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BAB I  

PENGERTIAN PENDIDIKAN JASMANI 

 

A. Pengertian 

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota 

masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka 

memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan 

watak 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 

fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, 

serta emosional 

B. Tujuan Pendidikan Jasmani 
 

 Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan 

pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani 

dan olahraga yang terpilih 

 Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik 

 Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar 

 Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang 

terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

 Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan 

demokratis 

 Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan 

 Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai 

informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan 

kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif. 

 

C. Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani 
 

 Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. eksplorasi gerak, 

keterampilan lokomotor non-lokomotor,dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, 

sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta 

aktivitas lainnya 

 Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, 

dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya 

 Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan 

dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya 

 Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic serta aktivitas 

lainnya 

 Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan 

renang serta aktivitas lainnya 
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 Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, berkemah, 

menjelajah, dan mendaki gunung 

 Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, 

khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang 

sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cidera, 

mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek 

kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. 

 

D. Gerak sebagai kebutuhan anak 

Dunia anak-anak adalah dunia yang segar, baru, dan senantiasa indah, dipenuhi keajaiban dan 

keriangan. Demikian Rachel Carson dalam sebuah ungkapannya. Namun demikian, menurut Carson, 

adalah kemalangan bagi kebanyakan kita bahwa dunia yang cemerlang itu terenggut muram dan 

bahkan hilang sebelum kita dewasa. 

Dunia anak-anak memang menakjubkan, mengandung aneka ragam pengalaman yang 

mencengangkan, dilengkapi berbagai kesempatan untuk memperoleh pembinaan . Bila guru masuk 

ke dalam dunia itu, ia dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan pengetahuannya, 

mengasah kepekaan rasa hatinya serta memperkaya keterampilannya. 

Bermain adalah dunia anak. Sambil bermain mereka belajar. Dalam hal belajar, anak-anak 

adalah ahlinya. Segala macam dipelajarinya, dari menggerakkan anggota tubuhnya hingga mengenali 

berbagai benda di lingkungan sekitarn 

E. Perbedaan Makna Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Olahraga 

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh guru-guru penjas belakangan ini adalah : 

“Apakah pendidikan jasmani?” Pertanyaan yang cukup aneh ini justru dikemukakan oleh yang paling 

berhak menjawab pertanyaan tersebut. 

Hal tersebut mungkin terjadi karena pada waktu sebelumnya guru itu merasa dirinya bukan 

sebagai guru penjas, melainkan guru pendidikan olahraga. Perubahan pandangan itu terjadi 

menyusul perubahan nama mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, dari 

mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan (orkes) dalam kurikulum 1984, menjadi pelajaran 

“pendidikan jasmani dan kesehatan” (penjaskes) dalam kurikulum1994. 

Perubahan nama tersebut tidak dilengkapi dengan sumber belajar yang menjelaskan makna 

dan tujuan kedua istilah tersebut. Akibatnya sebagian besar guru menganggap bahwa perubahan 

nama itu tidak memiliki perbedaan, dan pelaksanaannya dianggap sama. Padahal muatan filosofis 

dari kedua istilah di atas sungguh berbeda, sehingga tujuannya pun berbeda pula. Pertanyaannya, 

apa bedanya pendidikan olahraga dengan pendidikan jasmani ? 
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BAB II 

 PENTINGNYA KURIKULUM PENJAS DI SETIAP JENJANG PENDIDIKAN 

 

A. Pentingnya Kurikulum Pendidikan Jasmani (Penjas) 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah memberikan keleluasaan 

bagi sekolah-sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah untuk dapat mengeksplor 

kebutuhan pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada, namun 

demikian diharapkan tetap dalam bingkai yang mengacu pada standar pendidikan nasional, yang 

meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. 

Dalam implementasinya pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masih 

memerlukan kajian, seperti halnya dengan kurikulum pada mata pelajaran Penjasorkes ( Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan) dimana terdapat realita bahwa tingkat kesadaran dan minat 

peserta didik di bidang kebugaran jasmani masih sangat rendah, hal ini dapat dijadikan sebagai 

petunjuk umum bahwa pendidikan di bidang olahraga masih perlu terus diperjuangkan, sebab dalam 

bidang pendidikan inilah terdapat peluang untuk dapat membentuk generasi cerdas yang memiliki 

mental kesehatan jiwa dan raga serta memberi peluang anak didik menjadi berprestasi. Harapan dan 

juga usaha untuk berkonstribusi kemajuan di bidang pendidikan olah raga ini juga telah dirintis oleh 

Widodo Heri Iswanto, guru Penjasorkes SMA Negeri I Salatiga yang telah mengampu pelajaran 

penjasorkes selama puluhan tahun di Sekolah. 

