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KATA PENGANTAR 
 

 
 
 
 

Prosiding  ini disusun  berdasarkan hasil SEMINAR NASIONAL  KEOLAHRAGAAN Tahun 2016 yang 

bertemakan “Refleksi Prestasi  dan  Budaya Olahraga  dalam  Perspektif  Ilmu  Keolahragaan  yang 

Inovatif”. Penyelengaraan seminar tersebut dimaksudkan  untuk mempublikasikan  hasil penelitian 

dan karya ilmiah dalam bidang  keolahragaan serta merefleksikan berbagai  hal dan isu-isu terkait 

dengan prestasi olahraga dan budaya olahraga dalam perspektif ilmu keolahragaan yang inovatif. 

 
Kegiatan Seminar Nasional diikuti peserta  yang terdiri atas pakar, peneliti, akademisi dan praktisi 

dalam bidang keolahragaan di Indonesia. 

 
Ucapan terima kasih kami disampaikan kepada  pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta dan Panitia 

Dies Natalis Ke-65 FIK  UNY  yang  telah  memberikan   kesempatan terselenggarkannya Seminar 

Nasional Keolahragaan pada tanggal 31 Oktober 2016 di FIK UNY. 

 
Selanjutnya  kepada  para presenter dan editor  serta pelaksana  seminar  Nasional ini disampaikan 

penghargaan dan ucapan  terima kasih atas jerih payahnya  sehingga  seminar dapat  berlangsung 

dengan baik sampai tersusunnya prosiding ini. 

 
Akhir kata,  semoga   prosiding   ini  bermanfaat  khususnya   dalam   bidang   keolahragaan  serta 

memberikan rekomendasi pemikiran ilmiah dalam bidang keolahragaan di Indonesia. 
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Abstrak 
 

Kondisi sosial dewasa ini sedang mengalami berbagai guncangan yang dapat 

mengganggu stabilitas nasional, permasalahan ini di duga adanya pergeseran perilaku yang 

mel&a semua lapisan masyarakat. Pergeseran perilaku tersebut diantaranya orientasi gaya 

hidup yang kurang sesuai dengan perilaku bangsa indonesia, berkembangnya sikap-sikap 

negatif karena dampak globalisasi dan modernisasi seperti sikap individualis, egois, 

konsumtif, hedonisme, kebebasan tanpa batas, anarkis ditambah dengan memudarnya sikap 

nasionalisme, rasa kebangsaan, persatuan, jiwa patriotik, dan sikap toleran serta kasih sayang 

antar sesama. 

Perilaku erat kaitanya dengan nilai-nilai yang dimiliki individu, nilai merupakan keyakinan 

yang bersifat menetap . Selanjutnya, eksistensi nilai individu sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan di mana Individu tersebut tumbuh dan berkembang. Dengan demikian kondisi 

lingkungan memberikan kontribusi yang besar terhadap konsep penanaman nilai-nilai pada 

diri manusia. Penanaman nilai pendidikan jasmani secara terpadu dan konsisten pada 

lingkungan pendidikan dapat mendukung percepatan upaya pemerintah dalam melaksanakan 

program revolusi mental, diperlukan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif dukungan 

komitmen dari berbagai pihak (Pemerintah, masyarakat, pelaku pendidikan dan pihak terkait) 

saat ini sangat di perlukan untuk terselenggaranya lingkungan yang lebih kondusif sehingga 

menghasilkan manusia yang memiliki perilaku yang tidak saja baik untuk dirinya tetapi juga 

untuk orang lain. Tujuan penjasor adalah membentuk sikap, kepribadian, perilaku sosial, dan 

intelektual siswa melalui aktivitas jasmani. Dalam pembangunan karakter di sekolah 

pendidikan jasmani mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang tangguh, pendidikan karakter seharusnya membawa 

peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan 

akhirnya kepengamalan nilai secara nyata. Pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang, sesuai st&ar kompetensi lulusan. 

 
Kata Kunci: Pembentukan karakter, pendidikan jasmani, olahraga 

 

 

PENDAHULUAN 
Kebanyakan orang meyakini bahwa berpartisipasi dalam program aktivitas jasmani 

mengembangkan karakter secara otomatis, meningkatkan alasan-moral, dan mengajarkan 

nilai dari ciri-ciri olahragawan sejati, tetapi sedikit bukti bahwa itu semua membangun 

mailto:riga17mardhika@gmail.com
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karakter Hodge (1989; dalam Weinberg & Gould, 2003). Partisipasi dalam pendidikan 

jasmani  dan  olahraga  tidak  secara  otomatis  menghasilkan  orang  yang  baik  atau jahat. 

Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi diajarkan dalam program pendidikan jasmani 

dan olahraga. Dan pengajaran alasan-moral dan nilai-nilai olahraga itu melibatkan 

penggunaan strategi tertentu yang sistematis. Beberapa fakta menunjukkan krisis moral 

dalam masyarakat yang antara lain dit&ai oleh (1) hilangnya kejujuran, (2) hilangnya rasa 

tanggung jawab, (3) tidak mampu berpikir jauh ke depan (visioner), (4) rendahnya disiplin, 

(5) krisis kerjasama, (6) krisis keadilan, dan (7) krisis kepedulian (Ary Ginanjar, 2008: 2-4). 

Guna mengatasi berbagai krisis tersebut, kualitas sumber daya manusia Indonesia harus terus 

ditingkatkan melalui berbagai jalur pendidikan. Di mana sasaran utama dalam pendidikan 

tersebut adalah membentuk kaum cendekia yang memfliki karakter sesuai dengan kondisi 

bangsa Indonesia. 

Telah menjadi keyakinan umum bahwa aktivitas olahraga syarat dengan nilai-nilai 

karakter seperti kejujuran, sportivitas, disiplin, dan kepemimpinan. Karakter merupakan 

sebuah konsep dari moral, yang tersusun dari sejumlah karakteristik yang dapat dibentuk 

melalui aktivitas olahraga, antara lain: rasa terharu (compassion), keadilan (fairness), sikap 

sportif (sport-personship), integritas (integrity) (Weinberg & Gould, 2003). Semua nilainilai 

tersebut ditanamkan melalui ketaatan atau kepatuhan seseorang dalam berkompetisi sesuai 

dengan peraturan permainan yang berlaku pada cabang olahraga yang digelutinya. Di dalam 

peraturan permainan melekat semangat keadilan dan tuntutan kejujuran para pelaku olahraga 

saat menjalankan pert&ingan. Penjasor secara sosiai memiliki beberapa fungsi di antaranya 

fungsi instrumen, transformasi nilai, dan fungsi integrasi. Fungsi instrumen penjasor adalah 

meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Fungsi penjasor sebagai transformasi nilai, yaitu 

untuk menstrafer dan meiestarikan nilai-nilai dari generasi ke generasi, di mana generasi tua 

bertanggung jawab terhadap generasi yang lebih muda. Selanjutnya, fungsi integrasi 

bermakna bahwa melalui penjasor sebagai sarana para siswa untuk bersatu padu guna 

membangun persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan yang lebih besar. 

