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PERANAN MATAI(ULIAH PENDIDIKAN JASMANI
DI PERGURUAN'fINGGI

Sukadiyanto
Dosen Pendidikan Kepelatihan FIK UI{Y

Abstract
Higher education students' world reflects a lifc emphasizing academic rnorals.

Unfortu4atelT there have been a lot of.stud€rrt figlrb triggered by trivial matters.
ThLis indicates a crisis in acadernic morals and stains campuees as centers for
acadeirric Me. If studenb as tlre intellectual young generation were continuously
involwed tlre culture of fight, the nation would be in danger. Therefore, it is
Teqsary to find a solutiorr that can make,use of shrdenb' excessive er€rgy to
develop their creative pgtentials and imagi4atiorrs through academic activities to
make tlrem mature and skillful- It is ttre resporsibility of a higher education
institution to develop shrdents' potentials so drat tlrey can give positive
contributions to society through their activities- The Yog;rakarta Sfate Uniwersity
has nade a breakthro*qh by induding Physical Education (PE) in the 20@
Curriculurn- It is an initial step to equip students with both hard skills and sofrt
ski[s. PE makes use of p'trysicai aetivitiei in an attemPt to attain educationat goals.
PE provides students wi*r ess€rrtial values that t}rey c'- utitrize in their campus. and
sociaf life- In dds way, sfidents wi$possess r,terrtal totrghness necessary to live the
competitiwe life at presenL

I(eywords: Physical Educatiory ess€r*ial values

A. Pendahuluan
Pada aldrir-akhir ini, semar*k fa-

wa?afl antarrnahasiswa di berbagai da-
erah yang dipicu ofeh perrnasalahan
yang sederhana (sepele)- IJmrrmnya,
tsanuran antarurahasiswa te{adi di karn-
pus yang berada di kota-kota besar,
sebab hidup di kota besar rnerruncul-
kan berbagai tanfangan dan kendala
yang harus dihadapi dalam kehidupan
sehari-hari. Banyak teori yang menye
babkan teriadinya tazDutan antarmaha-
siswa, satu di antaranya adalah teori
frustrasi-agresi, karena beban hidup
yang semakin berat sehingga rnaha-
siswa banyak rnengalami kegagalan-
kegagalan hidup di kota besar. Kondisi
tersebut akan berpengaruh terhadap
kondisi psikologis rnahaslswa, sehingga

cderung srtan terhadap permasa-
lafun yang sederhana sebagai pemicu
tauuran. Selain itu, dunia mahasiewa
seanra umum mesriliki potensi energi
yang berlebihan, daya lcreasi dan imaji-
nasi yang tingg, sehingga tidak sedikit
pula aksi brutal mahasiswa sering di-
rnanfaatkan oleh berbagai pihak yang
tidak bertanggung jawab. Untuk itu,
diperlukan sarana sebagai penyaluran
ketiga potensi yang dimiliki oleh ma-
hasiswa tersebut agar kegiatannya me-
rniliki kontribusi yang positif baik bagi
dirinya rrurupun bagi masyarakat di
sekitarnya.

Padahal, mahasiswa sebagai tulang
punggung negara, jelas diharapkan pe-
rEurnya sebagai gerrerasi penerus bang-
sa agnr bangsa Indonesia tetap eksis
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dan tidak hil*g lenyap ditelan oleh
be:bagai bentuk peniajahan yang ter-
selubung di masa datang. Untuk itu,
perguruan tinggi perlu terus rrreng-

agar mahasiswa selarra da-
lam proses perr&elaiaran dibekali de-
ngan berbagai perrgetahuan dan kete-
rampilan baik secara tasmani rurulptrn
rohaninya agar merriadi generasi yarig
cerdas, tegar, bermorat dan berkqpri-
badian Indonesia.-, Derrrikian p,e5rting:
nya kesehatan jasrnani dan rohrini bagi
masyarakat suatu bangsa, teirrasuk
Indonesia, sehingg-a dalam syair lagu
kebangsaan Indonesia Raya dicanturrr-
,&^ "... bangunlah jiwanya bengunlah
fudannya untuk Indon*ia gaya ..." Syar
tersebut nengingatkan kembafi kq>ada
seluruh warga negirra betapa
nya kesehatan iiwa dan raga bagi suatu
rnasyatakat derni sebuah
negara. Hal itu sejalan dengan slogan
kuno olahraga yang berbrrnyi rrrefis stnta
in corpore sana, yaiht denga* jiwa yang
setat akan tertanam tubuh yang sehat.
Artinya, seseorang yang rrerriliki iiwa
yang sehat di dalarrr badan yaqg sehat,
s€seomng tersebut akan merriaili ma-
nusia yang sempurna" Sebab fingsi
raga (tubuh) adaLah menyiapkan kon-
disi yang sebaik-baiknya agariwa, roh,
lra'i, dan pikiran manusia rrampu dan
sanggup berfungsi yang sebaik-bai*nya
pula.

Dernj-kian halnya bagi bangsa Indo.
nesia sehat jiwa dan raga merupakan
salah satu prasyarat dalam urefang-
sungkan tata pemeritahan gurra rnen-
capai cita-.cita masyarakat yang adil
matcmu+ sejahtera lahir dan batin.
Upayq bangsa Indonesia agar ureniliki
iiwa dan raga yang sehat, cara mudah
dan rrurah hanya dapat ditempuh rte-
lalui partisipasi aktif rrasyatakat dala'n
kegiatan jasmani dan olahraga. secara
terprogran, terukur, dan teratur. Apa-
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!aq1 fada masa sekarang ini bangsa
Indonesia q"4i-g menghadapi tiga pir-
adab4n yang berbeda, yaitu era agri"is,
industri, dan era informasi, di mana
untuk rne.napaki ketiga era tersebut
tentu diperlukan kondisi masyarakat
ya4g sehat ilsmani dan rohani.

Pada era modern yang serba oto-
matis dengan teknologi tinggi seperti
sekarang ini, segala aktivitas manusia
benar-benar menjadi mudah dan di-
manjakan 

-oleh telcrologi. Kemajuan
teloologi banyak irranfaat dan ke-
untunggrjnya, narrrurr di" sisi lain juga
ada darrrpak negati{nya. Berbagai'lie-
ylt rnqT dan kemudahan telahbanyak
dirasakan oleh manusia, narrun dam-
pak negatif- sebagai akibat dari ke-
majuan telmologi bagi manusia antara
lain adalah menurunnya aktivitas fisik
manusia, yangdengan kata lain muncul
budaya pola hidup inadif- Situasi ter-
sebut dominan terjadi pada rnasyarakat
perkotaan dan sekitamya, di mana
budaya pola hidup inaktii yang disertai
oleh pola makan yang serba instant,
me4inbulkan banyak kerugian bagi
manusia itu sendiri. Kerugian tersebut
di antaranya adalah mu-iculnya ber-
bagai penyakit baru yang dengan ganas
mengErncam jiwa manusta, seperti pe-
nyakit i*qta kanker dan periyakit
ilegeneratif lainnya. Akibatnya, usii fra-
rapan hidup dan usia produktif ma-
nusia di perkotaan menjadi turlrn se-
jalan derrgaa pertambahan usia. Ke-
mungkinan pada tahun 2O3O-an, khu-
susnya di kota-kota besar di Indonesia
akan sulit menemukan manusia yang
lahir pada tahun 1950-an. Artinya, bah--
wa usia manusia'perkotaan akarr se-
makin pendek usianya akibat dari bu-
daya pola hidup inaktif serta pola
makan yang serba instan.