Pendidikan Jasmani olaharaga dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani yang meliputi 

keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, kemampuan bersosialisasi, penalaran, stabilitas 

emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih, bahkan dari 

aspek olahraga pelajaran ini dapat untuk mensuport anak didik menjadi lebih berprestasi di 

bidangnya. 

Pelajaran ini meliputi penilaian kognitif, psikomotor dan affektif sehingga memerlukan adanya 

praktek ada teori yang disesuaikan dengan materi kurikulum sekolah yang terangkai dalam satu 

kesatuan program pendidikan Nasional. 

Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan dan olahraga. Di 

dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga tertentu yang dipilih 

hanyalah alat untuk mendidik. Mendidik apa ? Paling tidak fokusnya pada keterampilan anak. Hal ini 

dapat berupa keterampilan fisik dan motorik, keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan 

masalah, dan bisa juga keterampilan emosional dan sosial. 

Karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga tadi lebih 

penting dari pada hasilnya. Dengan demikian, bagaimana guru memilih metode, melibatkan anak, 

berinteraksi dengan murid serta merangsang interaksi murid dengan murid lainnya, harus menjadi 

pertimbangan utama. 



TUGAS AKHIR SEMESTER   http://www.aangrapei.co.cc/ 

ST
K

IP
 A

H
M

A
D

 D
A

H
LA

N
 

 5
 

Pendidikan Jasmani telah berkembang pesat di negara-negara maju seperti Inggris., Kanada, 

Australia. Tidak main-main, Mata Pelajaran Pendidikan Kesehatan dan Jasmani ini dibuat terintegrasi 

dalam kurikulum untuk menunjang pelajaran lain. Sedemikian pentingnya, Pendidikan Jasmani atau 

dikenal dengan istilah Physical Education (PE) dinyatakan dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan pemahaman mengenai apa yang mereka perlukan nantinya saat dewasa, yaitu : 

 Komitmen untuk hidup sehat dan aktif 

 Mengembangkan kapasitas untuk hidup yang memuaskan dan produktif. 

 

B. Komitmen untuk hidup sehat dan aktif. 

Dengan kehadiran teknologi, terbentuklah pola hidup yang berbeda . Sebagai ilustrasi, generasi 

muda kini menghabiskan banyak waktu di depan TV atau komputer. Belum lagi dengan kehadiran 

makanan siap saji dan iklan yang menarik, kandungan makanan yang dikonsumsi sekarang lebih 

banyak mengandung lemak jenuh dan gula. Ditambah lagi, anak-anak sekarang sudah sangat sedikit 

berjalan kaki, karena kemudahan transportasi dan fasilitas yang tersedia.Bayangkan saja, masa kini, 

berangkat sekolah saja mereka diantar kendaraan, di Jakarta kalau tidak dengan mobil, atau motor. 

Berapa banyak anak sekarang berjalan kaki atau mengayuh sepeda ke sekolah? Sepulang sekolah, 

anak-anak menghempaskan diri di sofa, menonton TV sepanjang hari, dan jika lapar tinggal 

menelepon layanan antar 24 jam. Ancaman obesitas, kolestrol, dan gula membayangi masa depan 

mereka jika tidak ada upaya untuk melalui olah gerak dan informasi tentang hidup sehat. Hidup 

sehat memang harus diajarkan, sedari kecil, dan dibawah bimbingan orang dewasa. Selain itu juga, 

harus ada pembiasaan, dan cara termudah adalah dengan membangun support system dalam 

masyarakat. Dalam hal ini keluarga dan sekolah. 

 

C. Mengembangkan kapasitas untuk hidup yang memuaskan dan produktif 

Berdasarkan riset, ada hubungan antara meningkatnya kegiatan fisik (dalam hal ini olah raga) 

dengan pencapaian akademis, konstrasi yang lebih baik, prilaku yang lebih baik di kelas, 

pembelajaran yang lebih fokus. Anak-anak yang mengikuti kegiatan olah raga mendapat keuntungan 

tadi yaitu peningkatan di kehidupan psikologis, kapasitas fisik, konsep diri dan kemampuan 

mengatasi stress. Di Indonesia sendiri, pernah dilakukan penelitian bahwa siswa dapat 

mengembangkan kepandaian emosionalnya melalui pelajaran Pendidikan Jasmani. Anak -anak yang 

cenderung mengganggu temannya atau kemampuan akademiknya rendah, jika mendapat 

kesempatan untuk berhasil dibidang lain (misalkan kegiatan olah raga), merasa percaya dirinya 

meningkat. Dan pada usia remaja yang rawan dengan krisis identitas, prestasi di bidang olahraga 

selain melancarkan aliran darah juga meningkatkan ketahanan tubuh dan rasa gembira. 