Pada dasarnya pendidikan karakter sekarang ini merupakan jelmaan dari pendidikan 

budi pekerti dan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Artinya, pendidikan yang 

identik dengan pendidikan karakter sudah pernah ada dan dijalani di Indonesia dalam kurun 

waktu yang lama. Untuk itu, melalui tulisan ini semoga mampu membuka wawasan bahwa 

melalui pendidikan jasmani dan olahraga dapat sebagai wahana menanamkan karakter bagi 

para peserta didik khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

 
PENGERTIAN KARAKTER 

Pendapat umum mengatakan karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan dari 

sisi psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan 

tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu 

dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk 

kondisi-kondisi tertentu. Kadang orang berpendapat bahwa karakter dan akhlak tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

terjadi tanpa melalui pemikiran ulang, karena sudah tertanam dalam pikiran, dan menjadi 

kebiasaan. Kata karakter berasal dari bahasa Inggris character, yang berarti watak, sifat, 

peran, akhlak. Karakter merupakan suatu persepsi diri terhadap sesuatu hal dan persepsi yang 

sudah terbentuk itulah yang mewarnai pengambilan keputusan untuk menjadi tindakan dan 
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perilaku. Dalam membahas karakter seseorang akan selalu terkait dengan konsep nilai 

(value). Menurut Weinberg & Gould (2003) nilai adalah "an enduring belief that a specific 

mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite 

or converse mode of conduct or end-state of existence. Dari pengertian tersebut, ada dua hal 

yang perlu diperhatikan mengenai nilai, Pertama, nilai merupakan suatu keyakinan yang 

relatif menetap pada jiwa seseorang. Kedua, eksistensi nilai seseorang sangat dipengaruhi 

oleh kondisi sosial budaya di mana seseorang berada. Dengan demikian kondisi sosial budaya 

memberikan kontribusi yang besar terhadap konsep penanaman nilai-nilai pada diri 

seseorang. Oleh karena itu, aktivitas olahraga sebagai salah satu lingkungan sosial budaya 

yang dibentuk dengan kesadaran penuh, tentu mampu menanamkan nilai-nilai positif yang 

terk&ung dalam aktivitas olahraga. 

Aktivitas olahraga secara sosial memiliki beberapa fungsi di antaranya berfungsi 

sebagai  instrumen,  transformasi  nilai,  dan  fungsi  integrasi.  Olahraga berfungsi  sebagai 

instrumen adalah meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani pelakunya. Fungsi olahraga 

sebagai transformasi nilai, yaitu untuk menstrafer dan melestarikan nilai-nilai dari generasi 

ke generasi, di mana generasi tua bertanggung jawab terhadap pembinaan yang lebih baik 

kepada generasi yang lebih muda. Selanjutnya, fungsi integrasi bermakna bahwa melalui 

olahraga sebagai sarana bagi pelaku olahraga (peserta didik) untuk bersatu padu  guna 

membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan yang lebih 

besar, Tujuan masyarakat Indonesia sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa antara 

lain terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, aman, tentram, tertib, 

dan sentosa (gemah ripah loh jinawi tentrem karta raharja). 

Lebih lanjut perkembangan dan terbentuknya karakter seseorang dipengaruhi oleh 

kemampuan kognisi dan daya tangkapnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial 

budaya. Oleh karena itu, karakter seseorang terbentuk bukan saja karena menirukan melalui 

pengamatan, tetapi juga dapat diajarkan melalui situasi olahraga, latihan, dan aktivitas fisik 

(Weinberg & Gould, 2003). Dengan demikian alasan penjasor wajib diajarkan di sekolah 

karena merupakan suatu kondisi belajar yang mampu mengembangkan karakter para siswa. 

Meskipun demikian penjasor tidak mampu sebagai agen yang secara menyeluruh membentuk 

karakter para siswa, namun, bila penjasor dilaksanakan secara baik dan benar tentu akan 

memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan karakter para siswa. 

Selanjutnya faktor penentu keberhasilan dalam pendidikan karakter di antaranya 

ditentukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah (instansi, lembaga, sekolah). Keluarga 

merupakan tempat pertama dan utama dalam menanamkan karakter. Keluarga yang harmonis 

merupakan lahan yang subur untuk menanamkan karkater yang baik, sebaliknya keluarga 

yang broken juga merupakan wahana nyang subur untuk menanamkan karakter yang tidak 

baik. 

Selanjutnya, lingkungan masyarakat juga merupakan wahana dalam menanamkan 

karakter baik yang baik maupun yang buruk. Untuk itu, peran keluarga sangat besar dalam 

memantau anggota kelarganya saat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Permainan 

tenis merupakan kondisi lingkungan yang sengaja diciptakan (diikuti) agar petenis memiliki 

dampak yang positif dari partisipasinya dalam permainan tenis. Pemerintah merupakan 

instansi yang berwenang dan wajib mendorong warganya untuk selalu berbuat sesuai dengan 

norma dan nilai-nilai  yang berlaku dalam masyarakat.  Salah satu peran pemerintah di 

antaranya adalah menjamin dan memfasilitasi setiap warga negara untuk beraktivitas dalam 
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olahraga (tenis). Dengan berbagai upaya dan pendekatan dalam pendidikan karakter tersebut, 

semoga cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia akan tercapai dengan sempurna. 

 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DI SEKOLAH 

Pada dasarnya pendidikan jasmani dan olahraga (penjasor) merupakan bagian integral 

dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Menurut Sukintaka (2004) penjasor adalah proses 

interaksi antara peserta didik dan lingkungan melalui aktivitas jasmani yang disusun secara 

sistematik untuk menuju manusia Indonesia seutuhnya. Istilah penjasor meng&ung dua 

makna, pertama, pendidikan untuk jasmani, kedua, pendidikan melalui aktivitas jasmani 

(Wuest & Bucher, 1995). Pendidikan untuk jasmani lebih fokus pada pengembangan fisik 

dan keterampilan siswa, dengan memakai sarana cabang-cabang olahraga untuk mencapai 

tujuan penjas. Fungsi olahraga sebagai salah satu sarana yang dipakai untuk melaksanakan 

proses penjasor. Selain itu, olahraga berfungsi sebagai sarana untuk (1) penyaluran emosi, 

(2) penguatan identitas, (3) kontrol sosial, (4) sosialisasi, (5) agen perubahan, (6) penyaluran 

kata hati, dan (7) mencapai keberhasilan (Wuest & Bucher, 1995). Dengan demikian penjasor 

merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan olahraga sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara umum. 

