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KOMPETENSI

1. Peserta memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang hakikat pendidikan jasmani

2. Peserta memiliki pemahaman tentang tujuan 
pendidikan jasmani

3. Peserta memahami tentang gerak sebagai 
unsur pokok pendidikan jasmani

4. Peserta memahami tentang pendidikan 
jasmani sebagai satu disiplin ilmu dan    
profesi



  

INDIKATOR

1. Peserta  dapat menjelaskan hakikat 
pendidikan jasmani

2. Peserta dapat menjelaskan tujuan pendidkan 
jasmani

3. Peserta dapat menjelaskan hakikat gerak 
manusia sebagai unsur pokok penjas

4. Peserta dapat menjelaskan pendidikan 
jasmani sebagai suatu disiplin ilmu

5. Peserta dapat menjelaskan pendidikan 
jasmani sebagai suatu profesi



  

The Meaning of Education Based on 
Raka Joni (1981: 14)

1. Pendidikan merupakan proses interaksi 
manusiawi yang ditandai keseimbangan 
antara kedaulatan subjek didik dengan 
kewibawaan pendidik.

(balance interaction between learner and 
teacher)

2. Pendidikan merupakan upaya penyiapan 
peserta didik mengahadapi lingkungan hidup 
yang mengalami perubahan yang semakin 
pesat.

(preparing the learner to stand before the 
changing of environment)



  

Continued…

3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan 
pribadi dan masyarakat.(improving the quality 
of life)

4. Pendidikan berlangsung seumur hidup. (Long 
Life Education).

5. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan 
prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan 
teknologi bagi pembentukan manusia 
seutuhnya.(sciences and technology 
application)



  

Pendidikan menurut UU Sisdiknas

• Pendidikan adalah usaha sadar dan 
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 yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.   



  

The Aims and Function of Education 
Based On UU No.20 Tahun 2003

• Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 



  

Definition of Physical Education Based 
on Bucher and Wuest (1991: 6)

• Physical education is an educational 
process that has as its aim the 
improvement of human performance 
through the medium of physical 
activities selected to realize this 
outcome.



  

Definition of Sport Education Based 
On UU Sistem Keolahragaan 
Nasional No 3 Tahun 2005

• Olahraga pendidikan adalah pendidikan 
jasmani dan olahraga yang dilaksanakan 
sebagai bagian proses pendidikan yang 
teratur dan berkelanjutan untuk 
memperoleh pengetahuan, kepribadian, 
keterampilan, kesehatan dan kebugaran 
jasmani. 



  

Tujuan Pendidikan Jasmani

• Menurut Bloom

• Menurut Bucher

• Menurut Bookwalter

• KTSP (termuat dalam SK-KD SMA)



  

Tujuan Penjas menurut Bloom

• 3 ranah Tujuan:

1. Kognitif

2. Afektif

3. Psikomotor

Menurut Annarino + Fisik



  

Tujuan Penjas menurut Bucher

• Perkembangan kesehatan, jasmani atau 
organ2 tubuh

• Perkembangan Mental-emosional

• Perkembangan Neuro-muskuler

• Perkembangan Sosial

• Perkembangan Intelektual



  

Tujuan Penjas menurut 
Bookwalter

• Perkembangan optimal dari individu 
yang utuh dan berkemampuan 
menyesuaikan diri secara jasmaniah, 
sosial dan mental melalui pelajaran yang 
terpimpin dan partisipasi dalam olahraga 
yang dipilih



  

Gerak unsur pokok Penjas

• Gerak: perubahan posisi dalam ruang 
atau terhadap bagian tubuh lainnya

• Dalam pertumbuhan anak dikenal “gerak 
dasar fundamental” (lokomotor, non 
lokomotor dan manipulatif; Bloom)

• Penjas mengembangkan ketiga unsur 
tersebut



  

Dua asumsi Penjas

• Pendidikan melalui jasmani

• Pendidikan untuk jasmani



  

Penjas sebagai Disiplin Ilmu

• Suatu Pengetahuan dapat dipandang sebagai suatu ilmu 
apabila mempunyai cirri- ciri tertentu dan 
dilaksanakan secara penuh disiplin dan konskuen, ciri- 
ciri tersebut adalah ontologi, epistimologi dan 
aksiologi. 

• Ontologi yang berarti ilmu tersebut mempunyai obyek 
kajian yang jelas dan belum digarap oleh ilmu lain, 
dalam hal ini sebagi obyek kajian pendidikan jasmani 
adalah gerak manusia. 

• Sedang epistimologi bahwa ilmu tersebut dibentuk dan 
disusun melalui kajian teori yang berdasarkan logika 
atau penalaran tertentu. 

• Ciri yang ketiga adalah aksiologi yang berarti ilmu 
tersebut bermafaat untuk kehidupan manusia pada 
umumnya. 



  

• Para pakar berpendapat bahwa satu disiplin ilmu harus 
mempunyai tubuh pengetahuan. Tubuh pengetahuan dari 
pendidikan jasmani adalah bagian dari pengetahuan yang 
berasal dari banyak disiplin yang terjalin menjadi satu unit 
yang terintegrasi dan berhubungan dengan pendidikan 
jasmani. 

• Tubuh pengetahuan pendidikan jasmani berasal dari 
disiplin biologi, antropologi, sosiologi, psikologi, filosofi, 
fisika, dan disiplin lainnya. Pendidikan jasmani bersifat 
antar disiplin dan silang disiplin. 

• Antar disiplin, pengetahuan yang diambil dari beberapa 
disiplin lain seperti anatomi, fisiologi, psikologi. 

• Silang disiplin, pendidikan jasmani juga memusatkan 
pada aspek disiplin lain seperti fisilogi latihan adalah 
salah satu aspek dari fisiologi, psikologi pendidikan 
jasmani adalah satu aspek dari psikologi dsb. 



  

Pendidikan Jasmani sebagai 
Profesi

• Menurut Frost profesi adalah suatu pekerjaan yang 
mensyaratkan pengetahuan khusus, pendidikan khusus 
yang relatif lama dan intensif, satu filosofi komitmen 
dan pelayanan, standard perilaku serta pencapaian 
hasil yang tinggi.

• Menurut UU No. 14 th.2005 tentang Guru dan Dosen, 
professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 
penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standard 
mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 
profesi. 



  

Guru Penjas sebagai sebuah 
Profesi

• Pendidikan Khusus, relatif lama (umum 
maupun khusus).

• Ikatan profesi guru, dan mempunyai kode etik 
guru. 

• Memiliki akta mengajar sebagai bukti ijin 
praktik/ lisensi dari negara.

•  kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, 
selalu mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk 
kesinambungan profesinya.
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