga mereka bertindak dengan cara-cara 
yang lebih diterima dan lebih produktif baik secara personal 
maupun sosial. Perubahan yang terjadi pada perilaku individu 
ini karena diperkenalkannya pada informasi baru yang 
menyebabkan perubahan dalam dasar-dasar kepercayaan, 
nilai dan sikapnya. Kepercayaan adalah sekumpulan fakta 
atau opini mengenai kebenaran, keindahan dan kebajikan. 
Sedangkan sikap adalah serangkaian kepercayaan yang 
menentukan pilihan terhadap objek atau situasi tertentu. 
Adapun nilai adalah serangkaian sikap yang menyebabkan 
atau membangkitkan suatu pertimbangan yang harus dibuat 
sehingga menghasilkan suatu standar atau serangkaian 
prinsip yang bisa dijadikan alat ukur suatu aksi. Moral adalah 
serangkaian nilai (standar atau prinsip) yang dapat diterima 
dalam konteks kebudayaan yang berlaku.
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Proses informasi menjadi nilai, karekter dan perilaku 
dapat digambarkan sebagai berikut:

Nurture 
dan Nature

Bangsa

Personaliti

ATTITUDE

Value

Kualitas pesan
Penyempaian pesan
Alat bantu

INFORMASI

Keyakinan sebelumnya
Kondisi penerima
Tradisi/Agama

Valensi
Kepentingan
Kecenderungan

Nilai Pancasila
/Universal

BELIEF

PERILAKU

KEPRIBADIAN

CHARACTER

(Hakam, 2010:73)

Gambar. 7.1. Proses Informasi menjadi Perilaku
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Konsep Pendidikan Karakter

Karakter merupakan kekayaan terbesar dalam hidup 
seseorang. Karakter adalah kekuatan yang membentengi 
diri dari segala macam godaan yang mendorong pada 
tingkah laku tidak terpuji.  John (1995:vii) mengatakan bahwa 
akar kata karakter dapat dilacak dari kata Latin Kharakter, 
kharassein, dan kharax, yang maknanya “tools for marking”, 
“to engrave”. Dan “pointed stake”. Kata ini mulai banyak 
digunakan kembali dalam bahasa Perancis caractere pada 
abad ke-14, sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia 
yaitu Karakter.

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas 
adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, 
perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. 
Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, 
bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Karakter mengacu kepada 
serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi 
(motivations), dan keterampilan (skills). Karakter berasal dari 
bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan 
memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan 
dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang 
yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya 
dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang 
perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan 
berkarakter mulia.

a. Karakter Cerdas.

Perilaku cerdas hendaknya disertai tindakan yang 
berkarakter dan sebaliknya perilaku berkarakter harus 
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dilakukan secara cerdas.  Hal ini digagas oleh Prayitno 
(2010) dalam Budimansyah (2010:33) bahwa gagasan ini 
diawali oleh suatu pandangan setiap individu memiliki 
kecerdasan dalam taraf tertentu yang tercermin dari 
perilakunya yang aktif, objektif, analitis, aspiratif, kreatif 
dan inovatif, dinamis dan antisipatif, berpikir terbuka dan 
maju serta mencari solusi.

Kecerdasan sendiri didefinisikan sebagai 
kemampuan manipulasi unsur-unsur kondisi yang 
dihadapi untuk sukses mencapai tujuan Prayitno (2010) 
dalam Budimansyah (2010:33). Kehidupan cerdas yang 
dikehendaki itu juga hendaknya berjalan pada jalan 
lurus mengikuti kaidah-kaidah nilai dan norma sesuai 
fitrah manusia yang berorientasi pada kebenaran dan 
keluhuran. 

b. Karakter Baik

Karakter baik bagi seseorang akan terlihat dalam 
kehidupan sehari-hari, dia akan berperilaku baik terhadap 
orang lain dan terhadap dirisendiri. Karakter yang baik 
atau good character terdiri atas proses psikologis. 
Budimansyah (2010:37-38) membagi dalam dua kategori 
tentang kehidupan yang penuh kebajikan, yang pertama 
kebajikan terhadap diri sendiri, seperti pengendalian diri 
dan kesabaran, dan yang kedua kebajikan terhadap orang 
lain seperti kesediaan berbagi dan merasakan kebaikan.

c. Karakter Tangguh

Proses pembentukan karakter dimulai dari penetapan 
karakter pribadi yang sama-sama diharapkan sama 
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berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada 
akhirnya menjadi karakter bangsa. John (1995:12) 
mengatakan bahwa:

Karakter tangguh akan mempunyai nilai tambah 
ketika secara proaktif sang pemilik menindakkan berbagai 
kebaikan yang bermanfaat bagi sesamanya. Sosok 
berkarakter tangguh akan semakin diminati ketika ia 
bisa menemukan kemandiriannya di tengah lingkungan 
sosialnya. Bukan saja mandiri memenuhi kebutuhannya 
sendiri, namun juga siap mengulurkan tangan pada 
mereka yang membutuhkannya.

Munculnya karakter bangsa pada saat seluruh 
komponen bangsa menyatakan perlunya memiliki perilaku 
kolektif kebangsaan yang unik baik yang tercermin dalam 
kesadaran, pemahaman, rasa karsa dan perilaku bangsa 
dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa 
dan karsa serta olahraga seseorang atau masyarakat. 
Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku 
yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, 
keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas 
adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, 
perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. 
Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, 
bersifat, bertabiat, dan berwatak”.

Dalam Kamus Poerwadarminta karakter diartikan 
sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 
pekerti yang membedakan seseorang dari pada yang lain. 
Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan 
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tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai 
seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, 
kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung 
jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, 
pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, 
adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati 
lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, 
berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, 
visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, 
menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian 
diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, 
tabah, terbuka, tertib. Individu juga memiliki kesadaran 
untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu 
juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya 
tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan 
positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, 
etika, dan perilaku).