Selanjutnya, pendidikan melalui aktivitas jasmani bermakna bahwa dalam mencapai 

tujuan pendidikan sarana yang dipakai melalui aktivitas jasmani. Secara konsisten penjasor 

memberikan efek yang menguntungkan terhadap kesehatan jasmani dan rohani pelakunya 

(Kirk et al, 2006). Hasil penelitian Vlachopoulos & Biddle (1997) bahwa aktivitas jasmani 

secara personal dapat mengontrol, meningkatkan sifat emosional yang positif, dan 

meminimalkan dampak yang negatif bagi pelakunya. Selanjutnya, penjasor merupakan salah 

satu proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan 

kemampuan siswa melalui aktivitas jasmani yang dipilihnya (Wuest & Bucher, 1995). 

Artinya, fokus penjasor adalah pada pencapaian tujuan pendidikan secara umum, yaitu untuk 

membentuk sikap, kepribadian, perilaku sosial, dan intelektual siswa melalui aktivitas 

jasmani. 

Diharapkan melalui aktivitas jasmani dapat meningkatkan dan memperhalus 

keterampilan gerak, meningkatkan kebugaran jasmani dan memelihara kesehatan, memiliki 

pengetahuan tentang aktivitas fisik dan latihan, menanamkan sikap yang positif bahwa 

aktivitas jasmani dapat meningkatkan kinerja siswa. Untuk itu, penjasor sebagai bagian dari 

proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani harus direncanakan secara 

sistematik untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara neuromuskuler, 

organik, perseptual, kognitif, sosial, dan emosional dalam sistem pendidikan nasional 

(Depdiknas, 2003). Tujuan penjasor di sekolah untuk meletakkan dan mengembangkan (1) 

landasan karakter melalui internalisasi nilai, (2) l&asan kepribadian (cinta damai, sosial, 

toleransi dalam kemajemukan budaya etnis dan agama), (3) berpikir kritis, (4) sikap sportif, 

jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis, (5) keterampilan 

gerak, teknik, strategi berbagai permainan dan olahraga, senam, aktivitas ritmik, akuatik dan 

pendidikan luar kelas, (6) keterampilan pengelolaan diri, pemeliharaan kebugaran jasmani 

dan pola hidup sehat, (7) keterampilan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, (8) 

konsep aktivitas jasmani untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat, serta 

(9) mengisi waktu luang yanq bersifat rekreatif (Depdiknas, 2003). 
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Pendekatan Belajar Sosial dalam Pengembangan Karakter dan Nilai-Nilai Olahraga 
Meskipun  banyak  orang  berbeda  p&angan  tentang  bagaimana  mengembangkan 

karakter dan nilai-nilai olahraga, tetapi paling tidak ada tiga pendekatan yang sering 

digunakan untuk dapat menjelaskannya, yaitu: pendekatan belajar sosial (social learning), 

pengembangan struktural, dan pendekatan sosial psikologikal (Weinberg & Gould, 2003). 

1. Pendekatan Belajar Sosial (Social Learning Approach) 
Perilaku agresi dan pengembangan karakter berkaitan satu sama lain, dan dapat 

dijelaskan melalui teori yang sama. Berdasarkan pendekatan belajar sosial, seperti yang 

dikemukakan oleh Bandura (1977), sikap dan perilaku olahragawan sejati dipelajari melalui 

pemodelan atau belajar observasional, penguatan, dan pemb&ingan sosial (Lihat Gambar 1). 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa riwayat belajar sosial seseorang menentukan tingkatan 

olahragawan-nya. 
 

 

Komponen Komponen Teori Belajar Sosial 

 
Pemodelan atau Belajar Observasional 

(Belajar melalui apa yang dilakukan dan tidak dilakukan orang lain) 

 
Penguatan (Reinforcement) 

(Pemberian penguatan atau hukuman atas tindakan yang dilakukan) 

 
Pemb&ingan 

(Menunjukan perilaku sesuai dengan perilaku temannya atau pemb&ingan kelompok) 
 
 
 

 

Gambar 1. Komponen Teori Belajar Sosial 

 
Sebagai contoh, melalui pengamatan bahwa seorang siswa akan terhormat ketika melaporkan 

jumlah capaian skor sit-up kepada instruktur. Budi seorang siswa yang sedang belajar 

pendidikan jasmani berlatih sit-up dan kebugaran jasmani. Budi mengingingkan perhatian 

dan penilaian positif dari guru pendidikan jasmaninya. Perilaku Budi ini dilihat oleh teman- 

teman sekelasnya, dan mereka semua menginginkan hal yang sama mendapat penilaian dan 

perhatian positif dari gurunya. Guru pendidikan jasmani mencatat semua hal baik yang 

dilakukan para muridnya dan menguatkan dan menghargai segala perbuatan positif yang 

dilakukan para muridnya itu. Lingkungan belajar seperti inilah akan dapat membangun 

karakter. 

2. Pendekatan Perkembangan-Struktural (Structural-Development Approach) 
Berbeda  dengan  pendekatan  belajar  sosial,  yang  menekankan  pada  pemodelan, 

penguatan, dan perbandingan sosial, pendekatan perkembangan struktural menekankan pada 

bagaimana perubahan secara psikologikal dan perkembangan ketika siswa itu berinteraksi 

dengan pengalaman-pengalaman lingkungan untuk membentuk alasan-moral (moral 

reasoning) (Weiss & Bredemeier, 1991; dalam Weinberg & Gould, 2003). Dalam hubungan 

ini, para ahli psikologi olahraga mengajukan beberapa istilah yang tercakup dalam 

pendekatan perkembangan struktural ini, yaitu perkembangan moral (moral development), 

alasan-moral (moral reasoning), dan perilaku moral (moral behavior). Tetapi perlu dicatat 
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bahwa moral  yang dimaksud  disini  adalah moral  yang tidak  ada implikasinya dengan 

nilainilai keagamaan. 