Dampak dari kemajuan teknologi
tersebut menyebabkan kondisi masya-
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rakat se*ararg ini sudah teti:rdi per-
geseran pola hidup, yaitu budaya pola
hid,rp hral*if da pola makan yang ser-
ba inststtt. Guna rrenanggulangi terus
rrrenururrn1ra deraiat kesehatan m:rsya-
ralcaQ maka gerakan untuk rnendorong
masyaralat alstif melakukan aktivitas
iasmant dan olahraga harus tenrs di-
gataldrilL Oleh karerra itu, para pim-
pinan peryuruan tinggr (ternrasuk
UNn memandang perlu dan turut
mengamb'il pralffsa guna menggiatkan
afdfuftas tasmani dan olahraga. di kam-
pus. Peranan PT datam mengalakkan
aktivitas iasmani dan olahraga, me-
rupalcan tesrpat yang strategis karena
s€bagai lerrbaga yang mendidik calon-
calon irrtelektual generasi p€nenrs
bangsa- Melalui pendekatan ilmu pe-
ngetahuan dan telmologi (IPTEK), akan
mudah dalan merryadarkan masi1aara-
kat guna melakukan aktivitas jasmani
dan olahraga se@ra rutin. Para maha-
siswa srudah rliaiak berpikir rasio'rral
dan rnengerti akan balraya yang meng-
anciun muda intelektual akibat
dari pola hiclup inabif d.arl. pola makan
inetwtt- cara penanggulangan-
rr)ra gr€lalui geral<an m€rrdormrg rnass:r
agaf, d€ngan sadar mel,akukan aktivitas
jasmant ahrr olalrraga. Oleh karena flf
rnenrpakan tembaga forrnal yang lrre-
ngelr&an misi trndharrra PT, sehirrgga
berkewafban rrerrbirra generasi mrrda
intel€khral, yang setrat iasmani dan ro-
hani bedardi pekerti luhur, berbudaya
sertaberadab-

Llntuk itu, brobosan tlniversitas
Nelteri Yog;rakarta (I-INY) memasuk-
kan matakuliah penias masuk dalam
kurikulun hhun 2OO8 merupakan lang-
kah rraiu dan urerryadari akan arti pen-
tingnya per{as bagi nahasiswa. Hal ter-
sebut tertuang dalarrr rarrbu-rambu
penge[lbaqgan kurikulusr 2008 LII{Y,
di urana materi penjas sudah dimasuk-

kan ke dalarn kurikulurrr yang diper-
baharui sebagai mata kuliah pilihan
bagi mahasiswa non FIK di UNY.
Akankah penias bagi rnahasiswa di
UNY segera terealisir? lawabnya ada
pada kernauan dan tekad dari para
civitas akademika LIITIY sendiri untuk
melatisas*annya 

"i"r-
B. Pernbahasan
1. Ikdudukan dan Peran Perguruan

Tinggi
Berdasarkan Kepreo R[ Nomor 93

Tahun 1999 terrtang perubatran IKIP
meniadi urriversitas, pada pasal 1 ayat
2a dinyatakan bahrva UNY merniliki
hrgas: (1) rnenyelenggarakan program
pendidikan al<aderrdk danlatau perr-
didikan profesional dalan seiumlah
disiplin ilrrru pengetahuan, telmologi,
dan/atau kesenian tertentu; (2) me-
ngernbangkan ilmu kependidikan dan
norrkependidikan, serta mendidik te-
naga akaderrik dan profesional dalarrr
bidang kependidikan dan nonkepen-
didikan. Dengan dernikian, LINY nrem-
purryai tugas yang lebih korrpteks
karena harus rnenyelenggarakan bebe-
rapa prograrn secara sinetgie; yaitu (a)
menyelenggarakan pendidikan akade-
rnik dan profesional bidang kepen-
didikan; (b) mertyelenggarakan 1>err-
didikan akademik dan profesional bi-
dang nonkependidikan; dan (c) rre-
ngernbangkan ilmu, baik kependidikan
dan norrkependidikan.

Perguruan tingg merupakan ope-
rasionalisasi dari pendidikan tinggi
yang sebagai bagian dari sistem pen-
didikan nasional. Pada bab II pasal 3
Undang-Undang RI nomor 2O tahun
2OO3 tentang Sistern Pendidikan Nasio-
nal diielaskan bahwa pendidikan nasio-
nal berfungsi mengernbangkan kemam-
puan dan membentuk watak serta per-
adaban bangsa yang berrnartabat dalam

Calsauala Pandidikanr, November 2008, Th. XXVII, No. 3



rangka mencerdaskan ketridupan bang-
sa, bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserh didik agar merriadi ma'
nusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang lvlaha Esa, ber-
akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
krcatif, mandiri, dan aneniadi warga
neg:ra Srang demokrati:s serta berhng-
gung iawab. Guna mencapai tujuan
pendidikan tersebut disusunlah kuriku-
lum yang nenurut Kepmendilcnas, No:
2l,2/V/2000
rencana dan pengaturan rrrengenai tu-
iuan, isi, dan bahan pelaiaran serta cara
yang digunakan sebagai pedoman pe.
nyelengaraan kegiatan perrbet4atan
untuk nrencapai tujuan pendidikan ter-
tentu-

Untuk rrencapai tujuan perdidikan
ti.SSf tersebut, naka penyetrerggaraan
kegiatannya diatur seperti 4'larn PP
rxxnor 6O tahun 1999, yaitu merrgacu
kepada (1) tujuan pendidikan nasiorral
(2) kaidah morat dan etika ilmu pe-
ngetahuan; serta (3) kepenfingan ma-
syarakat serta merrperhatikan mirrat,

dan prakarsa, dari setiap
pribadi (PP RI, notrror 6O tahun 1999:3).
Iadi, Flas bahwa peryuruan tinggi di-
harapkan dapat rnemenuhi kebuhrhan
masyar-akat akan tersedianya tenaga
ahli dan tenaga terampil dengan tingkat
dan jenis kerampuan yang beragam.
Untuk itu, mahasiswa sebagai peserta
didik dan sebagai generasi muda pe-
nenrs bangsa yang memiliki keduduk-
an dan peranan penfing dalam mer{rll-
judkan cita-cita pembangunan nasional,

perlu dibirnbing dan dikem-
bangkan sesuai dengan rrinat dan po.