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah 
seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik 
terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa 
dan negara serta dunia internasional pada umumnya 
dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya 
dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya 
(perasaannya).

d. Pendidikan Karakter

Dalam pendidikan karakter Lickona (1992:53) 
menekankan pentingnya tiga komponen karakter 
yang baik (components of good character) yaitu moral 
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knowing atau pengetahuan tentang moral, moral 
feeling atau perasaan tentang moral dan moral action 
atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa 
didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan 
sekaligus nilai-nilai kebajikan. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman 
nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 
komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, 
dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. 
Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the 
deliberate use of all dimensions of school life to foster 
optimal character development”.  Dalam pendidikan 
karakter di sekolah, semua komponen (pemangku 
pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-
komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, 
proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau 
pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 
pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, 
pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan 
ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di 
samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu 
perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan 
pendidikan  harus berkarakter.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar 
manusia, yang bersumber dari nilai moral universal 
(bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga 
disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter 
dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari 
nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli 
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psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: 
cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya (alam dengan isinya), 
tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, 
peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, 
dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; 
baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta 
persatuan. 

Pendapat lain mengatakan bahwa karakter 
dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa 
hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; 
kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, 
visioner, adil, dan punya integritas. Penyelenggaraan 
pendidikan karakter di sekolah harus berpijak kepada 
nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan 
menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi 
(yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai 
dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu 
sendiri.

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan 
intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter 
pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut 
didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, 
yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, 
seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi 
moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala 
tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. 
Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai 
wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan 
dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan 
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kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas 
dan kualitas pendidikan karakter.

Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat 
tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan 
karakter pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, 
ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara 
mereka tentang pendekatan dan modus pendidikannya. 
Berhubungan dengan pendekatan, sebagian pakar 
menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan 
pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara 
barat, seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, 
pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi 
nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan 
pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-
nilai sosial tertentu dalam diri peserta didik.

Berdasarkan grand design yang dikembangkan 
oleh Budimansyah (2010:23-24), secara psikologis 
dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri 
individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu 
manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) 
dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, 
sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang 
hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas 
proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat 
dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional 
development), Olah Pikir (intellectual development), 
Olah Raga dan Kinestetik  (Physical and kinestetic 
development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and 
Creativity development) yang secara diagramatik dapat 
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digambarkan sebagai berikut:

Olah Hati
-. Jujur

Olah Pikir
-. Cerdas

Olahraga
-. Bersih dan Sehat

Olahrasa dan Karsa
-. Peduli dan Kreatif

Para pakar telah mengemukakan berbagai teori 
tentang pendidikan moral.  Menurut Hersh, et. al. (1980) 
dalam Budimansyah 2010:23-24), di antara berbagai 
teori yang berkembang, ada enam teori yang banyak 
digunakan; yaitu: pendekatan pengembangan rasional, 
pendekatan pertimbangan, pendekatan klarifikasi 
nilai, pendekatan pengembangan moral kognitif, dan 
pendekatan perilaku sosial. Berbeda dengan klasifikasi 
tersebut, Elias (1989) mengklasifikasikan berbagai teori 
yang berkembang menjadi tiga, yakni: pendekatan 
kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan perilaku. 
Klasifikasi didasarkan pada tiga unsur moralitas, yang 
biasa menjadi tumpuan kajian psikologi, yakni:  perilaku, 
kognisi, dan afeksi.

Dalam membangun karakter bangsa di mulai dari 
sejak dini:

a. Sistem pendidikan dini yang kita berlakukan terlalu 
berorientasi pada pengembangan otak kiri (kognitif) 
dan kurang memperhatikan pengembangan 
otak kanan (afektif, empati, dan rasa). Padahal, 
pengembangan karakter lebih berkaitan dengan 
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optimalisasi fungsi otak kanan. 

b. Mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan 
karakter pun (seperti budi pekerti dan agama) ternyata 
pada prakteknya lebih menekankan pada aspek otak 
kiri (hafalan, atau hanya sekedar “tahu”). Banyak kita 
temui murid nilai pelajaran agama tinggi, mungkin 8 
atau 9, akan tetapi murid yang bersangkutan tidak 
mengamalkan ajaran agama tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari. Pembentukan karakter hendaknya 
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 
serta melibatkan aspek “knowledge, feeling, loving, 
dan acting”. Pembentukan karakter dapat diibaratkan 
sebagai pembentukan seseorang menjadi body 
builder (binaragawan) yang memerlukan “latihan 
otot-otot akhlak” secara terus-menerus agar menjadi 
kokoh dan kuat.

c. Pada dasarnya, anak yang kualitas karakternya 
rendah adalah anak yang tingkat perkembangan 
emosi-sosialnya rendah, sehingga anak beresiko 
besar mengalami kesulitan dalam belajar, berinteraksi 
sosial, dan tidak mampu mengontrol diri. Mengingat 
pentingnya penanaman karakter di usia dini dan 
mengingat usia prasekolah merupakan masa 
persiapan untuk sekolah yang sesungguhnya, maka 
penanaman karakter yang baik perlu dimulai sejak 
anak usia dini/prasekolah. 

d. Selanjutnya dalam rangka “Membangun Bangsa 
Berkarakter Mengacu pada Nilai Agama” perlu melalui 
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pengkajian, dan pengembangan karakter dengan 
fokus menanamkan 9 pilar nilai-nilai luhur universal : 
(1). Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya; (2) 
Tanggung jawab, Kedisiplinan, dan Kemandirian; (3) 
Kejujuran; (4) Hormat dan Santun: (5) Kasih Sayang, 
Kepedulian, dan Kerjasama; (6) Percaya Diri, Kreatif, 
Kerja Keras, dan Pantang Menyerah; (7) Keadilan dan 
Kepemimpinan; (8) Baik dan Rendah Hati; dan (9) 
Toleransi, Cinta Damai dan Persatuan. Qomari Anwar 
2010. (http://www.2dix.com/doc2011/makalah-
pendidikan-budaya-dan-karakter-bangsa-doc.php)