Alasan moral adalah proses keputusan ketika seseorang menentukan mana yang benar 

atau mana yang salah dari suatu tindakan tertentu. Karena itu, alasan moral memfokuskan 

pada bagaimana keputusan  seseorang memutuskan  beberapa tindakan  tertentu.  Sebagai 

contoh; membantu pemain yang terkena cedera ketika sedang bermain sepakbola dengan cara 

menghentikan permainan dengan cara menendang bola ke luar lapangan secara sengaja 

apakah perbuatan benar atau salah. Dengan kata lain dalam pembelajaran peserta didik perlu 

didorong untuk dapat menemukan alasan-alasan yang mel&asi keputusan moral yang 

tujuannya untuk mengontrol tindakan. Hal ini diperlukan agar seseorang dapat benar-benar 

memahami keputusan moral yang diambilnya, dapat mengidentifikasi alasan yang baik yang 

harus diterima dan alasan yang tidak baik yang harus ditolak atau diubah. Peserta didik harus 

dapat merumuskan perubahan yang perlu dilakukan. Alasan yang baik adalah yang 

memberikan kontribusi dalam mengatasi situasi yang problematik. Cara ini memungkinkan 

perkembangan intelektual, menumbuhkan kebebasan berpikir, serta dapat memadukan 

proses dan  hasil  pendidikan  secara harmonis.  Berkaitan  dengan  hal  ini  Zuchdi  (2008) 

menjelaskan bahwa fungsi lembaga pendidikan adalah menciptakan setting sosial  yang 

memungkinkan implementasi pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam 

masyarakat, selanjutnya yang terpenting adalah memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mempelajari dan berlatih menentukan pilihan moral yang begitu beragam di Indonesia. 

Perkembangan Moral adalah proses pengalaman dan pertumbuhan melalui 

kemampuan perkembangan seseorang untuk memberikan alasan bermoral. Sebagai contoh, 

dalam perencanaan pengajaran pendidikan jasmani, guru pendidikan jasmani mengharapkan 

para siswanya mendapatkan pengalaman dan perubahan perkembangan kognitif sehingga 

siswa mampu menentukan tindakan yang benar dan yang salah. Konsepsi moralitas perlu 

diintegrasikan dengan pengalaman dalam kehidupan sosial. Pemikiran moral dapat 

dikembangkan antara lain dengan dilema moral, yang menuntut kemampuan peserta didik 

untuk mengambil keputusan dalam kondisi yang sangat dilematis. Dengan cara ini, 

pemikiran moral dapat berkembang dari tingkat yang paling rendah yang berorientasi pada 

kepatuhan pada otoritas karena takut akan hukuman fisik, ke tingkat-tingkat yang lebih 

tinggi,  yaitu  berorientasi  pada pemenuhan  keinginan pribadi,  loyalitas  pada kelompok, 

pelaksanaan tugas dalam masyarakat sesuai dengan peraturan atau hukum, sampai yang 

paling tinggi,  yaitu  mendukung kebenaran  atau  nilai-nilai  hakiki,  khususnya mengenai 

kejujuran, keadilan, penghargaan atas hak asasi manusia, dan kepedulian sosial. 

Perilaku  Moral  adalah tindakan  perilaku  yang terjadi  benar atau  salah.  Dengan 

demikian, alasan-moral hasil dari pengalaman individual, dan perkembangan serta 

pertumbuhan siswa dan psikologikal yang mem&u perilaku moral. Lebih lanjut, alasan moral 

adalah sekumpulan rentetan prinsip umum etika yang mendasari tindakan khusus secara 

situasional. Para pengembangan struktural menekankan bahwa kemampuan untuk 

memberikan alasan secara bermoral bergantung pada tingkatan kognitif dan perkembangan 

mental orang yang bersangkutan (misal, kemampuan anak untuk berpikir secara konkrit atau 

abstrak). Alasan dan perilaku moral bergantung pada tingkatan perkembangan kognitif 

individu itu (Weinberg & Gould, 2003). Namun demikian Zuchdi (2008) menjelaskan bahwa 

tindakan moral (perilaku moral) yang selaras dengan pemikiran moral (perkembangan 

kognitif)  hanya  mungkin  dicapai  lewat  pencerdasan   emosional  dan   spiritual  serta 
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pembiasaan. Sebagai contoh, seseorang yang mengerti bahwa budaya potong kompas dalam 

mencapai prestasi adalah tindakan yang tidak terpuji, tetap saja melakukan tindakan tercela 

tersebut apabila tidak sensitif terhadap penderitaan oranglain akibat tindakannya dan lemah 

iman. 

3. Pendekatan Sosial-Psikologikal (Social-Psychological Approach) 
Vallerand, dkk. (1997; dalam Weinberg & Gould, 2003) menawarkan pendekatan 

ketiga untuk mengajarkan moralitas dalam aktivitas jasmani. Secara khusus, Vallerand 

menyarankan menggunakan pendekatan sosial-psikologikal yang lebih luas. Maksudnya 

adalah melihat moralitas dan karakter yang melekat pada diri seseorang dalam pendekatan 

perkembangan-struktural (misal, tingkatan perkembangan moral seseorang) ditambah 

rentang keluasan faktor-faktor sosial (misal, tipe orang, tingkatan olahraga kompetetif, 

tekanan dari guru atau pelatih) yang sejalan dengan pemodelan, penguatan, dan pemb&ingan 

sosial dalam pendekatan belajar sosial. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa 

agen-agen sosial (seperti: orang tua, guru dan pelatih) memberikan pelabelan atau 

pendefinisian olahragawan sejati. Dengan demikian, Valler& menyarankan untuk melihat 

karakter dari pandangan yang lebih kompleks, perspektif personal dan faktor-faktor 

situasional yang menentukan ciri-ciri olahragawan sejati. Perkembangan karakter 

berkembang dari keputusan seseorang tentang benar atau salah dari tindakan minat orang itu 

dengan keterlibatan minat mutual. 

Karena itu, penting mempertimbangkan sikap, nilai-nilai, dan norma-norma budaya 

dari kelompok atau individu tertentu, dan tahapan alasan-moral dalam upaya memahami 

bagaimana meningkatkan perkembangan karakter dan ciri-ciri olahragawan sejati. Ini berarti, 

nampaknya mengambil keuntungan dari apa yang telah dipelajari melalui pendekatan belajar 

sosial dan perkembangan struktural, sehingga menjadi pendekatan sosial-psikologikal. 

Dengan ketiga pendekatan di atas maka aktivitas penjasor dalam bentuk olahraga 

dapat mendorong setiap orang untuk berinteraksi dengan lingkungannya tanpa memihak. 