Perguruan tinggt €'D merupakan
lembaga pendidikan formal yang ber-
tugas untuk mempersiapkan maha-
siswa sesuai dengan tujuan perdidikan
nasional. Oleh karena peranan PT se-

n7
bagai kend.araan (oehicle) untuk men-
capai terwujudnya manusia yang ung-
gul, yaitu pengembangan sumber daya
manrrsia (hunan resource deoelopnent)
yang terfokus pada keterampilan sikap
dan kemarrrpuan produktif ketenaga-
keriaan dan perkeurtrangan yang meng-
arah kepada lenrujudnya kemampuan
manusia (hutnan capacity daelqmatt)
(Conny R- Semiawan" 1999: 15). Untuk
itu, pengembangErn mahasiswa di PT
ditakukan melalui iafur iatrahtrikuler
dan jalur ebtrakurikuler dalam upaya-
rrya rrencapai tuiuan pendidikan nasio-
nal. Kedua jalur tersebut merupakan
kegiatan Srang diikuti oleh para maha-
siswa selarrra rnengikuti proses pen-
didikan di PT. Tujuannya agar maha-
siswa nantinya merriliki kerrampuan
dan keterampil,an sesuai dengan bidang
keahtian yang ditekuninya.

Ofeh karena itu" kegiatan civihs
akadpmika di PT hams selalu rnengacu
kepada fridhanrra perguruan tinggi,

- yaitu (1) pendidikan; (2) penefitian; dan
(3) p€qgabdian kepada masyarakat.
Adapun keluaran pe{guruan tinCCi da-
larr b€rrtuk tridharrra (Anonim, 1996:
11) adalah (1) pendidikarU berupa lulus-
an PT serta peningkatan produktivitas
masyarakat kalena terlibatn;ra lulusan
dalarrt pnoses produksi; (2) penelitian,
berupa perrgetahuan"'ilnnu dan tekno.
logi baru serta nilai tanrbah (dalam arti
luas) yang terjadi karena penyebarluas-
an hasil perrelitiary (3) pengabdian ke-
lnda masyaralcat, berupa pengetahuan
dan pelaksanaan kegiatan pearbangun-
an di masyarakat serta peningkatan
kepercayaan dan kehendak masyarakat
trntuk melibatkan PI dalam masalah
pembangunan- Dengan demikian,,se-
gala bentuk kegiatan mahasiswa: di
karpus rnaupun di.luar kampus hanis
selalu berl,andaskan pada tridharma
tersebut.

Peranan ly{atakuliah Pendidikan Jasmani di perguruan Tinggi
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2 .Kegiatan Mahasiswa, di.Perguruan
Tinggi :

'; Kegiatan malrasiswa di PT dikelom.
pokkan menjadi (1) kegiatan intrakuri-
kuler dan" (2) kegiatan ekstrakurikuler
(Anonim, 1996: ?5)- Kegiatan intrakuri-
kuler yaitu kegiatan yang tef,struktur
dan ,teriadwal s€rta diberikan.' beban
dengan. satuan kredit semester ('SI(S).
Wuiud kbClatan intrakurikuler ini.an-
tara lain meliputi perkuliahan, prak:
dkur; triian, kuliah lapangan, KKN,
yang sernuanya bersifat wajib bmpuh
dan tercantum..dalam kurikulum se-
buah PI,, Kegiatan .ekstrakurikuler
yaitu kegiatan kemahasiswaan untuli
melengkapi kegiatan intrakurtkuler da-
lam.rangka rrencapai tuiuan pendidik-
an nasional. Kegiatan ekstrakurikuler
dilakukan baik di dalatn mauprin di
luar karrpus, dan umrrmnya tidak di-
bebani dengan b€ntuk SKS. Adapun
yang ternrasuk dafan kegiatan ekstra-
ktrrikuler antara lain (a) penafaran dan
keilmuarv- {b) minat dan kegenaran" (c)
kesejahteraan rratrasiswa; dan (d) bakti
sosial.

Kegiabn penalaran dan keilrruan
menrpakarr kebutuhan pokok yang ha-
rus diperuhi sesuai dengan tugas uta-
nranya sebagat mahasiswa yang sedang
mentirntut ilmu di PI Cara penerruhan
kebutuhan pokok tersebut melalui ke'
giatan intrakurikuler seperti dafam pe-
kuliahan dan pelatihan. Selaniutnya, di-
lengkapi dengan kegiatan penalaran
dan " keilmuan ekstrakurikuler, antara
l,ainforun akaderrik, yaitu stadium ge-
neral, sinrposium, seminar, dan lomba
karya. ilmiah- Minat dan kegemaran
merupakan tiebuhrhan pokok sebagai
sararul untuk rreningkatkan keteram-
pilan, apresiasi, dan kebugaran iasmani.
Cara yang diternpuh antara lainrnelalul
kegatan olahraga, kesenian, pen€rbitan
majalah kampus, kelornpok-kelompok

diskdsi, bengkel-bengkel, pecirrta atarn,
dan pramuka. Pada umumnya, kegrat-
an tereebut di PT dikoordinasikan oleh
bidang kemahasiswaan melalui Unit
Kegiatanr Mahasiswa (UKM). Di:ngan
dernikian, setiap PT telah membina.ke-
giAtan olahraga meLalui kegiatan yang
ditampungdalarn UKM- Dalam wadah
LllQVI'urnumrrya pembinaan minat dan
bakat olahraga rrbrriliki anggota yang
paling banyak tgnrlahnya- Namun, di
LINY partisipasi mahaeiswa dalam
UKM reladf masih kecil, dari 25.000-an
iumlah mahasiswa yang aktif dalam
UKM tidak'lebih dari 7OO-an maha-
siswa.

'fdahasiswa merupakan kaum muda
yang memiliki berbagai potensi demi
kemaiuan dan keiayaan bangsa dan ne.
gara di masa depan. Kegiatan ekstra-
kudkufer olahraga pada umrunrrya
untuk nrerrbina dan merrgernbangkan
rrinat dan bakat mahasisw+ serta rlre-
raih prestasl Usia srahasiswa rrerulra-
ft31 rrsi: egtas (golden age), .sehingga

Pro€es latihan yang dilalcnkrn sebelum-
n;ra harus tetap dipelihara. Untuk itu,
diberrtuklah Badan P€rnbina Olahraga
Mahasiswa Indonesia @AFOMI) se-
bagai wadah dan wuiud kepedulian
kamptrs terhadap perrbinaan olahraga.
Selaniutnya, melalui event pada tingkat
pelguruan tinggi, y.aitu Pekan Olahraga
Mahasiswa. Nasiorral (POMNAS), se-
bagai ajang memperoleh pengal,aman
dan membandingkan kemarrpuan de.
ngan'rrahasiswa lainnya-

Berbagai bentuk tIKM di 'PT
muararrya berorierrtasi pada pening-
katl€n k€setahteraan mahasiswa sebab
keseiahteraan nahasiswa merupakan
kebufirhan pokok; baik yarig bersifat
tasrrani rrurupun rohani. Kondisi ter-
sebut melrrungkinkan membantu maha-
siswa dalam proces penyelesaian studi
den$an kualitas yang baik dan dalam

Cakrautela Pettdidikan,Novenbet 2008, Th. XXVtr, No.3



iaogka waktu yang tepat (pendek)-
b€rrtuk keseiatrteraan yang di-

peroleh mahasiswa antara lain dapat
benrpa pemberian beasiswa,
mahasiswa, dan kegiatan kerohanian.
Untuk mendapatkan beasiswa, salah
satu persyaratan yang harus dipenuhi
oletr para mahasiswa urrurrrnJra nrcn-
yangkut perafl sertarrya dala*r UI(M.
Selanjutrrya bakti sosial sebagai bentuk
kepekaan mahasiswa kepada kondisi
masyarakat di sekitarrrya dan sarana
aktualisasi diri. Bakti sosial sebagai sa-
rana pengabdian kepada maoyarakat
serta sararvr rnen;ralurkan aspirasi
mahasiswa. Hal itu dapat diternpuh
nrelalrri kernah kerja, bakti mahasiswa,

penyuntika;r massal, peng-
obatan, sunatan massaf dan l,atihan
olahraga dengan masyarakat sekitar.