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditegaskan 
bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya 
yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis 
untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai 
perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 
Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 
dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 
perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-
norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 
istiadat

Pendidikan jasmani mempunyai nilai-nilai yang 
luhur untuk terus dikembangkan, hal ini mengacu 
pada indikator nilai-nilai akhlak seperti yang tercantum 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
39 Tahun 2008 bahwa terdapat 18 Indikator Nilai-Nilai 
Akhlak Mulia yang merupakan tata perilaku siswa di 
dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara sebagaimana terdapat dalam tabel 2 di bawah 
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ini:

Tabel 7.1. Indikator Nilai-nilai Akhlak Mulia

No. Akhlak 
Mulia

Definisi Indikator

1 Jujur Menyampaikan 
apa adanya sesuai 
hati nurani

a. Tidak menyontek
b. Tidak berbohong
c. Tidak memanipulasi terhadap fakta yang ada
d. Berkata benar sesuai dengan apa yang 

sesungguhnya
e. Tidak mengambil milik orang lain dan 

mengumumkan barang  hilang yang 
ditemukan

f. Berani mengakui kesalahan yang diperbuat
2 Rendah 

Hati
Berperilaku yang 
mencerminkan 
sifat-sifat yang 
berlawanan dgn 
kesombongan

a. Berpakaian sederhana
b. Tidak menonjolkan diri dan bersedia 

mengakui teman yang mempunyai kelebihan

3 Disiplin Taat dan patuh 
segala terhadap 
peraturan & tata 
tertib yang berlaku

a. Taat kepada peraturan sekolah dengan 
menggunakan seragam yang sesuai dan 
rapi, hadir tepat waktu, mengerjakan 
pekerjaan rumah dan tugas-tugas sekolah 
tepat waktu, dsb.

b. Taat pada peraturan lalu lintas
4 Santun Menunjukkan 

perilaku 
interpersonal 
sesuai tatanan 
norma dan adat 
istiadat setempat

a. Berbicara santun dan sopan
b. Hormat pada guru dan teman
c. Member salam kepada guru dan teman bila 

bertemu
d. Mengucapkan terima kasih
e. Tidak membuat onar di sekolah

5 Percaya 
Diri

Yakin akan 
kemampuan diri 
sendiri

a. Mengerjakan tugas berdasarkan hasil karya 
sendiri

b. Berani unjuk diri di depan umum untuk 
menampilkan keterampilan (berpidato, 
menari, menyanyi, dsb.)

6 Pantang 
Menyerah

Tetap menjalankan 
tugas sekalipun 
menghadapai 
tantangan 

a. Menyelesaikan tugas dengan baik tepat 
waktu meskipun menghadapi hambatan dan 
tantangan
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7 Adil Memberi atau 
memutuskan 
sesuatu sesuai 
haknya

a. Tidak pilih kasih dalam berteman tanpa 
memandang latar belakang mereka

8 Berpikir 
Positif

Melihat sisi baik 
dari setiap hal

a. Memandang semua peristiwa sebagai situasi 
yang selalu dapat memberikan manfaat

b. Memandang semua orang dihadapi sebagai 
pihak yang baik

9 Mandiri Tidak bergantung 
pada orang lain

a. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 
cara dan kemampuan sendiri tanpa harus 
meminta bantuan orang lain

10 Cinta 
Damai

Menciptakan 
dan memelihara 
perdamaian 
dengan 
menyelesaikan 
masalah dan 
konflik

a. Tidak ikut tauran antarpelajar
b. Tidak melakukan kekerasan dan pelecehan 

kepada siswa junior atau siswa jenis kelamin 
lain

c. Tidak menyebarkan fitnah

11 Toleransi Memahami dan 
menghargai 
keyakinan atau 
kebiasaan orang 
lain

a. Menerima dan menghargai orang lain yang 
mempunyai keyakinan dan kebiasaan 
adat-istiadat yang berbeda sehingga tercipta 
kehidupan yang rukun

12 Rendah 
Hati

Mengelola, 
mengatur dan 
mengendalikan 
emosi

a. Tidak berkelahi dan ikut tauran
b. Tidak mudah kecewa ketika guru 

memberikan nilai yang tidak sesuai dengan 
harapan

c. Tidak mudah marah ketika guru memberikan 
tugas sekolah yang banyak

13 Kasih 
Sayang

Peduli terhadap 
makhluk ciptaan 
Tuhan

a. Cinta produk dalam negeri
b. Bisa menyanyikan lagu kebangsaan
c. Mengikuti upacara bendera dengan hidmat
d. Menjaga nama baik sekolah

14 Tanggung 
jawab

Melaksanakan 
tugas secara 
sungguh-sungguh 
serta berani 
menanggung 
konsekuensi dari 
sikap, perkataan 
dan tingkahlakunya

a. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 
standar yang terbaik dan berani mengakui 
kesalahan yang dibuat dalam menyelesaikan 
tugas tersebut

b. Berani menanggung risiko atas apa yang 
diperbuat
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15 Tanggung 
jawab

Melaksanakan 
tugas secara 
sungguh-sungguh 
serta berani 
menanggung 
konsekuensi dari 
sikap, perkataan 
dan tingkahlakunya

c. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 
standar yang terbaik dan berani mengakui 
kesalahan yang dibuat dalam menyelesaikan 
tugas tersebut

d. Berani menanggung risiko atas apa yang 
diperbuat

16 Kreatif Menciptakan ide-
ide dan karya baru 
yang bermanfaat

a. Menyelesaikan tugas dengan cara yang baru 
dan mempunyai manfaat bagi orang lain

17 Kerja 
Keras

Menyelesaikan 
kegiatan atau tugas 
secara optimal

a. Menyelesaikan tugas dengan sungguh-
sungguh sesuai dengan kemampuan untuk 
mencapai kualitas yang terbaik dan tepat 
waktu

18 Kerjasama Melakukan 
kegiatan dengan 
orang lain untuk 
mencapai tujuan 
bersama

a. Menyelesaikan tugas kelompok yang 
diberikan guru dengan lebih baik 
mengutamakan pencapaian tujuan bersama 
dari pada tujuan pribadi

b. Berpartisipasi untuk menyumbangkan 
pikiran/uang untuk kegiatan bersama.

