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Materi Pembelajaran : Hakikat Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani sering disebut juga sebagai Penjaskes, Penjasor, ataupun 

Penjas Orkes. Pada hakikatnya penyebutan nama tersebut erat kaitannya dengan nama 

mata pelajaran yang diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. 

Meskipun sebenarnya hakikat pendidikan jasmani lebih dari sekedar mata pelajaran di 

sekolah, akan tetapi menjadi sebuah bidang ilmu. Berdasar kajian teoritis yang telah 

dilakukan dapat diidentifikasi beberapa definisi yang berkaitan dengan hakikat pendidikan 

jasmani. Berikut ini akan disajikan beberapa pendapat yang menyampaikan tentang definisi 

ataupun hakikat pendidikan jasmani diantaranya yaitu: 

“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.” (Bucher & Wuest, 1991). 

UNESCO selaku salah satu organisasi dari Perserikatan bangsa-bangsa yang 

membidangi tentang pendidikan dan sosial budaya juga menyatakan dalam definisinya 

tersendiri yaitu, Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai 

individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai 

kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, 

pertumbuhan, kecerdasan dan pembangunan watak. Demikian pula dengan salah satu ahli 

pendidikan jasmani di Indonesia yaitu Sukintaka, beliau menyampaikan bahwa Pendidikan 

jasmani merupakan bagian yang integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai 

tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental sosial, serta emosional dalam 

kerangka menuju manusia Indonesia seutuhnya dengan wahana aktivitas jasmani. 

Sedangkan dalam kurikulum mata pelajaran Penjas Orkes pada tahun 2006 atau 

yang biasa disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, 

bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, 

keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan 

moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, 

olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 



Definisi lain dari pendidikan jasmani yang dapat dikaji salah satunya adalah hakikat 

Pendidikan Jasmani berdasar Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional no.3 tahun 

2005. Di dalam UU ini pendidikan jasmani tidak didefinisikan secara langsung, akan tetapi 

merupakan bagian dari olahraga pendidikan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut, 

“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.” 

Berdasar pada keterangan yang ada di dalam UU tersebut, maka akan muncul dua 

definisi dari Olahraga pendidikan, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga. Apabila dikaji lebih 

lanjut, di dalam dunia pendidikan dua definisi tersebut sering dikatakan memiliki kemiripan, 

salah satu diantaranya sering juga dikatakan seorang guru penjas disebut dengan guru 

olahraga. Akan tetapi apabila kita tinjau berdasar pada makna sebenarnya, maka akan 

terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tinjauan berikut ini. 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta 

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial (UU Sistem Keolahragaan Nasional). 

Olahraga (sport) adalah aktivitas jasmani yang dilembagakan yang peraturannya ditetapkan 

bukan oleh pelakunya atau secara eksternal dan sebelum melakukan aktivitas tersebut 

(Bennet, dkk, 1983). 

“Sport is an institutionalized competitive activity that involves vigorous physical exertion or 

the use of relatively complex physical skill, by individuals whose participation is motivated by 

combination of the intrinsic satisfaction associated with the activity itself and external 

rewards earned through participation (Coakley, 2001).” Olahraga (sport) adalah setiap 

aktivitas fisik berupa permainan dan berisikan pertandingan, (struggle) melawan orang lain, 

diri sendiri ataupun unsur-unsur alam (Abulkadir Ateng). Berikut disajikan perbedaan antara 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga; 

 Penjas Olahraga 
Tujuan  Pendidikan (perkembangan 

menyeluruh)  
Kinerja motorik  

Materi  Berpusat pada anak (apa yang 
dapat dilakukan anak)  

Berpusat pada bahan latihan  

Sifat latihan  Multilateral  Spesifik  
Bentuk  Tidak harus pertandingan  Pertandingan  
Gerak  Seluas kehidupan sehari-hari  Terbatas pada gerak fungsional 

cabang yang bersangkutan  
Kurang terampil  Mendapat perhatian ekstra  Terpaksa ditinggalkan  
Peraturan  Tidak ada pembakuan permainan  Dibakukan  
Peserta  Wajib  bebas  
Talent scouting  Dipakai untuk entry behavior  Untuk memilih atlit berbakat  

 