3. Pendidikan tasmani dan Olahraga
di Perguruan Tinggi (fT)
Pendidikan jasmani (penias) adatrah

proses pendidikan yang m€r€gunakan
aktivitas jasmani sebagai sar:rna dal"arrt
nrencapai tujuan pendidikan. Untuk
itu, pengertian penias memiliki ruang
lingkup yang lebih luas dalart upaya
rrernbantu mendewasakan para maha-
siswa- Sebab makna yang terkandung
dalam pengertian penjas adalah sebagai
bagian integral dari seluruh proses perr-
didikan yang mernberikan sumbangan
terutama rnelalui pengalaman gerak,
pertumbuhan" dan perkembangan rrur-
hasiswa secara rrrenyelurutr. Merrurut
Wuest dan Bucher (7995: 6\, penjas
adalah sebuah proses pendidikan yang
bertujuan untuk merringkatkan kinerja
manusia dan pencapaian pengembang-
an manusia rnelalui aktivitas fisik da-
lam merealisasikan tujuan tefsebut. Hal
senada juga dinyatakan oleh Pangrazi
dan Dauer (1995: 1) bahwa perrjas
merupakan sebuah proses pendidikan
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melafui aktivibs iasmani (gerak). Arti-
rrJra, €sensi per$as adalah aktivitas ge-
rak marrusia sebagai sarana untuk rnef,r-
capai tujuan pendidikan- Adapun ben-
tuk sarana untuk bagi para
mahasiswa tersebut antara lain dapat
berupa cabang-cabang olahraga :

Berkaitan d€xlgan hal di abs, trren-
didikan iasmani dan olahraga (pen-
jasor) merupakan bagian integral dari
sistem pendidikan secara keseluruhan.
Penjasor merupakan proses interaksi
aatara lleserta didik dan lingkungan-
nya melalui aktivitas jasmani yang
disusun secara sislematik rrntuk rne-
nuiu manusia Indonesia seutuhnya.
Dalan peniasor merrgandung dua rrtak-
na, pertama, malma pendidikan untuk
jasmnnl kedua. makna pendidikan
melalui aktivitas jasmani (Wuest and
Buctrer, 1995: 125'). lvlalcna pendidikan
untuk iasmani lebih fokus pada pe-
ngemtangan fisik dan keterarrrpilan
tnahasisw+ dengan rreuukai sanarur
cabang-cabang olahraga unfuk rnen-
capai tujuan penjas- Artinya, cabang-
cabang olahraga berfungsi sebagai sa-
lah satu sararur yang dipakai untuk
nelaksanakan proses per{asor. Sefain
itu, cabang-cabang olalrraga berfungsi
sebagai sar€uur trntuk (1) penyaluran
emosi; (2) penguatan identitas; (3) kon-
trol sosia+ (a) soeialisasi (5) agen per-
ubahan; (6) penyaluran kata hati; dan
(7) sarana untuk mencapai keberhasilan
(Wuest and Budre; 1995: 248-249).
Dengan demikian, perrjasor rrerupakan
Proses Pendidikan rnelalui aktivitas
iasmani dan olahraga sebagai $ararul
untuk tujuan pendidikan se-
c€rra umurn.

Makna pendidikan rrelaltri aktivitas
jasrrtani, dalam nencapai tujuan pen-
didikan sar€uvr yang dipakai melalui
aktivitas jasmani. Peniasor telah terbuk-
ti secara konsisten, nernberikan efek
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yang menguntungkan terhadap kese-
hatan jasmani dan rohani peiakunya
(Kirk, Macdonald, gsullivan, 2OO6:
145).' Ftraf . itu diperkuat hasil penelirian
\/la&opouloc dan Biddle (1997: 187)
batrwa aktivitas jasmani.secara personal
dapat merrgontrol, meningkatkan sifat
emosional yang positif, dan:memini-
rylk"" darrpak yang negatif bagi pe.
lakunya. Sel,ain itu, peniasor me"up"-
-kan 

salah.satu proses pendidikan yang
bertuiuan untuk merringkatkan kfi""j"
9an arengembangkan kemarrpuan ma-
hasiswa melalui aktivitas jasrrani yang
dipilihnya (Wuest and Bucher, l;ggs:6-
fl. ,{rtinya, fokus penjasor adala}r pada
pencapaian tujuan perrdidikan secara

lmurrL yaitu untuk rnerrbentuk sikap,
kepribadiarr" p€rilaku soaial, dan n1-
telektual onafrasiswa rrrelalui aktiv:itas

Diharapf<an mebfui aktivitas ias-
mani dapat merringkatkan dan ssr-
perhalus keterarrpilan geraln mffb€-
katkan kebryaran jasmani dan rnemeli-
hara kesetratan, memiliki pengetahuan
tentang aktivitas fisik dan latilran- rre-
nanamkan s,ikap yang peitif bahwa
aktivitas dapat rreningkatkan
kineria rrrahasiswa. Untuk itu, perrjasor
sebagai bagian dari proses pendidikan
yang memanfaatkan aktivitas iasnrani
harus direncanakan secara sistematik
guna mengembangkan dan rreningkat-
kan individu secara organik, kognitif,
sosial, neuromuskuler, perseptual, dan
errro$ional ddan kerangka eistern pen-
didikan nasiorral (Depdiknar 20O3: 6).
Secara l.rrrulrrr, tujuan adalah
meletakkan dan mengembangkan (1)
landasan karakter nelalui internalisasi
nila+ (2) l,andasan kepribadian (cnnta
damai, sosial toleransi dalam kema-
iernukan budaya etnis dan agarna); (3)
beqpikir tcritis; (4 sikap sportif, juiur,
disiplin, bertanggung iawab, kerjasarna,

per€aya diri, dan demokratis; (S) ke_
terampilan,gerak, tekniL, strategi ber-
bagai penrrainan dan olahraga, s.r,am;
aktivitas ritmik, akuatik dan perrdidik_
an luar kelas; (6) keterampilan penge.
lolaan diri, pemeliharaan kebugaran
iasnani .dan pola, hidup setraq (7) ke-

keeelanatan diri
s€lidiri dan orang lalry (B) konsep akti_
vitas jasnani untuk mencapai kesetrat-
an, kebrrgaran .dan pola hidup sehag
serta (9) mengisi waktu luang yang ber-
sifat rekreatif (Oepa*nas, 2@3: 6lZ).