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008)

a. Pendekatan Pembelajaran Nilai.

Ada beberapa cara untuk mengajarkan nilai-nilai 
di dalam kelas,beberapa cara yang digunakan secara 
formal dan beberapa secara informal. Ada beberapa 
pendekatan yang sangat terstruktur, ada juga yang tidak 
terstruktur sama sekali. Dan, sebagian didasarkan pada 
prinsip-prinsip demokratis dan ada beberapa yang tidak. 
Ada lima pendekatan formal yang dikaji dan masing-
masing pendekatan memiliki karakteristik yang berbeda. 
Sebagai contoh, masing-masing dari enam pendekatan 
didasarkan pada pandangan yang berbeda dilihat dari 
sifat manusia dan sifat lingkungan interaksi manusia. 
Setiap pendekatan mencerminkan konsepsi tertentu 
tentang sifat dari proses penilaian.
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Dalam berbagai hal, pendekatan mewujudkan janji 
oleh para pendukung pendekatan itu dari segi sifat 
dan sumber nilai. Selain itu masing-masing pendekatan 
tampaknya menyiratkan tujuan mendasar atau memiliki 
akhir tertentu. Masing-masing pendekatan  menggunakan 
metode pembelajaran yang berbeda dalam menentukan 
peran-peran tertentu di mana peserta didik dan guru 
harus mengadopsi, dan menggunakan karakteristik 
bahan pembelajaran tertentu.

Model pendekatan pendidikan nilai yang populer 
sesuai dengan kajian Superka (1996) dalam  Elmubarok 
(2008:60) ada delapan pendekatan pendidikan nilai 
berdasarkan kepada berbagai literatur dalam bidang 
psikologis, sosiologis, dan pendidikan yang berhubungan 
dengan nilai, yang kemudian karena alasan-alasan 
teknis dalam praktek pendidikan , pendekatan tersebut 
diringkas menjadi 5 (lima) yaitu :

a. Pendekatan penanaman nilai ( Inculcation Approach)

b. Pendekatan perkembangan moral kognitif (Cognitive 
moral development approach)

c. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach)

d. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification 
approach)

e. Pendekatan belajar berbuat ( action learning 
approach)

Djahiri (1992) dalam Elmubarok (2008:58) 
mengemukakan pendekatan dalam pendidikan nilai 
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adalah sebagai berikut:

a. Evocation, yaitu pendekatan agar pserta didik diberi 
kesempatan dan keleluasan untuk secara bebas 
mengekspresikan respons afektifnya terhadap 
stimulus yang diterimanya.

b. Inculcation, yaitu pendekatan agar peserta didik 
menerima stimulus yang diarahkan menuju kondisi 
siap

c. Moral Reasoning, yaitu pendekatan agar terjadi 
transaksi intelektual taksonomik tinggi dalam mencari 
pemecahan suatu masalah

d. Value Clarification, yaitu pendekatan melalui stimulus 
terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan 
keharusan  nilai moral

e. Value Analysis,yaitu pendekatan agar siswa 
dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral

f. Moral Awareness, yaitu pendekatan agar siswa 
menerima stimulus dan dibangkitkan kesadarannya 
akan nilai tertentu

g. Commitment Approach, yaitu pendekatan agar siswa 
sejak awal diajak menyepakati adanya suatu pola 
pikir dalam proses pendidikan nilai

h. Union Approach, yaitu pendekatan agar peserta 
didik diarahkan untuk melaksanakan secara riil dalam 
suatu kehidupan.
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BAB 8
TEORI PERUBAHAN 

PERILAKU

Di bawah ini akan dibahas mengenai teori 
perkembangan moral pada manusia yaitu teori psikoanalitik 
dari Sigmund Freud (1933), teori perilaku moral (Moral 
Behavior) dan  Lawrence Kohlberg (1981)

Studi tentang perkembangan moral berkenaan 
dengan persoalan bagaimana dan melalui proses apa 
manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. 
Studi tentang perkembangan moral memang merupakan 
persoalan yang rumit, sebuah bidang studi yang sulit untuk 
dipahami. Dikatan sulit karena sedemikian kompleks ruang 
lingkup masalahnya, selain masih terdapat perbedaan 
pandangan antara dua aliran dalam memahami isu moral. 
Kedua sudut pandang atau teori yang bersilang paham itu 
adalah (1) internalisasi (internalization), dan (2) konstroktivis 
(constructivist), untuk model internalisasi termasuk teori 
psikoanalistik dan teori pembelajaran sosial (social learning).

1. Teori Psikoanalisa Sigmund Freud

Sigmund Freud (1933) dalam Lutan (2001:74) 
dalam teori psikoanalitiknya, yang dianggap sebagai 
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tokoh psikoanalisis yang mula-mula banyak menggeluti 
riset tentang perkembangan moral, berhipotesis bahwa 
superego, id, dan ego, berfungsi secara bersama-sama 
untuk mengendalikan perilaku agresif dan naluri seks. Ia 
berhipotesis bahwa internalisasi norma sosial berlangsung 
karena proses dinamisasi yang berkenaan dengan 
superego, id, ego, dalam kaitannya dengan rasa bersalah. 
Pada dasarnya, superego (sebuah internalisasi norma sosial 
dan nilai-nilai dari orang tua) mengontrol id (pencarian 
kepuasan/naluri hedonistik) dan ego (fikiran dan keputusan 
pribadi.