Esensi yang tek&ung dalam aktivitas olahraga adalah sebagai aktivitas fisik manusia yang 

tidak mem&ang ras, suku, agama, bangsa, dan jenis kelamin, sehingga setiap orang dapat 

dan boleh melakukannya. Untuk itu, olahraga cocok sebagai agen sosialisasi yang murah, 

mudah, massal, dan manfaat. Ada dua proses sosial dalam aktivitas olahraga, yaitu (1) 

sosialisasi ke dalam olahraga dan (2) sosialisasi melalui olahraga (Leonard, 1980: dan 

Snyder, 1983). Sosialisasi ke dalam olahraga adalah bagaimana cara seseorang belajar dan 

melaksanakan tugas-tugas sosial, sehingga olahraga merupakan agen atau perantara untuk 

mempengaruhi anak-anak dan pemuda ikut dalam kegiatan olahraga. Dari peran serta 

seseorang dalam kegiatan olahraga, peserta akan mendapatkan nilai tambah secara sosial, 

psikologis, dan keterampilan secara fisik. 

Menurut Leonard dan Marcellus (1980) nilai-nilai yang terk&ung dalam partisipasi 

olahraga antara lain dapat membangun watak, mengajarkan disiplin, mempersiapkan 

seseorang untuk kehidupan yang kompetitif, mengembangkan moral dan kemasyarakatan 

yang baik, dan menanamkan sifat-sifat kepribadian. Dengan demikian kedua proses sosial 

pada aktivitas olahraga saling mendukung dan berkaitan satu dengan yang lain, sehingga 

materi olahraga perlu dan wajib diajarkan di sekolah sejak SD sampai SMU/SMK bahkan 

Perguruan Tinggi. Melalui penjasor dapat sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan 

melalui aktivitas secara fisik. 
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Tujuan pendidikan jasmani melalui kegiatan olahraga merupakan bagian integral dari 

seluruh proses pendidikan, yaitu sebagai upaya yang mendasar untuk mengembangkan fisik, 

mental, emosi, dan kesehatan sosial warga negara melalui media aktivitas fisik yang telah 

dipilih (Singer & Dick, 1980). Secara tradisional tujuan penjasor adalah untuk 

mengembangkan keterampilan motorik, kesegaran jasmani, kemampuan kognitif, sosial, 

watak, dan stabilitas emosi siswa (Siedentop et al, 1986). Selanjutnya, Annarino et al (1980) 

menyatakan bahwa tujuan penjasor adalah meningkatkan semua siswa menjadi lebih sehat, 

berguna, dan berperan sebagai anggota masyarakat. Terbukti bahwa melalui aktivitas jasmani 

akan meningkatkan kemampuan organ tubuh, neuromuskuler, mengembangkan sikap pribadi 

sosial dan penyesuaiannya, kemampuan penafsiran dan inteiektual, serta pengendalian emosi 

pelakunya. Dengan demikian secara mendasar tujuan olahraga di sekolah melalui penjasor 

mencakup seluruh aspek kepribadian siswa, yaitu aspek jasmani, rohani, makhluk sosial, dan 

aspek sebagai makhluk Tuhan. 

 
Strategi Untuk Meningkatkan Pengembangan Karakter Pendidikan Jasmani 

Pendekatan Belajar Sosial, Pengembangan Struktural, dan Sosial-Psikologikal telah 

memberikan landasan pemahaman ciri-ciri olahragawan sejati dan pengembangan karakter. 

Sembilan strategi telah dikembangkan dari ketiga pendekatan di atas, dan berikut dijelaskan 

bagaimana ke-sembilan strategi itu dapat mengembangkan karakater. 

1)  Rumuskan dan tuangkan dengan jelas ciri-ciri olahragawan sejati 

Di dalam program ketiadaan definisi universal olahragawan sejati dalam 

program pendidikan jasmani atau olahraga akan menyebabkan guru pendidikan 

jasmani dan olahraga tidak dapat merumuskan dengan jelas dan dapat diterima mana 

perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Namun demikian, guru dapat 

merumuskan dengan jelas ciri-cirinya seperti dituangkan dalam Tabel 2. terutama 

perilaku-perilaku yang menadakan nilai-nilai olahraga. 

 
Tabel 2 Perilaku-perilaku yang Menandakan Nilai-nilai Olahraga 

Konsentrasi Perilaku               Perilaku Olahragawan Sejati   Perilaku  Non-Olahragawan 

Sejati 

Perilaku terhadap 

Wasit dan Panitia 
 
 
 
 

Perilaku terhadap 

lawan bert&ing 
 
 
 
 

Perilaku terhadap 

teman satu regu 

Mengajukan        pertanyaan 

secara 

baik,   menugaskan   kapten 

untuk 

mengajukan pendapat. 

Memperlakukan          lawan 

secara 

penuh respek dan layak. 
 

 
 

Hanya memberikan kritik 

konstruktif    dan    gugahan 

positif 

Menghina wasit 

Beradu  pendapat  terhadap 

panitia 
 

 
 

Melakukan           perbuatan 

sarkastik 
terhadap lawan 

Melakukan perilaku agresi 

terhadap lawan 

Membuat komentar negatif 

Menghina teman 

Perilaku terhadap                    Hanya membuat komentar       Beradu pendapat terhadap 
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penonton                                 positif terhadap penonton        penonton               mengejek 

penonton 

Aturan dan 

Peraturan yang 

disepakati 

Mengikuti aturan dari Badan 

Liga Keolahragaan 

Mengambil keuntungan dari 

aturan yang diberlakukan. 

 

2)  Perkuat dan gugah perilaku-perilaku yang mencirikan olahragawan sejati. 

Sangat penting untuk menggugah dan memperkuat perilaku-perilaku atau sikap 

yang telah dirumuskan dalam program ciri-ciri olahragawan sejati. Sebaliknya 

berikan hukuman dan penekanan pada perilaku-perilaku yang tidak tepat. Penting 

untuk melakukan penguatan dan hukuman terhadap perilaku yang positif dan negati 

secara konsisten. 

3)  Pemodelan perilaku-perilaku baik dan tepat 

Identifikasi perilaku-perilaku yang diinginkan dan contohkan dalam pemodelan 

pada segala tindakan-tindakan yang dilakukan. Karena perilaku lebih berarti daripada 

hanya sekedar kata-kata verbal, maka penting dalam setiap kegiatan olahraga dan 

latihan memberikan atau menunjukkan melalui pemodelan dari ciri-ciri olahragawan 

sejati yang dimaksud. Sering kali didengar, mudah dikatakan tetapi sukar dilakukan. 

Tentu setiap orang mudah melakukan kesalahan. Karena itu, ketika seseorang 

melakukan kekeliruan perlu segera mengakui kesalahan itu dan meminta maaf atas 

kekeliruan yang dilakukan. 

4)  Menjelaskan mengapa perilaku tertentu baik dan dapat diterima. 

