
 Prospektif Pengembangan Ilmu Keolahragaan Masa Kini dan Masa Depan 

Rumpis Agus Sudarko 

 

Pengertian Olahraga 

Olahraga pada hakekatnya � “merupakan bagian atau salah satu segi 

perikehidupan manusia yang beradab” baik “ sepanjang masa “ atau “ dari masa ke 

masa “ 

Victoria Neufeldt and David B. Guralnik, dalamWebster’s New World 

Dictionary of American English mengartikan sebagai berikut ini: “….1. any activity 

or experience that gives enjoyment or recreation; pastime; diversion 2. such an 

activity, esp. when competitive, requiring more or less vigorous bodily exertion and 

carried on sometimes as a profession, according to some traditional form or set of 

rules, whether outdoors, as football, golf, etc., or indoors as basketball, bowling, etc. 3. 

fun and play…” 

Olahraga Sebagai Ilmu 

• Sebuah masalah filsafat harus dikaji dari 3prespektif yaitu 

• Ontologis(metafisis) yaitu akan di uji seputar keadaan(being) dan eksistensinya 

• Epistemologis yaitu ditinjau dari akar pengetahuan dan keilmuannya 

• Aksiologis yaitu prespektif dari nilai yg di kandung 

• Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses Pendidikan (ps 18, 

ayat 1) 

• Olahraga Rekreasi dilakukan sebagai bagian proses Pemulihan kembali 

kesehatan dan kebugaran (ps 19, ayat 1) 

 



• Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan 

dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa 

(ps 20, ayat 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajian Olahraga 

1. Sport medicine, sport biomechanic, sport psychology, sport sociology, sport 

pedagogy, sport history dan sport philosophy.  

2. Masing-masing bidang memiliki medan penelitian yang spesifik pula.  

3. Sport medicine dan sport biomechanic olahraga masuk ke dalam kelompok ilmu 

pengetahuan alam,  

4. spot-psychology, sport sociology dari sport pedagogy tergolong ke dalam 

rumpun ilmu pengetahuan sosial dari behavioral.  
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5. Sport history dan Sport philosophy termasuk ke dalam kelompok 

hermeneutical-normative science.  

6. “ibu” ilmu pengetahuan yang menjadi landasan pengembangan ilmu 

keolahragaan ialah medicine, biologi/fisika, psikologi, sosiologi, pedagogi, 

sejarah dari filsafat. 

7. Perkembangan sesuai relevan di masyarakat,   lima bidang teori baru dalam ilmu 

keolahragaan. 

8. Sport information, sport politics, sport law, sport engineering, dan sport 

economy.  

9. Ini dari perkembangan information science, political science, law, engineering 

dan economic. 

10. bertitik tolak dari wilayah spesifik yang meliputi faktor gerak (movement), 

bermain (play), pelatihan (training), dan pengajaran dalam olahraga (sport 

instruction).  

11. Dari ke lima wilayah spesifik ini lahirlah lima dimensi dari perspektif ilmu dan 

teori yakni movement science dan movement theory; play science dan play 

theory; training science dan training theory; dan instruction science of sport dan 

instruction theory of sport. 

 

 

 

 



Hasil Diskusi 

Kajian  Studi  Sport  Industry 

 

Visi  

Entreprenuership  Insan Olahraga Dalam Industri  Olahraga Nasional  

Misi 

Membangun Jejaring Kerjasama Dengan Masyarakat, Swasta dan Pemerintah dalam 

Menciptakan Bisnis  Kewiraushaan Dalam Industri Olahraga Nasioanal  

 

KELOMPOK STUDI SPORT MEDICINE 

Visi:  

Menciptakan masyarakat sehat melalui olahraga dan menciptakan masyarakat 

olahraga yang sehat 

Misi:  

Melakukan pengkajian dan penelitian dalam bidang olahraga, mengaplikasikan dan 

mendiseminasikan hasil-hasil penelitian terkait kesehatan olahraga 

Rancangan program kerja 2011: 

1. Menjadi pusat studi dan pengumpul proposal penelitian kesehatan 

2. Menghasilkan produk dalam bidang kesehatan olahraga masyarakat 

3. Sasaran olahraga masyarakat � komunitas khusus (diabetes, jantung, ibu hamil). 
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STUDI OLAHRAGA 

(SPORT RESEARCH CENTER) 

 

COOPERATI RESEARCH&PUBLICATION DEVELOPME

Kemenpora 

Kemendiknas 

Lainnya......... 

- Bidang Terkait  

- Optimalkan pusat 

kajian 

- Organisasi 

- SDM 

- Lainnya....... 

Sport Research Center YSU 

On The Move To be The Leader Research & Innovation 

ROADMAP PROGRAM KERJA   

PUSAT STUDI OLAHRAGA 2011 - 2014 
 