2. Teori Pembelajaran Sosial Bandura 

Penelitian tentang perilaku moral terutama dipengaruhi 
oleh teori belajar sosial (social learning theory) (Maftuh, 
2009:28). Proses-proses yang sudah akrab seperti penguatan 
(reinforcement), hukuman (punishment), dan peniruan 
(imitation) digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan 
mengapa anak-anak belajar memberikan respons tertentu 
dan mengapa respon mereka berbeda satu sama lain. Ketika 
anak-anak diberi penguatan untuk perilaku yang konsisten 
dengan hukuman dan konvensi sosial, mereka mungkin 
akan mengulangi perilaku itu. Ketika diberikan model 
(contoh teladan) yang berperilaku “bermoral”, anak-anak  
mungkin menerima tindakan mereka. Akhirnya , ketika anak-
anak dihukum karena perilaku “tidak bermoral” atau tidak 
dapat diterima, perilaku tersebut dapat dihilangkan, tetapi 
atas beban hukuman yang bersanksi yang sangat sering 
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digunakan dan menyebabkan efek samping emosional 
pada anak.

Sebagai perbandingan, para teoretik pembelajaran 
sosial (teori kedua dari model internalisasi) berpendapat 
bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. 
Perkembangan moral adalah suatu proses, dan melalui 
proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku 
yang diterima oleh masyarakat (Bandura, 1977 dalam Lutan, 
2001:75).

Pada dasarnya seseorang yang secara konsisten 
menginternalisasi norma dipandang sebagai seseorang 
yang bermoral. Para teoretikus itu menerapkan apa yang 
disebut pendekatan “kantong kebajikan” (Kohlberg, 1981 
dalam Lutan, 2001:75). Teori ini percaya bahwa seseorang 
mencontoh perilaku orang lain sebagai model atau 
tauladan yang ia nilai memiliki sifat-sifat tertentu atau yang 
menunjukkan perilaku berlandaskan nilai yang diharapkan.

Pendidikan moral, menurut kerangka teori tersebut 
berlangsung melalui proses pemodelan dan penerapan 
unsur pengukuh, termasuk penerapan operant conditioning. 
Yang dimaksud dengan operant conditioning adalah 
pemberian unsur pengukuh menyusul terjadinya respons 
yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan. 
Proses itu dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat 
hubungan antara perilaku sebagai respons dengan stimulus. 

Penelitian dalam proses pembelajaran sosial 
mengungkapkan bahwa pemodelan dan pemberian 
unsur pengukuh berupa ganjaran dalam situasi tertentu 
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merangsang terbentuknya pola perilaku yang dapat 
diberlakukan dalam situasi kehidupan yang lebih luas. 
Karena itu tokoh teori pembelajaran sosial percaya bahwa, 
perilaku bermoral merupakan hasil dari lingkungan sosial, 
pemodelan perilaku yang baik dan pemberlakuan standar. 
Aliran konstruktivis percaya bahwa perkembangan kognitif 
berkaitan dengan perkembangan moral. Mereka percaya 
bahwa moralitas mencerminkan seberapa jauh seseorang 
memanfaatkan prinsip untuk menuntun tindakan moral. 
Pemahaman moral secara logis dibentuk melalui tahapan-
tahapan pertumbuhan, sementara pertimbangan moral 
merupakan bagi keberfungsian moral.

Perkembangan moral kognitif berlandaskan pada 
(1) apa yang dipandang baik dan fair (2) apa alasan untuk 
berbuat baik; dan (3) apa perspektif budaya yang melandasi 
perbuatan baik itu.

Pieget (1932) dalam Lutan (2001:76) orang pertama 
yang mempelajari perkembangan moral dari sebuah 
pendekatan perkembangan kognitif moral, merumuskan 
sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan 
kognitif pada anak-anak. Moralitas termasuk rasa hormat 
seseorang terhadap aturan dan rasa keadilan (kepedulian 
terhadap kesetaraan dan hubungan timbal balik antara 
individu). Pieget juga tertarik pada perubahan dalam 
moral dari rasa hormat, kekangan dan kepatuhan menjadi 
kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan diri sendiri. 
Ia mengindetifikasi dua kategori besar perkembangan moral 
yaitu (1) tahap heteronomi yaitu moralitas dari kekangan/
aturan memaksa, dan (2) tahap otonomi yaitu moralitas 
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kooperasi/aturan rasional.

Pada tahap heteronomi, seseorang melandaskan 
pertimbangan moral mereka kepada kepatuhan searah yaitu 
kepada penguasa (otoritas) seperti orang tua, orang dewasa, 
dan peraturan yang sudah mapan. Karena peraturan itu suci 
dan tak dapat diubah, seseorang merasa berkewajiban untuk 
mematuhinya; benar dan salah biasanya dipandang sebagai 
hitam dan putih; kebaikan dan keburukan dipandang 
dari aspek konsekuensi dan hukuman. Sedangkan tahap 
otonomi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk 
mengembangkan rasa kemandirian dan suasana saling 
mendukung dengan pihak lain. Benar dan salah ditentukan 
oleh keadaan situasional, sementara peraturan bisa diubah, 
relative sesuai dengan tuntunan situasi dan kebutuhan 
manusia. Maka tugas dan kewajiban adalah relatif dalam 
kaitannya dengan pengalaman sosial, teman sejawat, dan 
penempatan diri pada posisi orang lain. Tahap ini biasanya 
ditandai dengan rasa hormat dan kemampuan bekerjasama 
dengan teman sejawat, ketimbang patuh terhadap orang 
dewasa yang berkuasa.