Hanya jika orang telah terinternalisasi prinsip panduan moral dapat menentukan 

salah atau benar sehingga dapat secara konsisten berperilaku baik dalam berbagai 

situasi dan kondisi. Karena itu penting, untuk memasukkan secara rasional berbagai 

komponen olahragawan sejati. Rasional memberikan penjelasan yang didasarkan 

pada elemen dasar tingkat alasan-moral, seperti: altruisme dan keseimbangan moral 

yang didasarkan pada kesepakatan mutualisme (Weiss, 1987 dalam Gould, 2003). 

Sangat penting untuk senantiasa memberikan rasionalisasi semua tindakan secara 

reguler kepada para peserta. Sebagai contoh, jika beberapa siswa merasa kurang 

terampil melakukan permainan dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga, 

maka yakinkan bahwa secara inklusi atas ketidakmampuan itu dalam beberapa alasan 

sebelum dilakukan keputusan (misal: penting untuk mengetahui semua alasan di balik 

suatu tampilan tugas gerak yang dilakukan siswa). Berikan penjelasan secara rasional 

atas semua tindakan benar atau salah para siswa. Sangatlah penting menekankan 

alasan di balik suatu tindakan. Kemampuan untuk menjustifikasi mulai berkembang 

pada usia 7 atau 8 tahun (Marten, 1982; dalam Gould, 2003). Pada anak usia 10 tahun 

dapat ditekankan pada pengambilan peran. Kemudian, pada tingkatan empati 

tertinggi kemampuan dua orang anak untuk melakukan perspektif satu sama lain bisa 

dilakukan ketika memutuskan bagaimana melakukan suatu tindakan. 

5)  Diskusikan Dilema Moral dan Pilihan-Pilihan. 

Untuk terjadinya efektivitas pendidikan moral, partisipan harus terlibat dalam 

dialog diri dan diskusi kelompok tentang dilema moral dan pilihan-pilihan. Suatu 

dilema moral membutuhkan partisipan untuk memutuskan apakah suatu tindakan 
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moral benar atau salah. Diskusi dapat berlangsung dalam berbagai cara pandang yang 

mungkin atau tidak mungkin bertentangan dengan aturan. 

6)  Membangun Dilema Moral dan Pilihan-Pilihan ke dalam Situasi Praktik. 

Setelah beberapa pemain mencoba memecahkan dilema, ikuti dengan diskusi 

tentang alasan moral yang mel&asinya. Strategi ini untuk meningkatkan 

pengembangan karakter dan ciri-ciri olahragawan sejati membutuhkan waktu, 

perencanaan, dan usaha. Untuk suatu pengaruh optimal, para siswa harus 

mengulanginya secara konsisten sepanjang waktu, tidak hanya satu atau dua kali 

ketika para siswa dihadapkan pada suatu masalah. 

7)  Mengajarkan Strategi Belajar Kooperatif. 

Meskipun kompetisi dan kooperatif penting untuk pengembangan optimal 

motivasi berprestasi. Anak-anak di Amerika Serikat lebih cenderung menyukai sifat 

kompetisi daripada kooperatif. Oleh karena itu, dalam pengajaran aktivitas jasmani 

para siswa harus dibelajarkan melalui strategi belajar kooperatif. Miller dkk. (1997; 

dalam Gould, 2003) juga menyebutkan bahwa kemampuan untuk belajar secara 

kooperatif adalah penting dalam pengembangan karakter. Cara belajar kooperatif ini 

melibatkan penggunaan tingkatan tujuan dalam suatu permainan. 

8)  Menciptakan Suasana Motivasional Berorientasi Tugas Gerak. 

Penciptaan suasana motivasional berorientasi pada tugas gerak memaksa siswa 

terfokus pada tugas daripada ego-nya sendiri, sehingga dapat menjustifikasi 

kemampuan dirinya sendiri atas dasar penampilannya daripada melalui peningkatan 

pemb&ingan secara sosial. Sangatlah mudah mengajarkan ciri-ciri olahragawan sejati 

dan kompetisi dengan cara ditekankan secara berulang. Namun demikian, ini bukan 

berarti bahwa karakter tidak dapat dikembangkan melalui suasana kompetetif, hanya 

jika keuntungan untuk menirukan upaya pengembangan kearah pengembangan 

karakter dalam suatu susana motivasional berorientasi pada tugas gerak. Ketika 

seorang pemain mengembangkan karakter yang baik, kompetisi kemungkinan justru 

menjadi ujian pertama apakah dia mampu mempertahankan dan mengembangkan 

nilai-nilai yang diyakininya itu. 

9)  Pemindahan Power (Kekuatan) dari Pemimpin ke Partisipan. 

Pengembangan karakter dapat dipicu dengan baik pada lingkungan  yang 

secara progresif memindahkan power (kekuatan) dari seorang pemimpin (Kapten) ke 

bawahan (partisipan/pemain). Hellison dan Templin (1991; dalam Gould, 2003). 

Sebagai contoh, seperti telah dikembangkan oleh Hellison bagaimana mengajarkan 

sikap tanggungjawab melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Pertama, secara 

realistik pengajaran diawali dari sikap tidak bertanggungjawab, membantu mereka 

untuk dapat mengendalikan diri, pengendalian diri ini dikembangkan melalui tahapan 

keterlibatan mereka, pengerahan diri, dan akhirnya didapatkan sikap kepedulian 

untuk bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya. 

 
PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI PENJASOR DI SEKOLAH 

Di  atas  telah  diuraikan  mengenai  tujuan  olahraga  di  sekolah  melalui  aktivitas 

pendidikan jasmani. Dalam lingkup pendidikan tujuan-tujuan tersebut dikelompokkan ke 

dalam domain-domain penjasor, yaitu menjadi domain psikomotor, kognitif, afektif, dan 

domain sosial. Diharapkan melalui penjasor di sekolah keempat domain tersebut dapat 
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ditanamkan dan dicapai, sehingga akan membentuk pribadi siswa secara menyeluruh. 

Adapun penjabaran dalam setiap domain tersebut menurut Singer & Dick (1980) adalah 

sebagai berikut. 

Domain Psikomotor 
Melalui partisipasi aktif dalam penjasor di sekolah, diharapkan tingkat keberhasilan 

siswa pada domain psikomotor perhatian utamanya adalah pada kemampuan siswa dalam 

melakukan gerak tubuh dan kontrol tubuh. Adapun isinya antara lain berupa kemampuan 

siswa dalam: (1) Menghubungkan, memanipulasi, dan memindahkan satu objek. (2) 

Mengontrol tubuh atau objek menjadi seimbang. (3) Bergerak dan mengontrol tubuh atau 

bagian tubuh dalam jarak waktu yang singkat untuk bergerak atau serangkaian gerak yang 

dapat diperkirakan atau yang tidak dapat diperkirakan. (4) Melakukan pengontrolan 

serangkaian gerak secara tepat (tidak dibatasi oleh waktu) dalam keadaan yang terkontrol 

maupun tidak terkontrol. 