Oleh karena itu, tidak perlu disang-
sikan lagi bahwa perrjasor memberikan
kontribusi yang baik bagi kehidupan
manusia nrcnurut Kretdrnar (?,994:
111r, k<mtribusinya terhadap o{gaxr
biologil(" psikourotorik, afektif, dan
kognidf Selain itu" perrjasor
craryu mengeu&angkan pola hidup
;nrg sehat darr aman, serta srerrriliki
Peran rlalam nrerrpengaruhi
pola aktivita dan kesehatan individu
man{rurr anasyarakat (Whitetread, 2fi}1:
8). Sgalan dengan itu" maka fungsi
pq{asor di PT adalah untuk urerring-
kad.anaspek (f) organilq (2) neuromug.
l<ul€l; (3) perseptual; ( ) kognitif (5)
sciat dan (6) eurosional peserta didik
(Depdilmas, 2{XJ3: 741. Sebagai bagian
inbgraf dari proses pendidikan seqara
rrr:rllrrr, herrrdakrrya perrjasor dapat
memberikan kesempatan kepada maha-
siswa untuk terlibat langsung dalarn
berbaggi pengalarrran belajar rrrelalui
aktiwitas jasmani, ber:rrain dan olahraga
yang dil,akukan sec,rra sistematis. Dari
peqgafarun befajar tersebut akan mem-
birra dan nredberrtuk gaya tridup sehat
dan aktif sepanjang hayat, yang pada
akhirnya melalui perriasor ditrarapkan
mahasiswa akan rrerdliki pemahaman
tentang (1) dirinya dan orang lain un-
tuk terus merrgerrbangkan diri danber-
hubungan derrgan or,rng lain, (2) nilai-
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nilai sosial aan fceterarpitan agar ef,ek-
df dalan padsipas+ (3) bu&ya dan
mampu merrilai; (a) peran dan teratrpil
berkomunikasi; (5) dunia sekitar dan
cara beradaptasi; serta (6) peran ke-
indahan dalam kehidupan dan rrrarrlru
mengekspresikan melalui aktivitas ias-
Erani dan olahraga (Wuest and Brrclrcr,
1995:6243).

Dernikian besar akan manfaat dari
penjasor di PI, rraka
aktivitas jasmani dan olalrraga harus di-
mulai kembali. Penyadaran akan pen-
tingnya aktivitas jasmani dan olahraga
harus ditanamkan Eecara kontinyu ke.
pada seluruh lapisan maqrarakat, ter-
rrtarta harus dimulai dari masyarakat
intelektual di lingkungan kampus (per-
guruan tingp/PT)- Hal itu nampalcrrya
yang mendorong PT ternama seperti
Institut Teknologi Bandung (ffB) dan
IJniversitas Pembangunan Nasional
([IPI\D Veteian Yogyakarta memasuki-
kan rnateri pendidikan iasmani (pentas)
ke dalam kurikulum yang difaksanakan
sec.rra intrakurikuler- Pada kedua Pf
tersebut, telah memasukkan materi
penjas sebagai mata kuliah waiib terrr-
puh bagi rrahasiswa. Sefain itu, kedua
PI tersebut juga rremiliki dosen perrjas
tersendiri.

Berdasarkan hal di atas, rrerupakan
langkah yang tepat dan biiaksana
ketika lJniversitas Negeri Yogyakarta
(Ul{Y) pada tahun 2OO8 sudah rnulai
uiewacanakan akan pentingnya petrias
bagi para rnahasiswa. Dalam rarrrbu-
rarnbu pengembangan kurikulurn 2OO8
IJAIY, rrateri penias dirnasrrkkan ke
dalam kurikulurn sebagai rrata kuliah
pilihan bagi mahasiswa nonFII( di
UIVY. Mata kuliah penjas rrrasuk dala'n
elernen rrata kuliah berkehidupan ber-
rnasyarakat (MBB) dengan bobot 2 sks-
Meskipun status penjas rnasih sebagai
nrata kuliah pilihan, narrurn setidaknya
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merupakan langkah maju bagi UNy
Srang nerryadari akan pentingnya ke-
sehatan iasmani dan rohani bagi para
mahasiswa. Sebagai dosen yang ber-
kecirpung di bidang perrjas, tentunya
berharap agar materi penjas bagi maha-
siswa UNY segera dapat direalisasikan,
€ehirgga bselratan, dan kesejahteraan
lahir batin rrahasiswa akan segera ter-
urujud. Dengan demikian, akan tercipta
ikfirn kampus yang kondusif sebagai
sarana membekau kaum intelektual dan
generasn bangsa di masa depan yang
cerdas, tangguh, tanggon, tangkas, dan
brampil- |ika meminjarn rurnusan dari
visi LTNIY adalah PT yang akan meng-
hasilkan insan cendekia, mandiri dan
bernutani.

4. Inplikasi Pendidikan |asmani dan
Olahraga di Ferguruan Tinggr
Para pakar di bidang penjas menya-

takan bahwa penjas merupakan bagian
penting yang harus diberikan dalam
prograrn pengajaran, baik di sekolah
uurupun di perguruan tittgg. Di Indo-
nesia program penjas wajib diberikan
pada pendidikan formal rnulai dari
tingkat sekolah dasar sampai dengan
$ekolah atas, bahkan hingga

tinggi pun penjas masih
layak dan perlu bagi para mahasiswa
agar kebugaran jasmani dan derajat
kesehatan rnahasiswa selalu terpeli-
hara. Kesehatan tidak hanya diperlukan
bagi kalangan kaum remaja saja, tetapi
kesehatan diperlukan oleh sernua la-
pisan usia. Sebagai bagian dari proses
perrdidikan, penjas rnerniliki fungsi
untuk nernbina dan rnengernbangkan
individu dalam rnenunjang pertumbuh-
an dan perkernbangan jasrnani, mental,
sosial, serta ernosional individu secara
harmonis. Artinya, terjadi pertumbuh-
an dan perkernbangan dalarn diri indi-
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vidu secara selara6, serasi, dan se,.
irnbarqg antara unsur psikis dan fisik.,

PengertiaEr yang terkandung dalam
penias adalah proses pendidikan yang
menggunakan aktivitas jasmani sebagai
sarananya dalam mencapai tujuan pen-
didikan. Secara urnurn, tujuan penjas
untuk membantu individu dalan merr-
capai kesetratan pikir yang berada da-
Iam kesehatan tisr/r (hcalthy mind in a
h*lth! body) {Pargrazi dan Duer, 1995:
2). Dalam perjalanan se!,anjutrrya, telatr
disadari bahwa aktivitas penlis Uaat
semata-mata h*y. untuk rneningkat-
kan kualitas fisik saja, tetapi iuga harus
manrpu untuk meningkatkan kualitas
psikis (daya pikir) individu. Artinya,
per{as diharapkan rrrampu rnemberrtuk
indiwidu rnerrjadi pribadi yang seutuh-
nya, yaitu sebagai makhluk individu,
sosial, berketuhanarv dan maktrfuk
yang berkepribadian- Sebab pribadi se.
seorang secara utuh rrerupakan satu
totalitas sisterxr psiko.fisik yang kom-
pleks, yang mencakup unsur iiwa dan
raga.