3. Teori Kognitif Lawrence Kholberg

Lawrence Kohlberg (1981) dalam Lutan (2001:77) 
mengatakan dalam kegiatan risetnya di Universitas Yale 
dan Universitas Harvard, memungut konsep Piaget dan 
mengembangkannya lebih lanjut, dan selama 30 tahun 
ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan 
mengembangkan moralitas. Kholberg mengembangkan 
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teori pentahapan moral dari Piaget dengan menyatakan 
bahwa perkembangan moral mengikuti suatu pola dan 
bersifat universal.

Teori perkembangan moral menurut Kholberg dalam 
Maftuh (2009:25-26) dapat dilihat dalam tingkatan dan 
tahapan sebagai berikut:

Tingkatan (level) 1: Preconventional reasoning.

Preconventional reasoning merupakan tingkat 
terendah dalam teori perkembangan moral Kholberg. Pada 
tingkat ini anak tidak menunjukkan internalisasi nilai moral. 
Penalaran moral dikontrol oleh hadiah dan hukuman dari 
luar (external reward and punishment).

Tahap (stage) 1: Punishment and obedience orientation.

Pada tahap ini pemikiran moral didasarkan pada 
hukuman. Anak-anak patuh karena orang dewasa menyuruh 
mereka untuk patuh.

Tahap (stage) 2: Individualism and purpose.

Pada tahap ini, pemikiran moral didasarkan pada 
hadiah dan minat pribadi. Anak-anak patuh ketika mereka 
ingin patuh dan ketika dalam minat terbaik mereka untuk 
patuh. Apa yang disebut benar apa yang dirasakan baik dan 
mendapatkan hadiah (reward).

Tingkat (level) 2: Conventional reasoning

Conventional reasoning merupakan tingkatan kedua 
atau menengah dalam teori perkembangan Kholberg. 
Pada tingkat ini internalisasi anak-anak masih pada taraf 
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menengah (intermediate). Anak mematuhi standar-standar 
tertentu (internal), tetapi standar tersebut merupakan 
standar pihak lain (eksternal), seperti orang tua atau hukum 
masyarakat.

Tahap (stage) 3: Interpersonal norm.n

Pada tahap ini anak-anak menilai rasa percaya, 
perhatian dan kesetiaan pada pihak lain sebagai dasar 
pertimbangan moral. Anak-anak sering menerima standar 
moral orang tuanya sebagai “anak yang baik” (good girl 
atau good boy).

Tahap (stage) 4: Social system morality.

Pada tahap ini pertimbangan moral didasarkan 
pada pemahaman pada tatanan sosial, hokum, keadilan 
dan kewajiban. Misalnya, seseorang individu mungkin 
mengatakan bahwa mencuri itu adalah salah karena aturan 
hukum yang telah dikembangkan adalah untuk kebaikan 
masyarakat.

Tingkatan (level) 3: Postconventional reasoning.

Postconventional reasoning merupakan tingkatan 
tertinggi dalam teori perkembangan moral Kholberg. Pada 
tingkatan ini moralitas telah terinternalisasi secara lengkap 
dan tidak didasarkan pada standar pihak lain. Seseorang 
mengakui adanya pilihan moral alternative, menggali 
berbagai pilihan, dan kemudian menentukan pada suatu 
aturan moral pribadi.

Tahap (stage) 5: Community rights versus individual.

Pada tahap ini seseorang memahami bahwa nilai dalam 
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hukuman adalah relatif dan bahwa standar-standar tersebut 
mungkin berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. 
Orang tersebut mengakui bahwa hukum merupakan hal 
yang penting bagi masyarakat tetapi ia juga mengetahui 
bahwa hukum dapat diubah. Dia meyakini bahwa beberapa 
nilai, seperti kebebasan, adalah lebih penting daripada 
aturan hukum. 

Tahap (stage) 6: Universal ethical principles.

Pada tahap ini seseorang telah mengembangkan 
standar didasarkan pada hak asasi manusia yang universal. 
Ketika menghadapi konflik atau pertantangan antara hukum 
dan suara hati (conscience), seseorang pada tahap ini akan 
mengikuti suara hatinya, meskipun keputusannya mungkin 
melibatkan pribadi.
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BAB 9
MENANAMKAN NILAI 

SPORTIVITAS DALAM 
PROSES PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN JASMANI

Sportif atau fair play memang mudah diucapkan, 
tetapi cukup sukar dipraktikan, bukan saja dalam olahraga 
tetapi juga dalam semua bentuk kegiatan dalam kehidupan 
sehari-hari. Meskipun demikian, asumsi yang kita pegang 
teguh adalah bahwa perilaku sportif atau fair play itu dapat 
didik atau dibiasakan (Lutan, 2001:95). Persoalannya adalah 
bagaimana menerapkan nilai moral dan prinsip sehingga 
menjadi landasan perilaku sportif.

Suherman (2009:85) mengatakan dalam kegiatan 
pembelajaran pendidikan jasmani, seorang guru berharap 
siswa selalu belajar dengan serius, selalu berperilaku baik 
dan disiplin, serta semua siswa selalu mendengarkan 
penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Bahkan 
guru yang sudah mengajar berperilaku disiplin sekalipun 
masih tetap suatu waktu akan menghadapi siswa yang 
berperilaku yang menyimpang karena masalah terjadinya 
penyimpangan perilaku dan masalah pasifnya siswa 
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dalam belajar merupakan masalah umum yang dihadapi 
hampir oleh setiap guru di sekolah. Namun demikian ada 
usaha atau strategi seperti apa yang diungkapkan oleh 
Suherman (2001:85) yaitu meningkatkan aktivitas belajar 
dan meningkatkan disiplin belajar siswa.

1. Meningkatkan Aktivitas Belajar.

Walaupun satu strategi tidak bisa menjamin seratus 
persen, namun para guru sangat perlu untuk mengetahui 
beberapa strategi untuk mengurangi kemungkinan 
siswa pasif dalam belajar. Beberapa strategi sangat 
efektif digunakan guru tertentu terhadap siswa tertentu, 
sementara yang lainnya kurang efektif. Namun demikian 
guru diharapkan mengetahui strategi mana yang cocok 
untuk diterapkan. Guru yang baik mempunyai segudang 
strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah, ada 
beberapa diantara macam-macam teknik pengawasan 
tersebut adalah:

1). Berdiri di pinggir lapangan.