Berita baiknya adalah dengan adanya PenJas, produktivitas siswa menjadi meningkat (lebih siap 

belajar), memperbaiki moral (mengurangi keinginan untuk membolos) menurunkan biaya 

perawatan kesehatan, mengurangi prilaku anti sosial ( bullying dan kekerasan). Kalau badan sudah 

lelah dibuat berolah raga, mana sempat memikirkan untuk mengolok-olok anak lain? Sportivitas bisa 

dibangun lewat pertandingan-pertandingan kecil antar teman, yang pada akhirnya membuat siswa 

menhadi lebih produktif. 

Masalahnya bagaimana memulainya? Diawali dengan cara memperkenalkan siswa dengan 

kegiatan seperti bowling, hiking, frisbee sedini mungkin akan membentuk kebiasaan yang baik yang 
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akan terbawa saat mereka dewasa. Beberapa guru mulai mengkombinasikan dengan teknik 

mengurangi stress seperti yoga dan latihan pernafasan. 

Ada beberapa model yang telah diciptakan dalam perkembangan PenJas ini. Salah satunya 

adalah Model Klub Kesehatan, yaitu seperti layaknya di Klub Kebugaran, dengan model ini siswa 

melakukan kegiatan yang berbeda di setiap harinya model yang menawarkan berbagai jenis kegiatan 

bagi siswa, dengan latihan yang sangat intense, dengan maksud memperkenalkan kegiatan ini untuk 

nantinya menjadi kebiasaan di masa dewasa. 

Model yang kedua adalah Model Pendidikan Olah Raga, adalah model baru seperti liga olah 

raga, dimana siswa berperan sebagai pelatih, pencatat skor, wasit, dan reporter olah raga, dan juga 

sebagai yang bertanding. Melalui model ini, siswa berlatih keterampilan manajemen, matematika, 

menulis dan pada saat yang bersamaan juga berlatih olah raga dan berperan aktif. 

Sekarang ini, di beberapa negara, guru Olah raga harus tersertifikasi untuk mengajar Kesehatan. 

Banyak universitas dan sekolah tinggi di luar negeri yang menawarkan sertifikasi Pendidikan 

Kesehatan dan Jasmani sekaligus. Hal ini juga didorong oleh Departemen Kesehatan setempat, dari 

tingkat pemula sampai menengah, termasuk pelajaran mengenai bullying, kepercayaan diri, 

manajemen stress dan marah untuk dimasukkan ke dalam klurikulum. 

Jika sementara ini hanya ada kegiatan senam bersama untuk pelajaran PenJas di sekolah negeri, 

dikarenakan keterbatasan guru olah  raga.  Padahal, yang dinamakan PE (PenJas), ada 4 area yang 

termasuk dalam kegiatan PenJas ini : 

 Permainan kompetitif , seperti atletik 

 Kesehatan dan kebugaran, seperti mempelajari makanan yang bergizi, pola hidup yang 

sehat, dll 

 Kegiatan petualangan outdoor , seperti hiking, arung jeram, 

 Kegiatan kreatif 

Sayangnya, di bumi pertiwi ini, untuk dikarenakan keterbatasan sumber daya dan fasilitas, siswa 

tidak mendapat banyak kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan motoriknya. Selain itu juga, 

anak-anak yang tak cakap dalam bidang olah raga tidak mendapat kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Keadaan ini semakin sulit saat tenaga 

pendidik tidak mendapatkan pelatihan dan bimbingan seperti pengajar bidang studi lainnya yang 

kerap kali dikirim untuk pelatihan, seminar, lokakarya dan pembinaan di sanggar. Alangkah baiknya, 

sekolah bermitra dengan sekolah lainnya yang berdekatan  yang memiliki pengajar yang cakap di 

bidang olah raga lainnya. Seperti di negara Inggris, guru bidang studi Penjas di SD mendapat 

dukungan dari guru Penjas SMP dan SMA di dekatnya. Selain itu guru-guru lain (tidak harus guru 

Penjas) yang mahir dalam mata olah raga tertentu dapat membantu mengajar. Lebih ideal lagi jika 

ada relawan dari orang tua yang bisa mendukung pembelajaran dengan datang ke sekolah pada hari 

Sabtu untuk melatih ekstra kurikuler kepada siswa-siswa. 

Keberlangsungan pendidikan ada di tangan kita semua, tidak hanya sekolah dan guru-guru, 

namun masyarakat dan khususnya orang tua sebagai mitra sekolah selayaknya ikut tergerak 

memajukan pendidikan. Pada akhirnya, jika semua aspek mendukung, buahnya dipetik bersama 

pula. 
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BAB III 

 IMPLEMENTASI KURIKULUM PENJAS DI SEKOLAH PENULIS 

 

Pada pendidikan formal maupun nonformal peran pendidikan jasmani sangat penting, tidak 

terkecuali di tempat penulis bekerja, dari beberapa jam pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa 

disertakan pelajaran Pendidikan Jasmani Olah raga dan Kesehatan, tujuan dari di masukkannya 

pelajaran tersebut selain memang sudah masuk kurikulum inti atau kurikulum nasional juga 

merupakan salah satu faktor penting menjaga kesehatan, kesegaran jasmani para siswa/siswi atau 

peserta didik. 