Pada dasarnlza, setiap nanusia me-
miliki potensi kernampuan yang tidak
ada batasrrya untuk belajar, sehingga
marusia selalu eksis zlalatq berbagai
korrdisi dan situasi. Hal itu merupakan
cerminan bahwa manusia memiliki ke-
manrpuan yang bersifat iamak dan nru-
dah beradaptasi. Di marra yang melan-
dasi kemampuan tersebut adalah budi
dan daya pikir rranusia sehingga uram-
pu menciptakan suatu kebudayaan.
Seiak lahir setiap manusia sudah di-
anugerahi kemarnpuan berpikir, meski-
pun pada masa bayi masih bersilat
sederhana, yang semakin bertambah
usia akan tur&uh dan berkembang se-
laras derrgan perjalanan usianya. Proses
dalarn rrengembangkan kemampuan
berpikir seseorang akan sangat di-
pengaruhi oleh kualitas interaksi antara

seseorerng dengan lingkungannya. De_
ngan demikian, hasil belaiar seseorans
salah satunya dipengaruhi oleh tingkai
kemanpuahnya dalam berinterakside_
ngan lingkungannya. Banyak ragam
lingkungan yang dapat diciptakan-sg-
bagai sarana rrrenstirrrulasi agar potensi
kemampuan se$eorang *,e.g"Ai lebif,
baik, salah satu bentuk lingkungan
yang dapat diciptakan dalan dunia
pendidikan adalah melalui aktivitas
penjas.

Oleh karena itu, untuk dapat hidup
sehat, baik secara jasmani ilurupun
rohani, setiap rrranusia harus melaku-
karr aktivitas secara jasrnani yang se-
ia&ang antara waktu ladha& istirahat
(tidur), dan sr.akanan yang dikonsunsi-
Perrdek kafa, rrelal ' penjas
ditrarapkan akan rrrenrberikan dampak
hidup yang setrat sec.rra jascraniah dan
loeraniah bagi para pelakunya. I(e-
sehatan secara jasmaniah sudah plas
bahwa melahri laHlran-latihan secara
terahrr, terutur, dan terprogran di-
harapkan nlranrpu rtemberikan penga-
ruh yang 1rositif terhadap kondisi ias-ut.ni pelakunya. Bahkan,
orang telah urengetalnri bahwa melalui
tatihan-latitran yang teratur, terutur,
dan terprogran iuga akan merrberikan
darrpak yang positif terhadap kondisi
rrental pelakunya. Di mana salah satu
aspek dari kondisi merrtal indiwidu ada-
lah kemampuan otak dalarn berpikir.

Fungsipenjas di PT manpu sebagai
$/ahana guna meningkatkan sernua
potensi dan karakteristik yang sedang
berkembang bagi mahasiswa. Beberapa
penelitian rrenunjukkan bahwa p€nga-
lafiEn gerak dan aktivihs jasrrani pada
para siswa belpengaruh positif ter-
hadap perkembangan fisik, psikologis,
dan rasa sosial siswa (Raviv dan Nabel,
7992: 16)- Selanjutny, Siedentop (20O2:
410) menambahkan bahwa penjas di PT
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dituiukan agar mahasiswa rrrenjadi le-
bih rnarnpu (comVetent) melakukan ak-
tivitas rrotoril<, merraharni dan men-
iiwai (literafe) nilai-nilai dalarn olah-
raga, s€rta memiliki antusias sebagai
indirridu yang berjiwa olahragawan.
Dengan demikian, tujuan penfas di PT
bagi para mahasiswa adalah untuk
memberikan pengetahuan dan peng-
alaman tentang cana-cara ber:nrain, me-
maharni dan mengarnalkan nilai-nilai
yang terkandung dalam olahraga serta
mampu membedakan anta{a baik dan
buruk, mernbiasakan berkompetisi
yang sehat membiasakan hidup sehat
rnelalui budaya berolahraga secara
terprograr! teratur, dan terukur.

Selanjutnya, dampak dari penjas di
PT tidak saja ak:rn berpengaruh ter-
hadap kernampuan fisik dan per€rs,ran
mahasisw+ tebpi iuga berpengaruh
terhadap cara beqpikir yang baik. Pen-
jas yang dilakukan sec€rra teratur, ter-
prograrrr, dan terukur akan neningkat-
kan kinerja kognitif rnahasiswa. Ber-
dasarkan hasil penelitian yang dilaku-
kan oleh Abernethy dkk, (797: 379)
yang rnengujikan pengaruh aktiviias
jasmani terhadap kemanpuan hasil tes
penalararr, rrratematika, daya ingat, dan
tes IQ. Eerdasarkan hasil penelitian
tersebut terbukti bawah kelornpok yang
diberi aktirritas jasmani secara kiratur
meimiliki hasil tes penalaran, mate-
rnatika, daya ingat, dan tes IQ yang
lebih baik daripada kelornpok yang rne-
lakukan aktivitas jasmani tidak teratur.
Bahkan, temuan lain dari eksperirrren
tersebu! ada kecenderungan seseorang
yang rnelaktikan aktivitas jasmani se-
cara teratur memiliki daya kreatiwitas
dan kernarnpuan verbal yang lebih baik
daripada yang tidak rnelakukan akti-
vitas jasrnani.

Nampaknya, aktivitas jasmani
rrurinpu .rnernberikan darnpak yang po-
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sitif bagi pelakunya. Bagi malrasiswa,
aktiwitas jasmani disarankan karena
merrriliki darrpak untuk rnemperlam-
bat proses penurururn fungsi syaraf.
Bagi anak-anak, aktivitas jasurani akan
berdampak pada peningkatan dan
pengerrbangan pembuluh darah yang
ke oeah sehingga akan meningkatkan
iurlah synapses pada cerebral cortex di
otak. Otak manusia dibagi rrenjadi dua
belahan, yaitu belahan otak kanan dan
kiri yang disambungkan oleh segurrrpal
serabut yang disebut corpus tnllosum.
Belahan otak karran belahan
anggota badan sebelah kiri, sedangkan
belahan otak kiri mengrrasai beLahan
arggota badan sebelah karran. Belahan
ohk kanan dan kiri rnemiliki respons,
tugas, dan fungsi yang berbeda dalarn
menghayati berbagai pengalaman be-
Iaiar- Belahan otak kiri terutama ber-
fungsi untuk berpikir logis, penalaran,
matesratika, membaca, rnenulis, ba-
hasa, dan analisit sedang belahan otak
kanan teruhma berfungsi untuk me-
ngenal, irarna, ganbaran imajinasi,
kreativitas, sintesis, mirnpi-rnirnpi,
simbol-simbol dan emosi (Shone, tr-984:
9). Dipertegas oleh Serriawan (1997: 5O)
bahwa betahan otak kiri terutama ber-
fungsi unfirk berpikir rasional, analitis,
berurutan" linier, dan saintifik (seperti
untuk belajar rnembaca, balrasa, aspek
berhitung matematika), dan belahan
otak kanan terutama berftrngsi untuk
belpikir h<tlistilq spasial metaphorik,
dan lebih banyak menyerap konsep
materratika, sintesis, mengetahui se-
srratu secara intuitif, elaborasi, dan
variabel, serta dirnensi humanistik
lrristik.