Kadang-kadang untuk mengawasi siswa agar tetep 
belajar sesuai dengan tujuannya, guru berdiri di pinggir 
lapangan atau diluar garis batas lapangan. Dengan 
demikian cara seperti ini sebagian besar siswa akan 
terawasi dengan baik. Demikian pula siswa akan merasa 
dirinya diawasi oleh gurunya yang berdiri menghadapi 
siswa. Sebaliknya guru yang berdiri di tengah-tengah 
siswa tidak bisa mengawasi siswa secara merata.
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2). Mendekati siswa.

Cara kedua yang dapat dilakukan untuk mengurangi 
siswa pasif dalam belajar adalah dengan cara mendekati, 
berdiri, dan melihat siswa atau kelompok siswa yang 
pasif dalam belajarnya tersebut. Dengan cara seperti ini, 
sekalipun guru tidak bicara, siswa seringkali mengetahui 
bahwa gurunya mengharapkan siswa belajar sesuai 
dengan perintahnya, sehingga dengan demikian siswa 
yang tadinya pasif menjadi giat lagi belajar.

3). Pengawasan melekat.

Usaha mengawasi siswa dari pinggir lapangan dan 
dengan cara mendekati siswa pada dasarnya merupakan 
usaha untuk menanamkan konsep “pengawasan 
melekat”, yaitu usaha untuk memberi kesan pada siswa 
bahwa gurunya sedang mengawasi siswanya yang 
sedang belajar.

4). Mengabaikan kasus tertentu.

Dalam strategi ini, guru mengabaikan kasus tertentu 
selama kasus itu tidak mengganggu siswa yang lainnya 
dan siswa yang lainnyapun tidak mengganggu kasus 
itu. Sebagai contoh dalam pembelajaran senam yang 
memfokuskan pada bentuk tubuh: bulat, kecil dan melilit. 
Setiap kali guru menyuruh siswa untuk melakukan bentuk 
tubuh tersebut, salah seorang siswa selalu lari, namun 
kasus tersebut tidak menggangu siswa yang lainnya.

5). Secara terpadu.

Istilah ini merujuk pada kemampuan guru dalam 
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mengatasi beberapa masalah atau kejadian yang 
berlangsung secara bersamaan akan tetapi masih tetap 
memelihara lingkungan belajar seperti yang diharapkan. 
Sebagai contoh, pada saat guru sedang mengawasi 
jalannya PBM, salah seorang siswa datang dan minta izin 
untuk mengambil bola, selanjutnya guru melihat siswa 
itu sambil mengangguk, menepuk bahu, tersenyum atau 
mengatakan “iya” sebagai tanda setuju. Dengan demikian 
dalam waktu yang bersaan, guru mampu melayani siswa 
secara individual dan mengawasi siswa yang lain sedang 
belajar.

6). Mengingat nama.

Salah satu aspek kesulitan belajar mengajar adalah 
mendapatkan perhatian dari siswa yang belum tahu 
namanya. Pada siswa yang sudah tahu namanya, guru 
dapat menyebutnya dari kejauhan sehingga siswa tahu 
bahwa gurunya mengharapkan siswa itu memperhatikan 
meneruskan usahanya. Oleh karena itu salah satu strategi 
yang sering juga dilakukan oleh para guru penjas untuk 
meningkatkan aktivitas belajar siswa adalah dengan cara 
mengingat nama siswa.

7). Pemodelan (pinpointing)

Yang dimaksud pemodelan (pinpointing) di sini 
adalah guru menentukan dan menunjuk satu atau 
beberapa siswa untuk dijadikan model atas perilaku 
atau keterampilan yang dilakukannya dengan baik. Cara 
seperti ini biasanya sangat efektif bila diberikan terhadap 
anak kecil yang ingin mendapatkan perhatian guru. 
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Namun demikian, apabila strategi ini diberikan secara 
menoton, misal guru selalu menggunakan kalimat yang 
sama pada setiap melakukan  pinpointing, maka strategi 
ini seringkali diabaikan oleh para siswa. Oleh karena itu 
evektivitas strategi ini sangat bergantung pada tipe siswa, 
cara menggunakannya, dan frekuensi penggunaannya.

2. Meningkatkan disiplin Siswa

Hampir sudah bisa dipastikan bahwa setiap guru Penjas 
menghadapi siswa yang kurang disiplin. Lepas dari beberapa 
faktor yang mempengaruhinya, guru sebaiknya bersiap-
siap “sedia payung sebelum hujan” untuk menghadapi dan 
memecahkan masalah disiplin tersebut melalui pembinaan 
disiplin siswa sejak dini. Dari hasil penelitian Graham (1992) 
dalam Suherman (2001:88) menunjukkan usaha pembinaan 
disiplin yang baik dilakukan secara terintegrasi dengan 
proses belajar mengaja penjas pada setiap kali mengajar 
dari semenjak awal hingga akhir tahun ajaran. Selain dari 
itu usaha pembinaan disiplin hendaknya merupakan suatu 
kebutuhan bagi para guru untuk menerapkannya. Usaha 
pembinaan displin yang sifatnya sesaat, sementara, atau 
hanya dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan 
biasanya membuat gurunya kewalahan dan berjalan kurang 
efektif karena efek pembinaan disiplin itu kurang begitu 
mendalam pada diri siswa.

Sehubungan dengan masalah disiplin itu para guru 
selalu berusaha, baik disadari maupun tidak, membuat anak 
didiknya lebih disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 
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Sebagai bahan literature, beberapa model pembinaan 
disiplin tersebut seperti yang dijelaskan oleh Suherman 
(2001:88) sebagai berikut:

1).	Modifikasi	perilaku.