Pelajaran olah raga merupakan pelajaran favorit siswa, dengan olah raga membuat  badan kita 

sehat dan kuat sehingga dapat melakukan aktivitas belajar mengajar menjadi lebih maksimal baik 

gurunya maupun siswanya.  

 

A. Kurikulum  

Kurikulum pendidikan jasmani di sekolah penulis sudah menggunakan kurikulum standar KTSP 

dan sudah dilengkapi dengan LKS sehingga siswa bisa belajar dengan maksimal sesuai standar 

pendidikan nasional. Selain waktu belajar reguler siswa juga sering melakukan lomba-lomba atau 

pertandingan olah raga antar kelas dan ekstra kurikuler olah raga. 

 

B. Tenaga pengajar 

Tenaga pengajar pelajaran pendidikan jasmani di sekolah penulis merupakan pengajar yang 

berkualitas, selain berpendidikan S1 jurusan olah raga beliau juga merupakan pemenang lomba 

senam tingkat nasional. Sehingga implementasi program dan kurikulum dapat berjalan maksimal 

karena ditunjang oleh tenaga pengajar yang berkualitas. 

 

C. Sarana dan Prasarana 

Sarana olah raga memang belum memadai karena lapangan yang tersedia cukup sempit. Tetapi 

dengan mudahnya akses ke berbagai sarana olah raga umum seperti ke kolam renang tinggal jalan 

kaki saja, begitupula ke GOR Badminton dan ke GOR Futsal hanya jalan kaki beberapa meter saja. 

Sehingga akses sarana olah raga begitu mudah yang bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar 

yang maksimal, juga merupakan faktor penting pengimplementasian kurikulum penjas. 
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BAB IV 

 MANFAAT KULIAH PENDIDIKAN JASMANI BAGI PENULIS 
 

Dalam kegiatan mengajar adalakalanya kita tidak selalu dihadapkan dengan pelajaran yang 

sesuai dengan yang kita inginkan, di beberapa kasus dimana di sebuah sekolah tidak terdapat 

seorang guru olah raga atau guru yang memang memiliki keterampilan khusus serta kapabelitas dan 

kompetensi di bidang olah raga, tugas kita sebagai seorang intelektual yang dibekali pelajaran-

pelajaran atau mata kuliah yang menunjang terlaksanya proses tansfer ilmu kepada siswa dan 

implementasi kurikulum di setiap mata pelajaran termasuk pelajaran pendidikan jasmani.  

Jelas, bahwa mata kuliah penjas merupakan mata kuliah penting yang sewaktu-waktu ilmu atau 

keterampilan dalam mengajar pendidikan jasmani ini akan kita gunakan. Ada pepatah Sunda 

mengatakan : “elmu mah teu beurat mamawa”  yang artinya apapun yang kita pelajari akan 

bermanfaat dan ilmu bukanlah sebuah benda yang berat, orang yang memiliki pengetahuan luas 

tidak akan sesusah orang yang membawa benda dimana semakin banyak bendanya akan  semakin 

berat. Begitupun dengan mata kuliah penjas apalagi mata kuliah ini sangat penting jika kita mengajar 

di sebuah sekolah dasar yang pada umumnya memiliki guru yang terbatas. 

Manfaat mata kuliah penjas : 

a) Manfaat Akademik 

Selain merupakan syarat dan kewajiban, mata kuliah penjas akan memberikan manfaat bagi 

penulis khususnya di dalam pembuatan RPP, teknik mengajar, metode pembelajaran, dan 

keterampilan berolahraga. 

 

b) Manfaat Fisik 

Dengan melakukan olah raga walaupun waktunya sangat terbatas dan jarang, hanya pada 

waktu kuliah saja, tetapi cukup memberikan penyegaran jasmani yang bisa membuat fisik dan 

mental menjadi lebih kuat. 
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BAB V 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Situs-situs tersebut di bawah ini diakses 02 Januari 2012 : 

http://artikel-olahraga.blogspot.com/2008/02/pendidikan-jasmani.html 

http://indonesiaeducate.org/pendidikan-jasmani-penjas.html 

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2219929-olah-raga-penting-masuk-

kurikulum/#ixzz1iFlZN1gR 

 

 

http://artikel-olahraga.blogspot.com/2008/02/pendidikan-jasmani.html
http://indonesiaeducate.org/pendidikan-jasmani-penjas.html
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2219929-olah-raga-penting-masuk-kurikulum/#ixzz1iFlZN1gR
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2219929-olah-raga-penting-masuk-kurikulum/#ixzz1iFlZN1gR