Domain Kognitif 
Tingkat keberhasilan siswa pada domain kognitif melalui partisipasi aktif dalam 

penjasor di sekolah lebih ditekankan pada penambahan dan perolehan pengetahuan. Adapun 

wujud perilaku kognitif siswa antara lain ditunjukkan dengan berbagai pengetahuan sesuai 

dengan  keterampilan  yang diperlukan,  aplikasi,  dan  evaluasi.  Oleh  karena itu,  domain 

kognitif meliputi kemampuan siswa dalam: (1) Mengingat, yaitu mengenai fakta, ide, atau 

prosedur. (2) Memahami, yaitu mengartikan, menterjemahkan, dan memperhitungkan. (3) 

Menganalisis, yaitu mengatur pola-pola dan hubungan. (4) Memecahkan, yaitu menerapkan 

gagasan dan menilai. (5) Membuat keputusan, yaitu memilih dan mengelompokkan. 

Domain Afektif 
Keberhasilan domain afektif siswa melalui aktivitas penjasor penekanannya pada 

kondisi emosi atau merasakan, yaitu mengenai perhatian, sikap dan nilai, perkembangan 

watak, motivasi dan proses internalisasi siswa. Domain afektif antara lain ditunjukkan oleh 

kemampuan siswa dalam: (1) Menilai, yaitu pemilihan, tanggung jawab, penerimaan, pilihan. 

(2) Menghargai, yaitu mengevaluasi dan memilih. (3) Motivasi, yaitu perhatian dan 

ketekunan. Selanjutnya kategori susunan mengenai domain afektif siswa yang lebih hierarkis 

menurut Krathwohl, dkk. adalah (1) menerima, (2) menjawab atau merespons, (3) menilai, 

(4) mengatur, dan (5) menggolongkan. 

Domain Sosial 
Dalam domain sosial berkaitan dengan pribadi dan penyesuaian sosial siswa, di mana 

keduanya berhubungan dengan proses sosialisasi melalui penjasor. Domain sosial siswa 

akibat mengikuti penjasor antara lain berupa: (1) Perilaku, yaitu sikap sportif, kejujuran, rasa 

hormat kepada yang berwenang dan peraturan. (2) Stabilitas emosi dalam situasi pert&ingan, 

yaitu kontrol emosi dan kematangan bprt&ing. (3) Hubungan antar pribadi, yaitu kerjasama 

dan persaingan yang sehat. (4) Pemenuhan diri, yaitu kepercayaan, aktualisasi diri, dan kesan 

diri., Selanjutnya, dalam domain sosial siswa Annarino, Cowell, Hazelton (1980) 

menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan siswa sebagai akibat dari 

partisipasinya dalam penjasor, antara lain siswa mampu: (1) Menyesuaikan diri dengan yang 

lain melalui penggabungan seseorang dalam masyarakat dan lingkungannya. (2) Membuat 

penilaian pada satu situasi kelompok. (3) Belajar berkomunikasi dengan orang lain. (4) 

Bertukar pikiran dan menilai gagasan dalam kelompok. (5) Mengembangkan bentuk-bentuk 

kepribadian sosial, sikap dan nilai-nilai supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. 
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(6) Mengembangkan sifat kepribadian yang positif. (7) Belajar untuk memanfaatkan waktu 

luang dengan kegiatan yang positif. (8) Mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter 

moral yang baik. Secara keseluruhan Snyder & Spreitzer (1978), menyatakan tentang 

manfaat penjasor di sekolah bagi siswa antara lain dapat: (1) Mengajarkan nilai-nilai sosial, 

memudahkan konsensus, dan integrasi sosial. (2) Menguasai keterampilan, prestasi, 

kemampuan, kesegaran mental dan jasmani, serta watak yang baik. (3) Mengajarkan cara 

berperilaku sesuai dengan moral di antara para siswa. (4) Melatih ketertiban di masyarakat 

dan stabilitas melalui pengajaran nilai-nilai, mendorong mobilitas sosial dan kekompakkan 

politik, serta adanya rasa haru bagi para peserta dan penonton. 

Dengan  demikian, berdasarkan  uraian tentang manfaat  penjasor tersebut  di  atas,  dapat 

disimpulkan bahwa penjasor adalah untuk membina dan meningkatkan siswa dalam hal: 

1.   Watak, yaitu berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mengembangkan watak 

dan sifat-sifat seperti sopan santun, sifat kepahlawanan, kesetiaan, mementingkan 

orang lain, dan altruisme (persaudaraan, sifat tidak mementingkan diri sendiri; dan 

suka berkorbanan untuk orang lain). 

2.   Disiplin, yaitu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam penguasaan dan kontrol 

diri, serta mampu mengaplikasikan mematuhi peraturan permainan dan tata tertib 

yang berlaku saat pert&ingan ke dalam kehidupan bermasyarakat. 

3.   Persaingan atau jiwa kompetitif yang sehat, yaitu berkaitan dengan kemampuan siswa 

dalam menerima kelebihan dan kelemahan orang lain maupun dirinya, 

mengembangkan jiwa yang ulet (tangguh), jiwa kewirausahaan (enterpreneurship), 

mempersiapkan diri guna menuju kehidupan di masyarakat, sehingga dapat 

membantu siswa dalam meraih keberhasilan di kemudian hari. 

4.   Kebugaran jasmani (fisik), yaitu sebagai akibat dari partisipasi aktif siswa dalam 

penjasor di sekolah, siswa akan mendapatkan derajat kesehatan dan peningkatan 

kondisi fisik yang prima. Hal itu sebagai akibat dari aktivitas fisik yang teratur, 

terprogram dan terukur selama mengikuti penjasor. 

5.   Kebugaran mental (psikis/rohani), yaitu sebagai akibat dari partisipasi aktif siswa 

dalam penjasor di sekolah, siswa akan memperoleh kepuasan dari aktivitas fisik yang 

diberikan oleh guru serta memiliki kesiapan mental dalam prestasi di bidang 

pendidikan. 

6.   Keagamaan, yaitu melalui penjasor ada hubung-kaitnya dengan ajaran atau tradisi 

siswa, sebab umumnya sebelum/sesudah proses penjasor dimulai/ diakhiri, guru 

selalu mengajak siswa untuk berdoa dan bersyukur atas limpahan rahmat dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Proses tersebut mengajarkan kepada siswa untuk selalu ingat dan 

lebih mendekatkan diri kepada Tuhan setiap saat serta siswa memahami makna 

bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat kecil di hadapan Tuhan. 