Teori modifikasi perilaku ini didasarkan pada 
pandangan B.F. Skinner yang menyatakan bahwa 
tingkah laku dibentuk oleh konsekuensi tingkah laku itu 
sendiri. Konsekuensi yang baik (positif) mengekibatkan 
pengulangan tingkah laku itu. Sementara konsekuensi 
lemah (negatif) mengekibatkan tingkah laku terhenti. 
Fokus pendekatan ini menekankan pada tingkah laku 
baik dan mengabaikan tingkah laku tidak baik. Salah 
satu contoh penerapan pendekatan ini misalnya guru 
segera memberikan pujian, dorongan, atau penghargaan 
kepada siswa yang berperilaku atau berpenampilan baik, 
atau sebaliknya.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan agar 
siswa yang berperilaku atau berpenampilan baik akan 
terus melakukan sesuatu yang baik-baik. Sebaliknya 
dengan membiarkan atau tidak memberikan penghargaan 
kepada siswa yang tidak berperilaku baik diharapkan 
agar siswa tersebut tidak mengulangi perbuatannya 
akan tetapi akan selalu berusaha berperilaku baik agar 
mendapat penghargaan seperti teman lain yang sudah 
mendapat penghargaan. Pendekatan seperti ini sangat 
efektif diterapkan terhadap anak-anak kecil yang masih 
berfikir realistik dan banyak memerlukan perhatian. 
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2). Psikoanalitis.

Tokoh dari teori ini adalah Carl Rogers. Ia mempunyai 
pandangan bahwa penyatuan antara emosional, sikap 
dan intelektualnya akan menambah kesadaran tentang 
dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini guru 
bertindak selaku pendengar aktif, menerima dan terbuka 
tanpa mempertimbangkan isi pesan yang dikemukakan 
siswa. Cara seperti ini lebih sering dilakukan oleh para 
guru BP (Bimbingan Penyuluhan) terhadap siswa yang 
berperilaku menyimpang di sekolah-sekolah.

3). Model Disiplin Asertif.

Orang pertama yang mengembangkan model ini 
adalah Canter (1976) ia membuat model pembinaan 
disiplin dengan nama Canter’s Assertive Discipline Model.  
Pendekatan ini didasarkan pada beberapa pandangan 
sebagai berikut:

a. Semua siswa dapat berperilaku baik

b. Pengawasan yang ketat atau kokoh tetapi tidak pasif 
dan tidak menekutkan wajar diberikan pada siswa.

c. Harapan-harapan guru yang rasional terhadap perilaku 
siswa yang sesuai dengan perkembangannya (seperti 
tercermin dalam peraturan harus diberitahukan 
kepada siswa).

d. Guru harus mengharapkan perilaku yang layak dan 
pantas dilakukan oleh siswanya serta mendapat 
dukungan dari orang tua siswa, guru lain, dan kepala 
sekolah.
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e. Tingkah laku siswa yang baik harus segera mendapat 
dukungan, dorongan, atau penghargaan sementara 
tingkah laku yang tidak baik harus mendapat 
konsekuensi yang logis.

f. Konsekuensi logis akibat penyimpangan perilaku 
harus ditetapkan dan disampaikan kepada siswa.

g. Kunsekuensi harus dilaksanakan secara konsisten 
tanpa bias.

h. Komunikasi verbal dan non verbal harus disampaikan 
dengan kontak mata antara guru dan siswa.

i. Guru harus melatih harapan-harapan (ekpectations) 
dengan konsekuensi secara mental dengan konsisten 
terhadap siswa.

Contoh harapan yang dituangkan dalam bentuk 
peraturan dikembangkan di Riverside Elementary School 
oleh Bell (1995) dalam Suherman (2009:90):

1). Menghargai orang lain (resfect for others)

2). Bermain jujur (play fairly)

3). Bermain dengan tidak membahayakan (play safely)

4). Lakukan yang terbaik (do your best)

5). Ikuti petunjuk guru (follow directions)

Contoh konsekuensi (Hill) sebagai berikut:

1). Peringatan

2). Time-out 5 menit

3). Time-out 10 menit



177Internalisasi Sportivitas Pada Pendidikan Jasmani

4). Memanggil orang tua siswa

5). Mengirim siswa ke kepala sekolah.

4). Level of Affective Development (Hellison, 1985)

Model pembinaan disiplin ini dikembangkan oleh 
Hellison (1985). Perbedaan model yang dikembangkan 
oleh Hellison dan Canter terutama terletak pada 
jenis motivasinya. Model Canter lebih menekankan 
pada motivasi ekstrinsik, seperti penghargaan, pujian 
dan dorongan. Sementara itu, model Hellison lebih 
menekankan pada motivasi instrinsik. Hellison mempunyai 
pandang bahwa: siswa secara alami berkeinginan 
untuk melakukan sesuatu yang baik dan penghargaan 
ekstrinsik adalah “counter productive”. Model ini guru 
berharap bahwa siswa berpartisipasi dan menyanangi 
aktivitas untuk kepentingannya sendiri dan bukannya 
untuk mendapatkan penghargaan ekstrinsik seperti yang 
dikembangkan dalam model Canter. Oleh karena itu pada 
dasarnya model Hellison ini dibuat untuk membuat siswa 
mengerti dan berlatih rasa tanggungjawab pribadi (self-
responsibility).

 Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan 
disiplin lebih menekankan pada motivasi ekstrinsik 
sementara yang lainnya menekankan pada motivasi 
instrinsik. Lepas dari system pembinaan disiplin yang 
dipilih oleh guru tersebut, penerapan system pembinaan 
disiplin yang efektif ditandai oleh penerapan yang 
dilakukan secara konsisten dan ketat akan tetapi tetap 
menghargai perasaan dan harga diri anak didik.
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