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PENDAHULUAN

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan

secara keseluruhan. Oleh karena itu, 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.

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 satu sama lain.

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 yang sehat, bugar dan aktif sepanjang hayat dan

sepanjang masa.

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani guru harus dapat mengajarkan berbagai

keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan / olahraga, internalisasi nilai-nilai

(sportifitas, jujur, kerjasama, etika ,moral dan lain-lain)



RUMUSAN MASALAH

1. Apakah hubungan pendidikan jasmani dan olahraga?

2. Bagaimanakah prinsip moral dan etika dalam penjas dan olahraga?

3. Bagaimana cara mengajarkan etika dan moral dalam penjas dan olahraga?



PEMBAHASAN

Hakikat Olahraga dan Penjas

Pendidikan Jasmani adalah pendidikan dengan menggunakan media kegiatan

Jasmani.Pendidikan jasmani pada dasarnya bersifat universal, berakar pada pandangan klasik

tentang kesatuan erat antara “body and mind”, Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari

pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara

organik, neuromuskuler, intelektual dan emosional.

Olahraga adalah pelatihan Jasmani. Olahraga bersifat netral dan umum, tidak digunakan

dalam pengertian olahraga kompetitif, karena pengertiannya bukan hanya sebagai himpunan

aktivitas fisik yang resmi terorganisasi (formal) dan tidak resmi (informal).

Pendidikan Jasmani dan Olahraga adalah Pendidikan dan Pelatihan Jasmani, yang dalam

lingkup persekolahan/pesantren berarti Pelatihan Jasmani, Rohani dan Sosial menuju kondisi

yang lebih baik yaitu sejahtera paripurna (peningkatan mutu sumber daya manusia).

PRINSIP MORAL DAN ETIKA

Menurut Suseno melihat terdapat tiga prinsip dasar dalam moral, yaitu prinsip sikap baik,

prinsip keadilan dan prinsip hormat terhadap diri sendiri.



Prinsip sikap baik dimana prinsip ini mendahului dan mendasari semua prinsip moral

lain, dimana sikap yang dituntut dari kita adalah jangan merugikan siapa saja. Prinsip bahwa kita

harus mengusahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat

mungkin mencegah akibat buruk dari tindakan.

Prinsip keadilan dimana keadilan tidak sama dengan sikap baik, demi menyelamatan gol

dari serangan lawan, pemain belakang menahan dengan tangan, hal itu tetap tidak boleh dengan

alasan apapun, berbuat baik dengan melanggar hak pihak lain tidak dibenarkan.

Prinsip hormat terhadap diri sendiri mengatakan bahwa manusia wajib untuk selalu

memperlakukan diri sebagai suatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan

faham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki

kebebasan dan suara hati, mahluk berakal budi.

Bagaimana kita mengajarkan etika dan nilai moral

Dalam mengajarkan etika dan nilai moral sebaiknya lebih bersifat contoh, pepatah

mengatakan bahwa tindakan lebih baik baik dari kata-kata. Lutan mengatakan Nilai Moral itu

beraneka macam, termasuk loyalitas, kebajikan, kehormatan, kebenaran, respek, keramahan,

integritas, keadilan, kooperasi, tugas dll. Lebih lanjut dikatakan ada 4 nilai moral yang menjadi

inti dan bersifat universal yaitu : Keadilan , kejujuran, tanggung jawab, kedamaian.

Freeman dalam buku Physical Education and Sport in A cahanging Society menyarankan

5 area dasar dari etika yang harus diberikan yaitu : 1) Keadilan dan persamaan, 2) Respek

terhadap diri sendiri. 3) Respek dan pertimbangan terhadap yang lain, 4) Menghormati peraturan

dan kewenangan , 5) Rasa terhadap perspektif atau nilai relatif. (Freeman,2001;210).