Korrsep dasar dan yang utarna
dafan proses pembelajaran penjas an-
tara lain hanrs rnenarik, rnenantang,
menyenangkan, dan berlangsung arnan.
Oleh karerra itu, tujuan dan sasaran
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penjas di PT adalah belajar untuk ber-
gerak dan belajar melalui gerak
(Gallahue, 1996: 6). Dengan demikian,
kuditas program perrjas secara tegas
ditehtukan oleh berbagai sasaran yang
hendak dicapai melalui aktivitas jas-
rrani. Sedangkan tuiuan utarna penias
adalah e€narnbahan keterampilan ge-
rak, sehingga dapat membantu maha-
siswa dalam memahEuni getak, melaku-
kan gerak secara terampil mencapai
kebugaran, dan selanjutrrya dapat ber-
perilaku hidup sehat dengan merrrilih
aktivitas jasrnani yang digenrari matra-
si,swa. Selanjutnya menurut Pangrazi
dan Dauer (1995: 1-2) secara urnrrm
tujuan per{as di PT adalah untrk
membantu tnahasiswa dalam rrerrcalni
perkerrrbangan sec.Ea optirnal agar b*
guna rl:Iarr kehidrrynn benusyaakaft
nanti{fa. Untuk itq, diperhn Er pesrra-
tulrran oleh setiap lapisan lrucyarakat
yrang berf<impung delarn duria peru
didikan akan pentfuqgnya prognn p€rr-
firs yangbetkualitas;

Urtuk itu, setiap berrtuk aktiwitas
p€rrdidilian, ldrususrr;ra penFrs, dftrpa.-
yakan selalu bermuara dan berori.entasi
pada perkembangan pribadi seututmyaa
secara optirnum. jadi, materi yang
disaiikan dalam aktivitas penjas harus
nrampu memberikan suatu pengalaman
yang positif unhrk di sirtpan dalam
memori mahasiswa. Dengan kata lain,
aktivitas penias rnampu meningkatkan
la.ralitas fisik dan psikis mahasiswa, di
mana kualitas psikis tercenrrin dari
kemampuan jamak (multiple
intelligence) yang dimiliki oleh maha-
siswa.

lsilah multiple intelligmces dikerru-
kakan pertama kali oleh tloward
Gardner adalah pakar psikologr per-
kembangan. Ffasil terruran Gardner ber-
dasarkan pada pengamatan psi\ologi
yang dikombinasikan dengan berbagai

bidang ilmu antara lain antropologi,
filosofi, dan sejarah. Di marra ketiga
bidang ilmu tersebut akan membentuk
berbagai ragam kebudayaan seseorang
yang dipengaruhi oleh kondisi ling-
kungan di sekitar seseorang bertempat
tinggal. Merrurut hasil temuan Gardner
(AAHPERD, 1999:. 169-l7D pada
awalnya ada tujuh inteligensi antara
lain: (1) fudily-kinesthetic intelligence; (2)
spatial intelligence; (3) interperconal intel-
ligence; (4) intraper*nal intelligeace; (5)
musical intelligence; (6) linguistic intel-
ligence; (7) logical-tnathematical intel-
ligence. Nannun, setelah rre{alui 1lros€s
p€ngamatan dan analisis Gardner me-
nenuil(an inbligensi yang kedelapal,
yailt, (S) natwclistic intelligenec- Kedcila-
pan lcerrnamPn'*rr inteligensi bsebut
berkailart erat derrgan keuuuryuan p-
rrak *semang,, di mana setiap inteli-
gensi dapat b€'lsemhary secara inde-
penden-

Bodily4inestWic intel$g*te bedcait-
an deogam kemamyruan rnesrecahkan
masahh dan lerivilas seseffilrg rte-
taltri perunfaaar aktivitas sema fisilc
Srytia, inlclligare berkaitan aengan pe-
mahanan sesecang terhadqr ruang
d* *i"lS perasaan dan kernmpuarr
mernvisualisasikan ke dalam b€ntuk
fant nyata. Inhrpersnsl intelligorce
adalah kemampuan untuk merrraharri
dan berkomrrrikasi dengan orang lain.
lntrapa*nal intelligence a<lalah berkait-
an derrgan seseorang da-
lam rrengetahui dan qremaharri ke-
lebihan dan kekurangan yang ada pada
dirinya- Musical intelligence berhubrmg-
an dengarr suara dan kemarrpuan un-
tuk rnenginterpretasikan serta m€ng-
ekspresilcannya dafam bentuk suara
dan gerak, seperti dan me-
nari. Linguistic intelligence adalah ke-
mampuan dalarn rnelibatkan ps!g-
gunaan kata-kata secara efekdf dal:m
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pembicaraan atau atenulis- Logieal-
mathetnatical intelligence adatah t e*ao,-
puan berargumerrtasi" menggunakan
angka-angka .lalam berbagai per-
*!dta& penyaiian presentasi yang
urut, berpikir kritis, dan latihan me-
mecahkan masalah. Naturatistic intel-
ligerce adalah berkaitan dengan ke-
nurmpuan seseorang dalam me;eUhara
dan memanfaatkan alam sekitar (flora
dan fauna) bagi kehidupannya.

Dalam membahas kemampuan in-
teligensi manusia akan selalu berkaitan
dengan otak, sebab struktur otak se-
seorang tetah ditentukan dan terbawa
secara genetis dan biolOgis Jrang me-
rupakan seiak fahir. lvienurut
Semiawan (1999:. Ua), berfungsinya
otak sangat dipengaruhi oleh interaksi
seseor.rng dengan lingkungannya- Se-
perrdapat derrgan itu, Helms dan
Turner (1981: 142) men)ratakan bahwa
perkembangan fungsi otak dipengaruhi
oleh faktor b"hi*, dan ditambahkan
oleh Cratt5r g9f$: 8,-fi) bahwa fungsi
otak i rga d+,engaruhi oleh kualitas
interaksi s€seorang derrg;an lirqgkungarL

kualitas kondbi linglamgan
memberikan andil dan aampak yang
besar tedradap pe*er&arqgan dan p€-
ningkatan kemampuan ohk manusia
yang merupakan bawaan seiak lahir.
Dengan demikiarv &edetrapan t€mam-
puan inteligensi tecebut iuge terus
akan berkembang karena adanya pe-
ngaruh faktor-faktor irdividu lgenetis/
heriditas), lingkungarU dan intenrensi
(interakii antara individu dan ling-
kungan).