7.   Nasionalisme, yaitu berhubungan dengan rasa patriotisme dan rasa cinta pada negara 

dan bangsa. Bagi siswa yang mampu meraih prestasi di bidang olahraga, dari level 

yang paling rendah sampai level yang tertinggi yang mampu mengharumkan nama 

bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa di dunia, tentu siswa akan memiliki 

kebanggaan yang luar biasa. Sudah dibuktikan bahwa melalui prestasi siswa di bidang 

olahraga dapat sebagai kebanggaan karena mampu mengharumkan martabat nama 

bangsa dan negara di dunia internasional. 
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KESIMPULAN 
Pada dasarnya olahraga dapat mengembangkan atau menumbuhkan karakter yang 

baik kepada para pelakunya. Karakter yang baik itu meliputi nilai- nilai: (1) kejujuran, (2) 

intregritas, (3) keberanian, (4) memperkuat keimanan, (5) sifat bekerja keras, (6) kemampuan 

mengendalikan diri, (7) membangun kerja sama, (8) membangun sikap adil dan bijaksana. 

Dari berbagai uraian yang dipaparkan telah mengungkap berbagai hal yang sangat terkait dan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses pembinaan karakter bangsa. 

Meskipun pemerintah melalui pendidikan telah berusaha dengan berbagai cara untuk terus- 

menerus melakukan peningkatan kualitas sekolah namun masih sering dijumpai terjadinya 

tindakan dan perilaku yang menyimpang. Perilaku dan tindakan yang negatif tidak hanya 

dilakukan oleh siswa dan remaja saja, namun juga dilakukan oleh kaum dewasa. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak persoalan-persoalan dalam pendidikan yang 

belum dapat diselesaikan. Sehingga persoalan tersebut menjadi permasalahan yang semakin 

komplek dan sulit untuk dinormalisasi. Saat ini belum terformulasikan adanya bentuk sikap, 

bentuk perilaku tertentu yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan berbuat. 

Belum tersusunnya suatu formulasi nilai-nilai bangsa dan konsepsi yang aplikatif dalam 

proses pembinaan karakter dan perilaku. Model pembinaan yang dilaksanakan belum dapat 

menyenyuh nurani dan puncak kesadaran setiap individu. 

Kususnya persoalan dan permasalahan yang terkait dengan karakter generasi penerus, 

terungkap bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak hanya menjadi persoalan pendidikan 

saja. Tetapi juga menjadi persoalan lintas departemen atau lembaga dan kelompok. Pada 

tingkat pelaksanaan pendidikan, kususnya mengenai pembinaan karakter, sikap dan perilaku 

harus memperhatikan berbagai hal yang mempengaruhi dinamika keberlakuan nilai-nilai 

kehidupan di lingkungan masyarakat dan nasional. Faktor yang mempengaruhi dinamika 

sikap dan perilaku diantaranya adalah proses pelaksanaan internalisasi awal pendidikan, 

politik dan kebijakan, perkembangan ekonomi, dan perkembangan sosial budaya. Proses 

pelaksanaan pembinaan hendaknya juga dapat menyentuh nurani dan jiwa yang paling 

dalam, yaitu harus mencapai kesadaran integral dari siswa. 

Untuk dapat mencapai tataran kesadaran integral, perlu memperhatikan beberapa hal 

dan beberapa tahapan pembinaan, yang antara lain; penentuan formulasi nilai-nilai 

kehidupan yang harus disampaikan; penentuan bentuk sikap perilaku dan tindakan yang akan 

diajarkan;  sosialisasi  menyeluruh  terhadap  formulasi  nilai  kehidupan dan  bentuk  sikap 

perilaku dan tindakan yang akan diajarkan; penciptaan kondisi dalam proses pembinaan; 

penyampaian dan internalisasi nilai-nilai kehidupan kepada siswa dengan proses yang 

sedemikian rupa sehingga siswa: mendapatkan pengetahuan/pengalaman hidup, pengetahuan 

dan pengalaman tersebut mendasari proses berpikir dan bertindaknya siswa, tindakan siswa 

akan mendapatkan reaksi dari orang lain dan dirinya sendiri, sehingga reaksi tersebut akan 

menjadi bahan renungan yang mendalam bagi siswa, proses renungan akan menumbuhkan 

dan menghasilkan kesadaran, semakin dalam dan semakin ikhlas kesadaran itu tumbuh maka 

akan menjadi kesadaran integral dan menjadi sikap utuh yang mantap sesuai dengan tujuan 

pembinaan dan pendidikan karakter. Tugas selanjutnya adalah pemerintah harus dapat 

mengelola dan mengendalikan dengan baik terhadap seluruh faktor-faktor yang akan 

mempengaruhi dinamika nilai-nilai kehidupan. 

Apabila proses pengelolaan dan pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhi 

dapat  dilakukan  dengan  baik,  dan  proses  pembinaan/pendidikan  karakter  dilaksanakan 
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hingga menyentuh dan mencapai tataran kesadaran integral maka diyakini nilai-nilai 

kehidupan itu akan tertanam dalam diri siswa hingga jangka waktu yang sangat lama. Kalau 

kondisi tersebut tercapai maka akan dapat membentuk dan mengkondisikan suatu sikap, 

perilaku dan tindakan seluruh elemen bangsa yang sesuai dengan harapan bangsa. Dengan 

demikian bangsa ini akan hanya terdapat tindakan yang positif, dinamis dan budaya yang 

benar-benar luhur. 

Oleh karena besarnya faedah yang diperoleh siswa dari partisipasinya dalam penjasor, 

maka penjasor wajib diajarkan di sekolah. Untuk itu, penjasor di sekolah sebagai bagian yang 

integral dari tujuan pendidikan, maka penjasor merupakan salah satu sarana untuk mencapai 

tujuan pendidikan secara umum. Melalui penjasor akan membentuk aspek pribadi siswa 

secara utuh, yaitu aspek jasmani, rohani, makhluk sosial, dan aspek makhluk Tuhan. 

Indikator keberhasilan penjasor di sekolah terangkum dalam domain kognitif, psikomotor, 

afektif, dan domain sosial. Ada kecenderungan materi penjasor di sekolah sekarang ini lebih 

ditekankan pada pencapaian domain kognitif dan psikomotor, sedang domain afektif dan 

sosial jarang diaplikasikan. Untuk itu, domain afektif dan sosial seyogyanya diberikan secara 

komprehensif bersama dengan domain kognitif dan psikomotor. Pada akhirnya, jika keempat 

domain secara komprehensif dapat dicapai melalui penjasor, maka akan terbentuk karakter 

siswa yang baik, sehingga nilai-nilai seperti aspek pribadi dan domain  yang diperoleh 

tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 
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