Perkembangan struktur otak marru-
sia teriadi seiak masih . d'lam kan-
dtrngan, dan akan terus berkembang
fungsinya sanpai dengan usia tua-.
Berkembangnya fungsi otak ditentukan
oleh neurota yang merupakan sistem
untuk pernrosesan informasi di rrana
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!*rT dipengaruhi oleh kualitas,
krrantitas, ukuran besar, dan panians
dari axons dan dcndrits Ct"ti, 'ari
Turner, l98t-. !42>- perkembangan otak
yang paling pesat baik struktur mau_
pun fungsi terjadi sampai derrgan anak
berusia 4..5 tahun (Cratty, {S8fl 54.
Otreh karena itu, kebiiakan peurerinhh
y.t"t lebih mempertrarikan asupan gizi
kepada para balita (bayi di Uawafr usia
lirna hhun) adalah kebijakan yang
tepat karena pada usia tersebut mJ
rupakan saat pesat-pesatnya perkem-
bangan struktur dan nlngst obk
(Sukadiyanto, 2OO4). Dengan aemikian,
asullan giziyang berkualitas pada masa
anak-anak sangat dipe.lukan agar seb-
lah derarasa mereka akan tumbuh men-
jadi generasi yang memiliki perkerrr-
bangan otak yang sempurna.

Secara struktural otak tetap akan
terus berkembang sampai individu me-
masuki nrasa remaja (Helms dan
Turner, 1981: 142). Namun" menurut
Craig (1983: 398) secara fungsiural otak
rnanusia akan terus berkembarg sam-
pai dengan "sia 50 tahun. I{al itu akan
tedadi bila manusia selalu aktif bepikir
dan beraktivitas secara iasmani. Akti-
vitas iasmani yang dilakukan secara
benar dan proporsional akan berdam-
pak positif terhadap kualitas otak dan
kondisi pikiran seseora4g. Artinya, pro.
ses degeneradf fungsi oak {kqikuttan)
seseorang dapat diperlambat melalui
aktivitas iasmani yang rutin, terprq.
grafiL terukur, dan teratur. Selain itu,
perkembangan otak yang baik akan
berpengaruh terhadap berbagai ke.
rnampuan inteligensi seseorang- Untuk
itu" dalam upaya rremperlambat proces
kepikunan dan mengembangkan-kede-
hFan kemampuan sese:
orrm& perlu diciptakan lingkungan dan
aktivitas jasrrrani yang maIrtpu rnen-
stirnulan terhadap peningkatan kualitas
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serta kine4a otak. Diharapkan melalui
materi penias di P,T akan tercipta bu-
daya pota, hidup yan€ aktif secara jas-
rnani; sehingga rnenduktrng keberlang
sungan fungsi .otak secara kgntinyu
sepanjang hayat.

Pada jer,jang pendidikan formal ak
tivitas-iasmani yang terkcrntrol dan ter-
program adalah melaltri penjas. Man-
faat penjas bagi kedelapm jenrs ke-
trrarrlpuan inteligetrsi tersebu! dapat
drtingkatkan dan dikembangkan rrre-
lalui'aktiwitas jasmani dan olahr:aga,
karena selama proses latihan olahraga
akan " selalu terjadi komunikasi dan
inter,aksi antaldndividu. Selain aktivi.tas
jasmani mesrerlukan kebugaran jas-
mani dan kebugaran.rrental juga me-
merlukan di.antaranya adalah proses
berpikir saat latihan. Gardner *"r..-
gaskan bahwa .perbedaan individu da-
la.rn mereqpons lingkungan sebagai
media $glaiar akan berpengaruh kuat
:terhadap keuraurpuan inteligensinya.

-Dengan kata lain, lingkungan belaiar
berupa aktivitas jasmani akan ber-
dampak positif pada kernarnpuan inte-
{igerrsi seseorang. Dengan dernikian,
paf,a o{ang tua, ggru, dan doeen-harus
mar{E u menciptakpn kondisi lingkung-
an,dan belajar yang kondusif, terutama
gehfui aktivitas jasmani, ag.ar perkem-
bangan _g!ak peserta didiknyi dapat
lebihbaik.

C. Penutup
Tidak disangsikan lag! bahwa nilai-

nilai esensi perrjas .meuriliki dampak
yang positif bagi "para, pefakunya. likahal itu per$as dilakukan secara ter-
p. rogrart, terukur, dan teratur. Olelh ka_
nerra itu, irerajas merupakan bagian inte-
gral dari.proses pendidikan sebagai
sarana qntuk mencapai tujuan pen-
didikan, sudah sepantasnya diberikan
pada seluruh ienjang pendidikan mulai

dari sekolab. dasar hingga perguruan
tinggi.. Dengan keberlangsungan penjas
secara kontinyu daf.am pendidikan fo1_
rnal, maka akan tercipta budaya pola
hidup.yang aktif secara laslriani pada
masyarakaJ; Selai+ itu; akan ,tercipta
r.rasyarakat yang sehat .jasrr.rani dan
rohani, sehingga beban per,nerintah
Untuk rrrembiayai kesehatan Warganya
meniadi lebih r.ingan-

Budaya pola hidup aktif akan mem_
perlamba! lerbagai proses degeneratif
yang berlangsung secara alami pada
manusia, sefingga berbagai penyikit
yang rnembahayakan dapat dicegah se_
cara 

" 
dini melalui aktivitas jasrnani

Selain itu, aktivitas jasIrrani yang. di_
lakukan sec€ua rutin, terprogqafrrl ter-
atur, dan terukur akan memlprlambat
proses lcepikunan pada pelakunya. Sebab
otak manusia terus bqrliembang sampai
dengan usia 50 tahurV narnun jika tidak
didukung dengan aktivitas jasmani
yang rnelrra d ar kepikunan kemungkinan
akan terjadi lebih awal.

.Per,rdidikan formaf termasuk pet-
guruan tingg, nerriliki kedudukan
yang strategfs sebagai -snrarur grem-
.belajarkan u4tuk hidup akfif. Oleh ka-
rena drrnia rralrasiswa mudah <riaiak
untuk berpikir logis, sistem4tis, dan
analitis, nenanamkan alcan
ggltingnya perrias bagi kelangsqngan
hidup granusiS akan- tersera.p. aer,gar-,
baik. Untuk itu, langkal. tltW ta".
kemungkinan perguruan tinggi lain)
rnslgikuti jejak lfB.Bandung darr UPN
Veteran :Yogyakarta yang sudah lebih
dulu mewajibkan nahasisuranya rreng-
arnlil 6a6 kuliah p€qtas afcan seg€ra
terealisir;. Kondisi mahasiswa yang
sejahteqa .secara..jasurani dan rohani
akan terbantu kelancaran studinya, se-
hingga dapat lulus tepat waktu i"up"t)
d.an beban orang tua serta pemerintaf.
semakin ringan. Mari kita dukurrg
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upaya UNY dalarn rangka meryeg!-
teraican mahasiswa melalui mata kuliah
penjas di kemudian hari. Semoga ber-
hasil. Arnin.
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